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Smart home dla detalistów i specjalistów

Dane z polskiego rynku wskazują na rosnące zainteresowanie 
systemami inteligentnego domu.

2050
Schrems II, 
czyli TSUE 

wywraca stolik

Rozmowa z Marcinem 
Marutą, partnerem 

w kancelarii 
Maruta Wachta, 
o przełomowym 

wyroku TSUE 
w sprawie ochrony 
danych osobowych.

Multicloud: 
wyzwania i szanse 
dla integratorów:

Rolą integratora jest 
poprowadzenie 
klienta po 
chmurowym 
„polu minowym”.
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34
Medycyna skazana na IT

Pandemia koronawirusa obnażyła słabsze strony fi rm 
technologicznych.
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Zimowy poranek 10 lutego 2012 roku 
pamiętam jako bardzo ciepły i sło-
neczny. Czekałem wtedy na samolot, 

który miał mnie zabrać z Nicei do Warsza-
wy. Wracałem do domu prosto z Distree, 
jako świeżo upieczony redaktor naczelny 
CRN Polska. Zanim wsiadłem na pokład 
napisałem wyjątkowego wstępniaka. Jego 
wyjątkowość polegała na tym, że był moim 
pierwszym w nowej roli. Rzuciłem wów-
czas na szalę swoje dobre imię i popełniłem 
edytorial  w stylu „I have a dream”. Inny-
mi słowy, podzieliłem się z czytelnikami 
swoim marzeniem o CRN-ie w chwili, gdy 
nasze pismo stanowiło jedynie cień tego, 
czym było w swoich najlepszych czasach. 

Napisałem wówczas między innymi: 
„Z jednej strony chcę, żeby CRN nadal po-
magał w odczarowywaniu zaklętego kręgu 
malejących marż, publikując artykuły na 
temat trendów i technologii, które są per-
spektywiczne. Z drugiej strony zamierzam 
kłaść większy, niż w ostatnich latach, na-
cisk na sprawy, które stanowią bolączkę re-
sellerów, czasem ich bulwersują, a bywa, że 
im szkodzą. Resellerzy potrzebują medium, 
które będzie reprezentować ich interesy na 
rynku IT. To podejście zgodne z najstarszy-
mi tradycjami CRN Polska. Nasze pismo 
zawsze starało się być wszędzie tam, gdzie 
dzieje się coś ważnego. Gdy skarbówka 
niszczyła fi rmy IT, czasem byliśmy jedy-
nym źródłem informacji na ten temat. Sta-
waliśmy po stronie resellerów w sporach 
z takimi organizacjami jak ZAiKS, SPAV 
czy Kopipol. Jestem przekonany, że tema-
tów nie zabraknie również w kolejnych 
latach”. Nie pomyliłem się, jeśli chodzi 

o brak braku tematów. Co do reszty zapowiedzi, 
to pozostawiam osąd czytelnikom. 

Również letnie popołudnie 28 lipca 2020 ro-
ku zapamiętam jako bardzo ciepłe i słoneczne. 
Siedziałem wtedy nad wstępniakiem, który Pań-
stwo właśnie czytają. I znowu kusiło mnie pój-
ście w styl „I have a dream”. A to dlatego, że to 
jest pierwszy numer CRN Polska pod egidą 
Peristeri, powołanego przez nas wydawnictwa 
ze 100-procentowym polskim kapitałem. Je-
steśmy więc, po około dwóch latach negocja-
cji z dotychczasowym wydawcą, na swoim. Co 
w naszym przekonaniu było konieczne, żeby 

tak niszowe medium B2B IT mogło realizować 
własną, skrojoną pod nasze potrzeby strategię. 
Z punktu widzenia czytelników na ten moment 
nie zmienia się nic – mamy ten sam skład zespołu 
redakcyjnego, bazę prenumeratorów, za to wię-
cej energii niż wcześniej i dużo do udowodnienia 
wszelkim niedowiarkom. Co ważne, bez zmian 
pozostaje model biznesowy, dzięki któremu nie 
borykamy się ze spadkiem czytelnictwa, co sta-
nowi czasem śmiertelną chorobę wielu innych 
tytułów. Liczba naszych czytelników, którzy co 
roku odnawiają prenumeratę, a także tych no-
wych, wprawdzie wolno, ale jednak rośnie. 

Teraz marzymy o tym, żeby jeszcze lepiej 
realizować naszą misję, pomagając fi rmom IT 
w podejmowaniu optymalnych decyzji bizne-
sowych,  jednocześnie pełniąc rolę medium, na 
łamach którego toczą się ważne dyskusje doty-
czące naszej branży i jej przyszłości.  Jestem pe-
wien, że w dobie przyspieszającej transformacji 
cyfrowej i postępującej dominacji chmury, nie 
zabraknie tematów do dyskusji.  

I jeszcze ciekawostka: zapewne niewielu 
z Was wie, że amerykańska redakcja CRN-a 
czekała na uzyskanie pełnej niezależności ponad 
trzydzieści lat (redakcyjny buy-out tego tytułu 
z koncernu wydawniczego UBM miał miejsce 
w 2013 roku). Nasza polska redakcja czekała na 
to krócej, bo lat dwadzieścia z niewielkim okła-
dem. Mam wielką nadzieję, iż skutek będzie ten 
sam, korzystny nie tylko dla nas,  ale i dla całej 
branży IT.
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na minusie  na plusie

Eskom wygrał ogłoszony przez Komendę Główną Policji przetarg na „zakup infrastruk-

tury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków 

palców, z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem”. Wdrożenie obejmie: serwery Lenovo, 

elementy rozbudowy macierzy dyskowych IBM v9000, oprogramowanie do monitoringu sieci 

SAN, oprogramowanie VMware vSphere i vSAN oraz oprogramowanie Oracle. Całość zostanie 

objęta 36-miesięcznym serwisem i gwarancją. Łączna wartość kontraktu to ponad 6,2 mln zł. 

ASBISc Enterprises wypracował w czerwcu br. skonsolidowane przychody na 

poziomie 168 mln dol., wobec 155 mln dol. rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 9 proc. 

„Już od dłuższego czasu mówimy, że branża technologiczna, w której działa Asbis, będzie 

jednym z sektorów, na które kryzys będzie miał mniejszy wpływ z uwagi na duże zapotrze-

bowanie na systemy związane z kreowaniem, przesyłaniem i dzieleniem się informacjami. 

Szczególnie rosnące były kategorie produktowe związane ze zdalną pracą oraz służące do roz-

budowy systemów sieciowych” - podsumował uzyskane wyniki fi nansowe Siergiej Kostevitch, 

dyrektor generalny dystrybutora. 

Simple zawarło umowę z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie na dostawę 

i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Kontrakt o wartości 1,525 mln zł ma 

zostać zrealizowany w kilku etapach do 30 listopada 2021 r. Integrator będzie odpowiedzial-

ny m.in. za dostawę licencji na oprogramowanie, wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz 

wdrożenie ZSI obejmującego następujące obszary: fi nanse i księgowość, zakup i sprzedaż, 

majątek trwały, kadry i płace wraz z aplikacją i portalem dla pracownika, budżetowanie, za-

rządzanie projektami itp. Ponadto Simple wykona integrację z systemem do inwentaryzacji 

majątku trwałego oraz integrację z EOD. 

Meran Point jako jedyne złożyło ofertę w przetargu Centrum Zakupów dla Sądow-

nictwa na dostawę serwerów i pamięci masowych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Krako-

wie. Zamówienie o wartości ponad 5 mln zł dotyczy dwóch typów serwerów rackowych 

(36 plus 20 szt.) oraz 21 NAS-ów. Budżet na serwery określono na 5 mln zł, a na NAS-y 

– 210 tys. zł. Wymagana jest 5-letnia gwarancja na sprzęt. 

Fortinet w II kw. 2020 r. zwiększył przychody o 18 proc. wobec analogicznego okresu 

ub.r., do sumy 615 mln dol. Zysk netto wzrósł natomiast o 54 proc., sięgając poziomu 112 mln 

dol. Przychody producenta ze sprzedaży produktów były wyższe o 12 proc. niż rok wcześniej, 

osiągając 212 mln dol., a z usług o 21,6 proc. (403,6 mln dol.). 

powiedzieli
Epidemia COVID-19 w 
dwa miesiące załatwiła 
to, na co dyrektorzy IT 
nie mieli zgody przez lata 

– Andrzej Wach, 
prezes Bonair. 

Zaczynamy nowy rozdział 
w historii Action – Piotr 
Bieliński, prezes Actionu, 
o zatwierdzeniu przez 

sąd układu dystrybutora 
z wierzycielami.  

Żeby spać spokojnie należy uważnie 
przeczytać wszystkie umowy 
z zagranicznymi dostawcami usług 
– Marcin Maruta, partner w 

kancelarii Maruta Wachta, o wy-
roku TSUE w sprawie Schrems II. 

ScanSource zwolnił 200 pracowników w związku z przykrym wpływem lock downu 

na biznes tego dystrybutora. Cięcia zatrudnienia dotyczą przede wszystkim Stanów Zjedno-

czonych, a częściowo oddziału w Brazylii. Jednocześnie zarząd fi rmy zdecydował o obniżce 

własnych wynagrodzeń, od 10 do 25 proc. W sumie roczne oszczędności na wypłatach mają 

sięgnąć 30 mln dol. 

Huawei, na skutek amerykańskich sankcji, zostało pozbawione dostępu do procesorów 

Kirin. Produkująca je tajwańska spółka TSMC, wykorzystująca na te potrzeby amerykańskie 

oprogramowanie, ugięła się przed groźbami rządu USA i nie będzie ich już dostarczać chiń-

skiemu producentowi smartfonów. To bardzo zła wiadomość dla Huawei, bo obecnie nie ma 

alternatywnego producenta, który spełniałby wymagania co do ilości i jakości produkcji od-

powiednich układów, a jednocześnie nie podpadał pod restrykcje Waszyngtonu. Władze USA 

poszerzyły embargo wobec Huawei w maju br. 

Intel padł ofi arą cyberprzestępców, których działania doprowadziły do tego, że 20 GB taj-

nych dokumentów koncernu zawisło na Twitterze. Sprawca publikacji – szwajcarski konsultant 

IT Tillie Kottmann – twierdzi, że dane otrzymał z anonimowego źródła. Utrzymuje, że ich do-

stawca włamał się do Intela na początku tego roku. Zapowiedział, że niejawnych plików pojawi 

się więcej. W już ujawnionych treściach są m.in. narzędzia do programowania, schematy róż-

nych procesorów oraz pakiety kodu źródłowego dla różnych platform Intela. 

Dell z powodu pandemii może zwolnić nawet kilka tysięcy osób – twierdzi „The Register”. 

Brytyjski serwis, powołując się na anonimowe źródła utrzymuje, że niewykluczone są redukcje 

na poziomie około 6 proc. załogi, co oznaczałoby likwidację ponad 9 tys. miejsc pracy. Zarząd 

Della potwierdził zamiar redukcji, nie ujawnił natomiast ich skali. Wyjaśnia, że nie są one 

związane z kryzysem COVID-19, lecz z restrukturyzacją planowaną już w końcu 2019 r.

Solidex, jeden z najstarszych polskich integratorów, kończy swoją działalność. Krakow-

ski sąd ogłosił upadłość spółki i wyznaczył syndyka. Informacje o problemach spółki pojawiały 

się w przestrzeni publicznej od kilku miesięcy. Dotyczyły zwolnień i wygaszania oddziałów 

(integrator miał biura w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu). W ostatnim czasie docho-

dziło też do zmian w zarządzie spółki. W ub.r. po kilku miesiącach odeszła Paulina Witkowska. 

Na początku roku dołączył Mariusz Starzewski. W tym roku zarząd opuścili Mariusz Starzewski 

i Józef Sikora. W zarządzie pozostawali ostatnio Jerzy Salamon (od czerwca br.) i dyrektor fi -

nansowy Tomasz Sochacki (od października 2018 r.).

CRN nr 7–8/20205
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Najpopularniejsze sektory 
M&A w 2020 r.

Liczba fuzji i przejęć w sektorze TMT (tech-

nologia, media i telekomunikacja) spadła o 

40 proc. w I poł. 2020 r. wobec ub.r. - twier-

dzi GlobalData. W ujęciu wartościowym 

dołek wyniósł jednak mniej, bo 24 proc. 

(217 mld dol.). Duże wzięcie miały firmy 

pochodzące z pięciu obszarów: komuni-

kacja, fintechy, chmura, e-handel oraz big 

data. Odpowiadały one w sumie za 75 proc. 

wartości wszystkich transakcji w I półroczu 

2020 r. Analitycy GlobalData tłumaczą, że 

firmy w czasach COVID-19 muszą inwe-

stować w rozwiązania, które umożliwią im 

większą odporność i elastyczność w dłuż-

szej perspektywie. Obecne zmiany, zwią-

zane choćby z pracą zdalną, zwiększają 

znaczenie chmury, komunikacji, cyberbez-

pieczeństwa, Internetu rzeczy i mediów 

cyfrowych. 

n Coraz bliżej sprzedaży VMware’a 
Władze Dell Technologies oficjalnie potwierdziły możliwość sprzedaży swoich udziałów w VMware 

(w sumie do Della należy 81 proc. z nich). Jednak ewentualna finalizacja transakcji – niezależnie 

od tego, kimkolwiek byłby ewentualny nabywca – nie nastąpi wcześniej, niż we wrześniu 2021 r. 

Udana sprzedaż mogłaby zwiększyć zdolność kredytową Della i zmniejszyć obciążenie koncernu 

kosztami obsługi długu, jaki koncern spłaca w związku z zakupem EMC i VMware’a za 67 mld dol. w 

2016 r. W specjalnym komunikacie dotyczącym 

tej sprawy Michael Dell zapewnił, że „strate-

giczna współpraca pomiędzy Dell Technologies 

a VMware’em nigdy nie była silniejsza”. 

Poinformował również, że nie zmienia się stra-

tegia całej korporacji, która zakłada dalszy roz-

wój portfolio zintegrowanych rozwiązań wyko-

rzystujących całą ofertę Dell Technologies. 

n  Policja wybrała ofertę 
za 26 mln zł 

W końcu lipca bieżącego roku 

Komenda Wojewódzka Policji w Kra- 

kowie rozstrzygnęła przetarg na 

„wdrożenie e-usług publicznych, 

wewnątrzadministracyjnych, no-

wych rozwiązań IT oraz moder-

nizacji systemu obiegu dokumen-

tów w ramach realizacji projektu 

Nowoczesna Policja dla Małopolski”. 

Na realizację zamówienia munduro-

wi zamierzali przeznaczyć 20 mln zł, 

okazało się jednak, że to za mało. 

W przetargu rywalizowały czte-

ry podmioty: Comarch (wartość 

oferty 36,88 mln zł), Intertrading 

Systems Technology (26,94 mln zł), 

COIG (26,77 mln zł), Konsorcjum 

Eskom IT i Advatech (35,2 mln zł). 

Wybór padł na COIG, spółkę zależ-

ną Wasko.

Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie pod klucz moderni-

zacji obecnego środowiska oraz 

rozbudowa i wdrożenie nowych 

elementów kompletnej platformy 

e-usług publicznych i wewnątrzad-

ministracyjnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą ICT. Wykonawca ma 

przygotować dokumentację, prze-

prowadzić instruktaż, zapewnić 

serwis gwarancyjny z usługami 

wsparcia i asysty wdrożeniowej. 

Budowa systemu obejmuje także 

dostawę oraz wdrożenie sprzętu  

i oprogramowania. Termin realizacji 

zamówienia wynosi do 11 miesięcy 

od daty zawarcia umowy. 

n Analityk: AB przebiło 10 mld zł sprzedaży
Większy popyt na sprzęt do pracy zdalnej sprzyja biznesowi wrocławskiego dystrybutora. 

Przychody grupy w roku 2019/2020, zakończonym 30 czerwca br., sięgnęły 10,16 mld zł – 

twierdzą analitycy Domu Maklerskiego BOŚ (oficjalne wyniki AB za rok 2019/2020 mają być 

zaprezentowane 23 września br.). Tymczasem jeszcze kilka miesięcy wcześniej przewidywa-

no, że AB przekroczy poziom 10 mld zł dopiero w 2022 r. W omawianym okresie zysk netto 

wzrósł do 65,4 mln zł. Dla porównania, w roku 2018/19 przychody AB wyniosły 8,79 mld 

zł, a zysk netto 57,8 mln zł.  Do czynników sprzyjających wzrostowi profitów AB analitycy 

zaliczają zakończenie wojny cenowej na rynku po udanym wezwaniu Also na akcje ABC Daty 

(co miało miejsce ponad rok temu) oraz „pozytywny efekt dźwigni operacyjnej wynikający  

z dalszego wzrostu przychodów”. Jednocześnie podtrzymują prognozę, że w aktualnym roku 

obrotowym sprzedaż i zysk grupy zmniejszą się: „perspektywy zysków na kolejny rok finanso-

wy (2020/21) nie wyglądają kolorowo – spodziewamy się jednocyfrowej erozji zysków, której 

skala jest zależna od natężenia i długości trwania recesji w Polsce i Czechach”. Nie zmienia to 

faktu, że DM BOŚ podtrzymał dla akcji AB rekomendację „kupuj”, podwyższając cenę docelową 

w horyzoncie 12-miesięcznym z 32,40 zł do 37,70 zł. Rekomendację wydano przy kursie wy-

noszącym 27,90 zł za 1 akcję dystrybutora. 

WYDARZENIA
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Drogie koleżanki i kole-
dzy z Polski,  w imieniu 
całego zespołu The Channel 
Company i naszej ame-
rykańskiej redakcji CRN, 
serdecznie gratuluję decyzji 
o przejęciu tytułu od do-
tychczasowego wydawcy 
i samodzielnej kontynuacji działań, których celem 
jest wspieranie fi rm IT w rozwoju ich biznesu na 
polskim rynku. 

Od ponad 30 lat współpracuję z redakcjami CRN 
na całym świecie i chciałbym podkreślić, że polski 
zespół swoim dążeniem do doskonałości prze-
wyższa wszystkie pozostałe. Sensem tych dążeń, 
podobnie jak naszych w USA, jest dostarczanie czy-
telnikom informacji, których potrzebują do podej-
mowania mądrych decyzji biznesowych, korzystnie 
wpływających na wyniki sprzedaży nie tylko ich 
samych, jako integratorów, ale także producentów 
i dystrybutorów, z którymi współpracują.  

The Channel Company, wraz z lokalnymi redak-
cjami CRN-a, zamierza przez kolejne lata pracować 
i wdrażać w życie inicjatywy, których celem jest 
rozwój globalnego kanału sprzedaży pośredniej 
oraz budować społeczność producentów, którzy 
rozumieją, jak zwiększać sprzedaż rozwiązań 
i usług, dzięki współpracy z naszymi zespołami 

na całym świecie.   

Raz jeszcze gratuluję i życzę szczęścia re-
dakcji CRN Polska oraz wydawnictwu 

Peristeri.

Robert Faletra, 
Executive Chairman, 

The Channel
Company

Podpisanie umowy sprzedaży tytułu spółce Peristeri odbyło się w siedzibie 
wydawnictwa Burda Media Polska 26 czerwca br. (na zdjęciu od prawej: Jacek 
Goszczycki – prezes zarządu Peristeri, Alexander Sorg – CEO Burda Media Polska, 
Tomasz Gołębiowski – redaktor naczelny CRN Polska).   

Redakcja „CRN Polska” przejęła tytuł od dotych-
czasowego wydawcy – Burda Media Polska – wraz 
z siostrzanym kwartalnikiem „Vademecum VAR-ów 

i integratorów” oraz portalem CRN.pl. Począwszy od 1 lip-
ca br. wydawcą obu tytułów i portalu jest nowo utworzona 
spółka Peristeri, na czele której stanął Jacek Goszczycki, 
związany z CRN Polska od 2012 r. Podobną drogę przeszła 
amerykańska redakcja CRN, której członkowie w 2013 r. prze-
jęli większościowe udziały od wydawnictwa UBM i założyli 
własne – The Channel Company. 

Nowy, polski wydawca magazynu
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n Lewandowski inwestuje w polski gaming 
Warszawski producent gier Movie Games podpisał umowę inwestycyjną z Robertem 

Lewandowskim i Filipem Szklarzewskim. Wspólnie utworzą spółkę akcyjną, zajmującą 

się produkcją gier o tematyce sportowej. Na mocy umowy znany piłkarz stanie się jej 

udziałowcem. Filip Szklarzewski obejmie funkcję prezesa. Spółka do września ma dołą-

czyć do grupy Movie Games. Wartość inwestycji nie została ujawniona.

„Rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, 

obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie” – mówi 

Robert Lewandowski. Według Newzoo w 2019 r. polski rynek gier wideo miał osiągnąć 

wartość 594 mln dol. (ok. 2,2 mld zł). Movie Games po raz pierwszy spróbuje powalczyć 

o klientów w biznesie gier sportowych wideo. Zdaniem współzałożycieli nowej firmy w 

tym sektorze, zdominowanym przez duże 

studia, jest miejsce na podmiot oferują-

cy mniejsze produkcje.  Movie Games SA 

to spółka założona w 2016 r. Obecnie 

zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracu-

ją nad ponad dziesięcioma produkcjami.  

W 2019 r. jednostkowo osiągnęła 4,5 mln zł 

przychodów wobec 3,9 mln zł rok wcze-

śniej, jak też 0,8 mln zł zysku netto (ponad 

0,5 mln zł w 2018 r.).

n  Przetargi: nowe przepisy na czas pandemii 
Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła korzystne 

dla przedsiębiorców zmiany w prawie zamówień pu-

blicznych – ocenia kancelaria prawna Traple Konarski 

Podrecki i Wspólnicy, która należy do Polskiej Izby 

Informatyki i Telekomunikacji. Przykładowo, od 1 lipca 

br. w postępowaniach o wartości równej lub wyższej 

progom unijnym wadium jest fakultatywne. Ponadto 

wprowadzono obowiązek płacenia wynagrodzenia 

w częściach lub udzielania zaliczek przez zamawiają-

cych, jeżeli umowa z wykonawcą jest zawierana na rok lub dłużej. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy może obecnie wynosić 5 proc. ceny w ofercie albo maksymalnej wartości 

zobowiązania w umowie. Tylko wyjątkowo będzie dopuszczalne dotychczasowe 10 proc. Od 

24 czerwca br., jeżeli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z COVID-19 wpływają 

na należyte wykonanie umowy, ma obowiązek ją zmienić w uzgodnieniu z wykonawcą. To on 

powinien zwrócić się w tej sprawie do zamawiającego, który podejmuje decyzję. Również od 

24 czerwca br. obowiązuje zakaz potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy (np. 

za nienależyte wykonanie umowy) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. 

Zakaz obejmuje też zaspokojenie roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

n  HPE kupuje za prawie 1 mld dol.
HPE za 925 mln dol. przejmie Silver Peak, firmę specjalizującą się w SD-WAN, założoną w 2004 r. Jej technologia zostanie połączona  

z rozwiązaniami Aruby, opartymi na sieciach programowalnych, które są przeznaczone dla rozproszonych oddziałów. Mają ułatwić wdrożenia  

i zapewnić odpowiednią infrastrukturę do pracy zdalnej. Przejęcie wpisuje się w trendy na rynku związane z „nową normalnością” w czasach 

pandemii. Ma pomóc klientom w modernizacji i transformacji sieci, umożliwiając bezpieczne połączenia z chmurą (edge-to-cloud). Keerti 

Melkote, założyciel Aruby, a obecnie szef segmentu Intelligent Edge w HPE, przekonuje, że zapotrzebowanie na architekturę łączącą skraje 

sieci i chmurę nigdy nie było ważniejsze, ponieważ przedsiębiorstwa zamierzają rozbudowywać komunikację z lokalnymi oddziałami, aby 

zapewnić pracownikom bezpieczną pracę z domu. Ten trend zdają się potwierdzać prognozy. 

Według SD Group wartość rynku SD-WAN będzie rosła średnio o 20 proc. rocznie w ciągu 

najbliższych 4 lat (z 2,3 mld dol. w 2020 r. do prawie 5 mld dol. w 2024 r.). 

WYDARZENIA
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n  Komputronik: dwie rady 
wierzycieli

W lipcu br. utworzono rady wierzy-

cieli Komputronik SA i Komputronik 

Biznes. Zasiadają w nich reprezentanci 

producentów, dystrybutorów, banków, 

ZUS-u i organów skarbowych. Każda 

z rad składa składa się z 5 członków  

i 2 zastępców. Powstały zgodnie z po-

stanowieniem sędziego komisarza, w 

związku z trwającym od marca br. po-

stępowaniem sanacyjnym wobec obu 

największych spółek poznańskiej grupy. 

Do rady wierzycieli Komputronik SA 

weszli: Bank Millenium, Dell, Incom 

Group, Santander Bank Polska i Skarb 

Państwa – Pierwszy Wielkopolski Urząd 

Skarbowy w Poznaniu. Zastępcami 

zostali przedstawiciele Also Polska  

i Philips Polska. Z kolei radę wierzy-

cieli Komputronik Biznes tworzą: Also 

Polska, Bank Millenium, Dell, mBank  

i ZUS. Funkcję zastępców powierzono 

Michałowi Radojewskiemu i spółce ARS.

Rada reprezentuje interesy wszystkich 

wierzycieli danej spółki. Jej członków 

powołuje i odwołuje sędzia komisarz. 

Zadania rady to m.in. kontrola i pomoc 

dla nadzorcy sądowego oraz zarządcy. 

Ma ona prawo badać księgi i dokumen-

ty firmy, a także wydawać zezwolenia 

na różne czynności, w tym sprzedaż 

przez dłużnika części majątku o warto-

ści powyżej 0,5 mln zł.  
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n Cyberataki: polskie firmy na celowniku  
Przeciętnie polska firma jest atakowana przez hakerów ponad 

300 razy tygodniowo – wynika  z danych Check Pointa. Od 

pewnego czasu najczęściej występującym zagrożeniem jest 

trojan zdalnego dostępu – Agent Tesla. Został wykryty aż w 

13,5 proc. polskich przedsiębiorstw, a więc ponad 3,5-krot-

nie częściej niż średnio na świecie. Ponadto niemal 10 proc. 

polskich firm doświadczyło w pierwszym półroczu 2020 r. 

ataków za pośrednictwem botnetów. Drugi w kolejności – mal- 

ware bankowy – był wykrywany średnio w 3,4 proc. orga-

nizacji, natomiast tzw. InfoStealery w 3 proc. firm.  W Polsce 

jedynie 13 proc. złośliwych plików zostało dostarczonych  

e-mailem. Zdecydowaną większość (87 proc.) ofiary ściągnęły 

same bezpośrednio z serwerów. Na świecie jest odwrotnie – do  

79 proc. ataków dochodzi za pośrednictwem zainfekowanych 

załączników mailowych. Badanie Check Pointa wskazuje, że 

najpopularniejszą luką w zabezpieczeniach w Polsce jest zdal-

ne wykonanie kodu, które wpływa na 67 proc. lokalnych firm. 

n  Aresztowania w sprawie wyłudzeń VAT na elektronice
Policjanci z KWP w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego 

w Olsztynie na początku sierpnia br. zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy 

przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami VAT – poinformowały służby. Są to cztery oso-

by, mieszkańcy województw śląskiego i lubuskiego.

Jak twierdzi policja, zatrzymani mieli podrabiać i wprowadzać do ewidencji poświad-

czające nieprawdę faktury VAT. Pozorowali w ten sposób wewnątrzwspólnotowy obrót 

sprzętem elektronicznym. Sfałszowaną dokumentację przedkładali urzędom skarbowym. 

Uszczuplenia z tego tytułu w kasie fiskusa oszacowano na około 13,5 mln zł. 

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, któ-

rej celem było uszczuplenie należności podatkowych. Dwaj mężczyźni w wieku 51 i 31 

lat zostali tymczasowo aresztowani. Wobec 51-letniego mężczyzny i 34-letniej kobiety 

prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów 

policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju. 

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.

n  Kolejna spółka dołącza do 
grupy EIP  

Spółka Dynamics Development Center 

dołącza do EIP Group. Jednym z zasadni-

czych celów przejęcia jest powiększenie 

zespołu i koncentracja kompetencji EIP w 

zakresie Microsoft Dynamics 365 Business 

Central. Jak zapewnia warszawska spółka, 

pozwoli to jej na realizację globalnych 

projektów. EIP i Dynamics Development 

Center od ponad 10 lat specjalizują się 

we wdrożeniach rozwiązań Microsoft 

Dynamics NAV. 

EIP zamierza zostać partnerem Microsoftu 

numer jeden w Europie w obszarze 

Dynamics 365 Business Central i prowa-

dzić dalszą ekspansję na rynek europej-

ski. Celem jest również dywersyfikacja 

klientów. Integrator ma ponad 20 lat do-

świadczenia, zatrudnia 150 specjalistów 

i generuje ponad 150 mln zł rocznego 

przychodu.

n  Amazon rozbuduje łódzkie centrum logistyczne
Centrum logistyki e-commerce Amazona w Łodzi zostanie powiększone 

niemal dwukrotnie. Obiekt o powierzchni 40 tys. mkw., który koncern 

otworzył w sierpniu br., zostanie powiększony o kolejne 33 tys. mkw. 

Inwestycja w Łodzi jest dziewiątym z kolei centrum logistycznym gigan-

ta w Polsce. Według Amazona inwestycje stanowią odpowiedź na rosną-

ce zapotrzebowanie na usługi tej firmy w Europie. W lutym br. Amazon 

otworzył centrum logistyczne w Gliwicach, swoje największe w Polsce 

i należące do największych  

w Europie. Jego powierzchnia 

wynosi ponad 210 tys. mkw. 

Na początku roku – jeszcze 

przed pandemią – powróciły 

spekulacje na temat rychłego 

otwarcia polskiego e-sklepu 

Amazona. Miałby on ruszyć 

jeszcze w tym roku. Koncern 

nie potwierdził tej informacji. 

REKLAMA
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n Cisco kupuje w Europie
Koncern przejął Modcam, szwedzką spółkę, która od 2013 r. specjalizuje się w analityce wi-

deo. Teraz jej rozwiązania zostaną wykorzystane w nowych modelach kamer Meraki. Do Cisco 

trafił też tym samym zespół fachowców od uczenia maszynowego, cyfrowego wideo i zarzą-

dzania kamerami w chmurze. Inwestycja tłumaczona jest tym, że bez zaawansowanej anali-

tyki trudno o efektywny monitoring. „Mniej niż 1 proc. materiału wideo przechwytywanego 

przez nasze kamery jest faktycznie oglądana. Jedno z pytań, które sobie zadajemy, brzmi: jak 

wydobyć wartość z 99 proc., których nikt nigdy nie widzi?” – jak mówi Chris Stori, dyrektor 

generalny Cisco Meraki. Oprogramowanie Modcam pozwala na określanie precyzyjnej loka-

lizacji monitorowanego obiektu i tras przemieszczania się. Może zostać także wykorzystane 

w handlu, do analizy przepływu klientów oraz w firmach, do kontroli obłożenia i wykorzy-

stania pomieszczeń. Cisco liczy na przydatność takich funkcji w związku z COVID-19. Według 

MarketsandMarkets rynek analityki wideo będzie rósł w najbliższych latach w całkiem sporym 

tempie – średnio o 19 proc. rocznie, zwiększając do 2025 r. swoją wartość ponad dwukrotnie, 

do 11,7 mld dol. (z 4,9 mld dol. w 2020 r.). 

n  Morele.net przejęło 
ruch z eMAG.pl  

Od 1 sierpnia br. ruch z eMAG.pl został 

przekierowany na Morele.net i inne 

sklepy grupy. Sprzedawcy obecni na 

eMAG mogą przenieść swoją ofertę do 

Marketplace Morele.net. Panel admi-

nistracyjny dla resellerów na eMAG.pl 

będzie dostępny do końca sierpnia br. 

Przyjęte rozwiązanie wskazuje, że na-

leżąca do korporacji Naspers rumuń-

ska grupa eMAG rezygnuje z odrębnej 

platformy sprzedażowej w Polsce. 

Poza naszym krajem eMAG sprzedaje 

w Rumunii, w Bułgarii i na Węgrzech. 

Dla przypomnienia, eMAG.pl powstał 

z przekształcenia Agito.pl. w 2016 r. 

Historia tej zmiany sięga 2012 r., gdy 

Agito.pl zostało przejęte przez Allegro, 

należące wówczas do Naspersa. 

Nowy właściciel zdecydował o inte-

gracji polskiego e-sklepu z europej-

ską platformą e-commerce. Ostatnio 

biznes eMAG.pl szedł coraz słabiej.  

W poprzednim roku obrotowym, czy-

li od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 

2019 r., spółka Agito, która jest opera-

torem e-sklepu eMAG.pl, odnotowała 

ponad trzykrotny spadek przychodów 

ze sprzedaży, do blisko 66 mln zł. 

Strata netto sięgnęła 27,5 mln zł. Kilka 

miesięcy temu eMAG.pl wyłączył wła-

sną ofertę i platforma działała dalej 

tylko na potrzeby obsługi ofert innych 

sprzedawców.

n  Litewski konkurent w przetargu COI 
Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na „dostawę 

oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz 

ze wsparciem technicznym przez okres 36 miesięcy, 

umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności istnie-

jącej platformy wirtualizacyjnej”. Zamówienie ogłosił 

Centralny Ośrodek Informatyki, który przygotował na 

ten cel blisko 1,9 mln zł. Oferty złożyli: UAB SQUALIO Lietuva z siedzibą w Wilnie (1,11 mln zł), 

Crayon Poland (1,34 mln zł) i SoftwareOne Polska (1,37 mln zł). Cena ma 60 proc. wagi przy 

wyborze oferty, a 40 proc. termin dostawy. Wszystkie firmy zaoferowały termin 1 dnia robocze-

go od zawarcia umowy. Wśród warunków przetargu jest zapewnienie przez wykonawcę wspar-

cia technicznego w języku polskim przez 36 miesięcy (na poziomie Software Assurance), w tym 

całodobowe przyjmowanie zgłoszeń 7/24. Zamówienie obejmuje dostawę 256 bezterminowych 

licencji Windows Server DataCenter Core 2 LSA, 2 szt. SQL Server Standard Core 2, 100 licen-

cji dostępowych Windows CAL. Licencje muszą zostać dostarczone w ramach dystrybucji MPSA 

(Microsoft Product and Services Agreement), w oparciu o umowę, której stroną jest Ministerstwo 

Cyfryzacji. Według resortu umowy MPSA oraz MBSA (Microsoft Business and Services Agreement) 

umożliwiają staranie się o uzyskanie lepszych cen na produkty Microsoftu. 

n  Zatrzymania w sprawie polskiego grafenu  
Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób z byłego zarządu spółki z branży nanotechnologii. Firma, 

w której udziały miały spółki Skarbu Państwa, miała skomercjalizować wyniki prac badawczych 

związanych z produkcją i wykorzystaniem grafenu. Celem było wdrożenie wytwarzania materiału 

na skalę przemysłową, do czego w końcu nie doszło. Podejrzanym zarzucono popełnienie w latach 

2013–2016 przestępstw związanych z zawieraniem umów niekorzystnych dla spółki. Śledczy ocenili 

szkody na 2 mln zł, ale nie wykluczają, że ostateczna wartość strat sięgnie kilkudziesięciu mln zł. 

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji, zakaz kontaktów i poręczenia majątkowe.

Technologię produkcji grafenu opracowali naukowcy  

z ITME – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, 

w 2011 r. Wówczas było to unikalne osiągnięcie na skalę 

światową. Liczono, że na wynalazku duże pieniądze zaro-

bią polskie podmioty. Komercjalizacją produkcji miała za-

jąć się spółka Nano Carbon, której udziałowcami zostali: 

Polska Grupa Zbrojeniowa oraz KGHM TFI. Jednak w wyści-

gu do produkcji grafenu na dużą skalę Polskę wyprzedziły 

w międzyczasie Chiny, a spółka wygasiła działalność. 
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n  Ricoh chce przejąć polskiego integratora
Ricoh Polska zamierza przejąć 100 proc. udziałów w SimplicITy sp. z o.o. 

Ten warszawski integrator specjalizuje się m.in. we wdrożeniach dotyczą-

cych serwerów, pamięci masowych, systemów backupu, sieci, rozwiązań 

bezpieczeństwa IT, zarządzania centrum da-

nych, hybrydowego IT i aplikacji mobilnych. 

Ricoh w Europie w ostatnim czasie przejmuje 

integratorów, spółki software’owe, w tym 

podmioty zajmujące się cyberbezpieczeń-

stwem. Firma dąży tym samym do rozwoju 

oferty usług IT. Na przykład, w minionym 

roku Ricoh kupił dwie firmy specjalizujące 

się w rozwiązaniach infrastruktury IT w 

Hiszpanii i Portugalii. Wcześniej przejął mię-

dzy innymi DocuWare – dostawcę systemów 

do zarządzania obiegiem dokumentów oraz 

ColorGate - spółkę dostarczającą oprogramo-

wanie do druku przemysłowego.

n  Tech Data ma nowego właściciela
Tech Data z dniem 30 czerwca br. została przejęta przez fundusze zarządzane 

przez Apollo Global Management. Tym samym sfinalizowano transakcję, uzgodnio-

ną w listopadzie ub.r. Jej wartość wyniosła 6 mld dol. Zgodnie z wcześniejszymi za-

powiedziami, CEO Rich Hume pozostał na stanowisku, a spółka zostanie wycofana 

z giełdy, co ma zapewnić większą swobodę w kształtowaniu strategii w dłuższym 

terminie. W związku z finalizacją przejęcia, Tech Data planuje przeznaczenie około 

750 mln dol. w ciągu kolejnych pięciu lat na „inicjatywy cyfrowej transformacji”. 

Nowe środki mają wesprzeć współpracę z partnerami handlowymi, m.in. poprzez 

rozbudowę platformy chmurowej, optymalizację i standaryzację procesów oraz 

inwestycje w przetwarzanie danych i analitykę. Tech Data w swoim I kw. finanso-

wym, zakończonym z końcem kwietnia br. (czyli ostatnim pełnym kwartale przed 

przejęciem przez Apollo), pokazała niższe przychody (-3 proc.), niższą marżę (-44 

pkt, co dało 6,5 proc. skonsolidowanej marży) i niższy zysk netto (-13 proc.) niż 

w analogicznym okresie ub.r. W Europie natomiast, po mimo słabszych wyników 

sprzedaży (-8 proc.), zysk operacyjny wyraźnie wzrósł (+26 proc.).

n ATM wychodzi z giełdy
Spółka, do której należą centra danych Atman, za-

mierza opuścić warszawski parkiet. Decyzja jest 

związana z zamiarem doprowadzenia do sprze-

daży udziałów w spółce strategicznemu inwesto-

rowi. Tymczasem, jak komunikuje zarząd ATM, in-

westorzy w segmencie centrów danych preferują 

spółki prywatne, nienotowane na giełdzie.   

Na taki scenariusz zgodziło się walne zgroma-

dzenie akcjonariuszy w sierpniu br. na wniosek 

głównych udziałowców: MCI.PrivateVentures FIZ, 

AAW III i AAW X. Fundusz należący do MCI kontrolu-

je pośrednio lub bezpośrednio 100 proc. akcji ATM 

(w lipcu dokonano przymusowego wykupu nie-

co ponad 2 proc. papierów od mniejszościowych 

udziałowców kosztem prawie 8,9 mln zł). Wcześniej 

rozpoczęto przegląd opcji strategicznych zwią-

zanych z inwestycją w spółkę. Analizowane wa-

rianty obejmują pozyskanie inwestora strate-

gicznego albo finansowego. W I kw. 2020 r. ATM 

poprawił wyniki rok do roku. Przychody wyniosły 

40,33 mln zł wobec 35,7 mln zł w analogicznym 

okresie ub.r. Zysk operacyjny wzrósł dwukrotnie, 

do 10,4 mln zł, a zysk netto do 4,6 mln zł, wobec 

0,8 mln zł przed rokiem.

n Wstrząs na rynku pracy IT
Mniej ofert, przesyt juniorami, nagły wzrost aktywności specjalistów i zmiana ich oczeki-

wań - taki jest rynek pracy IT po wybuchu pandemii według specjalistów Pracuj.pl. Z analizy 

serwisu wynika, że w I półroczu na portalu zamieszczonych zostało ponad 33 tys. ogłoszeń 

IT, co oznacza zjazd aż o 23 proc. rok do roku. Firmy przystopowały z naborami zwłaszcza 

w kwietniu br. Z drugiej strony poszukujący pracy uaktywnili się w dawno nie widzianej 

skali. Pandemia spowodowała znaczny wzrost zainteresowania ofertami, a przeciętna liczba 

osób wybierających pole „aplikuj” przy ogłoszeniach IT wzrosła blisko trzykrotnie w kate-

gorii „internet/ecommerce”, a blisko dwukrotnie w kategorii „administracja IT i rozwój opro-

gramowania”. Rekruterzy sygnalizują przesyt w grupie kandydatów na poziomie juniorskim, 

dopiero wchodzących do branży lub z niewielkim doświadczeniem. Tym bardziej, że pande-

mia spowodowała jeszcze większy nacisk firm na rekrutację ekspertów IT, gwarantujących 

przygotowanie do zadań i dobre efekty pracy niemal od pierwszego jej dnia. Pandemia 

zmieniła też oczekiwania kandydatów IT. Częściej niż w minionych latach zwracają uwagę na 

bezpieczeństwo, stabilizację miejsca pracy i częściej rozważają zatrudnienie na etat.   
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n Intel: wstrząsy personalne i reorganizacja 
Koncern reorganizuje dział rozwoju procesorów, po tym jak przyznał, 

że dostawa czipów nowej generacji (7 nm) opóźni się o pół roku z 

powodu wykrytego defektu. W rezultacie komputerowe układy tego 

typu będą dostępne najwcześniej w 2022 r., a serwerowe w 2023 r. 

Wkrótce po ujawnieniu problemu główny inżynier koncernu, Venkata 

Murthy Renduchintala, opuścił firmę, a dział, którym kierował – 

Technology, Systems Architecture and Client Group – podzielono na 

mniejsze jednostki. Ich szefowie podlegają bezpośrednio CEO Intela, 

Bobowi Swanowi. To zresztą kolejne z szeregu ważnych zmian per-

sonalnych w koncernie. Przykładowo, w czerwcu br. odszedł głów-

ny projektant procesorów, Jim Keller, który uzasadnił swoją decyzję 

względami osobistymi. Intel zapewnia, że przejście na układy 10 nm 

przyspiesza, o czym świadczy rosnący popyt i ich produkcja. Koncern 

spodziewa się, że w całym 2020 r. będzie wyższa o ponad 20 proc. 

w stosunku do prognoz ze stycznia br. 

Wkrótce mają być dostępne 

układy do laptopów (Tiger 

Lake), a nieco później, 

ale jeszcze w bieżą-

cym roku, serwe-

rowe Ice Lake. W 

drugiej połowie 

2021 r. zaś po-

winny wejść na 

rynek desktopo-

we układy 10nm 

(Adler Lake). 

n  Xerox ucierpiał z powodu 
lockdownu 

W II kw. 2020 r. przychody Xeroxa skur-

czyły się o 35,3 proc. wobec analogiczne-

go okresu 2019 r., do 1,47 mld dol. Dołek 

odnotowano we wszystkich regionach. CEO 

John Visentin tłumaczy ten wynik skutka-

mi lockdownu. Koncern wypracował jed-

nak w minionym kwartale zysk, aczkolwiek 

był on dużo niższy przed rokiem – przed 

opodatkowaniem spadł o 82 proc. do 35 

mln dol. Zysk na akcję wyniósł 0,11 dolara 

wobec 0,60 dolarów w ub.r. Marża brutto 

zmniejszyła się o 60 punktów bazowych, 

do 38,5 proc. John Visentin ocenia, że 

obecnie w warunkach niepewności na ryn-

ku trudno jest przewidzieć, w jakim tempie 

producent będzie ponownie rozkręcał swój 

biznes i jaki wpływ pandemia będzie mia-

ła na bilans całego roku. W związku z tym 

Xerox nie prognozuje tegorocznego wy-

niku. Ponadto, z powodu pandemii, Xerox 

wycofał się z zamiaru przejęcia HP. 

n  Action: sąd zatwierdził 
układ 

Warszawski sąd rejonowy zatwier-

dził układ Actionu z wierzycielami, 

zawarty na początku 2020 r. Tym 

samym spółka weszła w ostatni etap 

restrukturyzacji. Postanowienie, po 

uprawomocnieniu się, będzie pod-

stawą do finalizacji postępowania 

sanacyjnego prowadzonego wobec 

spółki (trwa od 1 sierpnia 2016 r.)  

i wykonywania układu. „Zaczynamy 

nowy rozdział w historii Action – polskiej spółki, która po czterech latach restruktury-

zacji staje znów do biznesowej walki” - oznajmił prezes Piotr Bieliński. Wcześniej infor-

mował, że spółka ma zapewnienia od wielu producentów, że chcą wrócić do współpra-

cy i potrzebują tylko informacji o formalnym zakończeniu postępowania sanacyjnego. 

Zatwierdzony przed sąd układ zakłada, że główni wierzyciele odzyskają od dystrybu-

tora 61 proc. swoich należności (bez odsetek) w ciągu ponad siedmiu lat. Wierzyciele 

finansowi, w tym obligatariusze, mają odzyskać 57,5 proc. wierzytelności głównej.  

W I kw. 2020 r. Action wypracował 467,55 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 

1,59 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy, a jednostkowo 1,88 mln zł zysku.

n  Polska firma dołączyła do europejskiej 
grupy

Bonair dołącza do holenderskiej grupy Fellowmind, w 

związku z czym udziałowcy polskiego integratora stają się 

akcjonariuszami Fellowmind. Ta europejska grupa repre-

zentowana jest zatem teraz przez spółki w sześciu krajach: 

Szwecji, Holandii, Niemczech, Danii, Finlandii i Polsce. Po 

połączeniu sił Fellowmind zatrudnia ok. 1350 pracowników,  

a łączne obroty przekraczają 180 mln euro. Ambicją grupy 

jest osiągnięcie pozycji lidera w europejskim segmencie roz-

wiązań Microsoft Dynamics.   

n IT w medycynie: przejęcie za 12 mln zł
Softblue przejmuje blisko 30 proc. udziałów w spół-

ce Inventionmed za 11,9 mln zł (ponad 10,4 mln akcji). 

Większość została nabyta od spółki Joyfix z siedzibą na 

Cyprze, a reszta od innego podmiotu zagranicznego. W ten 

sposób bydgoska firma IT stała się głównym udziałowcem 

Inventionmed, które specjalizuje się w tworzeniu symulato-

rów medycznych w technologii virtual reality.

Decyzja o przejęciu to efekt wspólnie prowadzonych pro-

jektów, wśród których jest tzw. wirtualny szpital, wyposa-

żony w symulatory medyczne wykorzystujące rozszerzoną 

i wirtualną rzeczywistość. Projekt ten został dofinansowa-

ny kwotą 16 mln zł ze środków publicznych. 

Softblue w I kw. 2020 r. osiągnął 2,2 mln zł przychodów 

ze sprzedaży wobec niecałych 0,5 mln zł rok wcześniej, 

wypracowując ponad 26 proc. marży (przed rokiem była 

ujemna) i 1,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej była strata).
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n Restrukturyzacja i zwolnienia w Media Markt 
Korporacja Ceconomy, do której należy MediaMarktSaturn, planuje redukcję zatrud-

nienia do około 3,5 tys. osób i zamknięcie 14 nierentownych sklepów. Nie ujawniono  

w jakich krajach zostaną one zlikwidowane. Według przyjętych założeń dzięki zmia-

nom koszty spadną o niemal 100 mln euro rocznie. Przewiduje się, że taka skala cięć 

zostanie osiągnięta od roku finansowe-

go 2022/23. Koszty wdrożenia „modelu 

operacyjnego”, jak określono zmiany, 

oceniono w sumie na około 180 mln euro. 

W II kw. br. Ceconomy miało obroty niż-

sze o 10 proc. niż rok wcześniej (4,1 mld 

euro), głównie z powodu dużego dołka  

w kwietniu br. 

n  Rozczarowująca prognoza 
Cisco  

Cisco przewiduje spadek przychodów o 9 do 

11 proc. w swoim aktualnym I kw. bieżącego 

roku finansowego (sierpień-październik). W 

związku z tym CEO Chuck Robbins zapowie-

dział oszczędności, który mają obniżyć koszty 

o 1 mld dol. Jednocześnie rezygnację złożył 

Kelly Kramer, dyrektor finansowy koncernu. 

Sieciowy gigant doświadcza spowolnienia biz-

nesu z powodu ograniczania wydatków przez 

firmy, zwłaszcza z sektora MŚP, w czasach pan-

demii. Chuck Robbins zapowiada zwiększenie 

nakładów na badania i rozwój, koncentrację na 

bezpieczeństwie w chmurze oraz chmurowych 

rozwiązaniach do współpracy, SD-WAN i auto-

matyzacji, a także inwestycje w 5G i Wi-Fi 6 

oraz sztuczną inteligencję. Nie zmienia się stra-

tegia, która ma na celu zwiększanie w przycho-

dach Cisco udziału oprogramowania i usług (w 

tym powtarzalnych przychodów z subskrypcji). 

W poprzednim kwartale, kończącym miniony 

rok finansowy, przychody koncernu zmniejszy-

ły się o 9,5 proc., do 12,2 mld.

n  Allegro na giełdzie w październiku
Allegro szykuje giełdowy debiut na początek IV kw. br. – wyni-

ka z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Wartość publicznej 

oferty może wynieść 2,3–3 mld dol. Większość obejmą insty-

tucjonalni inwestorzy. To byłby największy debiut w prawie 

30-letniej historii warszawskiej giełdy. Obecnie wycena spółki 

sięga około 11 mld dol. Na początku 2017 r. 100 proc. udzia-

łów w Allegro zostało kupione, za 3,25 mld dol., przez konsorcjum 

trzech funduszy: Permira, Cinven i Mid Europa (przy czym transakcja 

objęła również Ceneo).  To oznacza,  że w ciągu blisko 4 lat wartość Allegro wzrosła ponad 

3-krotnie. Pandemia i wzrost zakupów online dodatkowo zapewnił wzrost biznesu najwięk-

szego w Polsce portalu e-commerce. W 2019 r. Allegro.pl osiągnęło 2,4 mld zł przychodów,  

o 31 proc. więcej wobec 2018 r. Zysk netto wzrósł o 73 proc., do 399 mln zł. 

n  Media Expert wynajął 
magazyn w Łodzi 

Terg, właściciel sieci Media Expert, wy-

najął ponad 12 tys. m kw. w Panattoni 

Business Center Łódź III. Przedsiębiorstwo 

wprowadzi się do obiektu we wrze-

śniu br. Nowy magazyn ma służyć jako 

obiekt buforowy dla centralnego maga-

zynu Media Expert w Central European 

Logistics Hub w Łodzi. W 2019 r. Terg 

zajął w nim 73,3 tys. m kw., konsolidując 

swoje powierzchnie. Z kolei na przełomie 

I i II kw. br. spółka w Poznaniu wynajęła 

magazyn o powierzchni 1,8 tys. m kw. 

do obsługi regionalnego rynku. Michał 

Mystkowski, rzecznik prasowy Media 

Expert, komentuje, że detalista dąży do 

minimalizacji czasu dostaw i zapewnienia 

ich niezawodności, zarówno w obsłudze 

zamówień internetowych, jak i każdego 

z marketów. Media Expert to najwięk-

sza w kraju sieć detaliczna z elektroniką. 

Obecnie ma ponad 480 placówek w bli-

sko 390 miastach. 
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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 Lenovo w Polsce z tymczasowym szefem
Dyrektor generalny Lenovo Polska, Andrzej Sowiński, po 9 latach odszedł z firmy. Decyzję 

o dymisji podjął w końcu czerwca br. Tymczasowo jego stanowisko objął Ivan Bozev, dyrek-

tor generalny regionu CSEE (Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej) w Lenovo. Bozev 

nadzoruje rozwój grupy PC Lenovo w Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Rumunii, 

Serbii, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech oraz sześciu innych krajach Europy Wschodniej. 

Pod kierownictwem Andrzeja Sowińskiego udział Lenovo w pol-

skim rynku zwiększył się ponad dziesięciokrotnie – jak twierdzi 

producent. W związku z globalnymi przejęciami dyrektor nad-

zorował poszerzenie lokalnej organizacji o dwa nowe działy 

produktowe – Motorola oraz Data Center Group. Przed objęciem 

funkcji szefa Lenovo Andrzej Sowiński kierował lokalnym 

oddziałem NCR (w latach 2010 – 2011), a wcześniej, od 2000 

do 2009 roku, był dyrektorem generalnym grupy Personal 

Systems HP na polskim rynku.

n Zmiana w zarządzie Microsoftu
Rafał Albin wszedł do zarządu Microsoft Polska, obejmując sta-

nowisko dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem 

marketingu i operacji. Zastąpił Anielę Hejnowską, która pełniła 

tę rolę od maja 2019 r. Nowy dyrektor ostatnio sprawował w 

Microsoft funkcję CEE Enterprise Channel Management Lead. Do 

firmy dołączył ponad 11 lat temu. Karierę rozpoczął od stanowi-

ska kierownika grupy produktowej Windows. Od 2013 r. kierował 

zespołem nowych technologii (Developer Experience), od 2016 r. 

natomiast odpowiadał za sprzedaż rozwiązań konsumenckich 

w Polsce i Rumunii. Rafał Albin z branżą IT związał się w 1999 r. zdobywając doświad-

czenie we własnej firmie zajmującej się wdrażaniem oprogramowania oraz usług dla 

MŚP. W latach 2001 – 2009 pracował w AB i odpowiadał za szereg obszarów, zarówno 

w kraju jak i regionie. Był członkiem rady nadzorczej holdingu, odpowiedzialnym za 

proces łączenia AB z ATC – dystrybutorem w Czechach i na Słowacji. Jest absolwentem 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.

n Wzmocniony dział sprzedaży w Sharp Electronics
Do zespołu sprzedażowego Sharp Electronics odpowiedzialnego za kraje eksportowe dołączył Grzegorz Maczuga

(na zdjęciu), awansując na stanowisko distribution sales managera. Z kolei w dziale sprzedaży pośredniej Sharpa w 

Polsce, jako Senior Partner Account Manager, rozwija obecnie karierę Mariusz Kowalczyk. Grzegorz Maczuga, na 

swoim wcześniejszym stanowisku – channel partner managera – koncentrował się na budowie i rozwoju sieci part-

nerskiej Sharpa w Polsce. Obecnie odpowiada za sprzedaż oraz rozwój sieci dystrybucyjnej producenta w siedmiu 

krajach regionu: Turcji, Słowenii, Chorwacji, Albanii, Macedonii, Grecji oraz na Malcie. Przed przejściem do Sharpa w 

2018 r. odpowiadał za współpracę z partnerami w segmencie druku w HP, wcześniej w Samsungu. Mariusz Kowalczyk 

dotychczas pracował w dziale sprzedaży bezpośredniej na stanowisku Direct Sales Coordinator – Information System 

Department (od 2018 r.). Jako Senior Partner Account Manager będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój sieci partnerskiej Sharpa na polskim 

rynku. Z producentem (nie licząc rocznej przerwy) jest związany od 2011 r. 

WYDARZENIA

n Z Epsona do M3tech
Marek 

Zbarachewicz
został właścicie-

lem M3tech – fir-

my świadczącej 

usługi związane 

z drukiem biu-

rowym. Przez 

ostatnich kilkana-

ście miesięcy, od 

lutego 2019 r., był związany z Epsonem 

jako Senior Sales Manager i odpowiadał 

za sprzedaż produktów biznesowych, 

zarówno w obszarze druku jak i projek-

cji. Ma duże doświadczenie w zarządza-

niu zespołami handlowymi, szczególnie 

w segmencie druku B2B. Karierę w 

segmencie druku rozpoczynał w Xeroxie 

(2013 – 2015), gdzie zajmował się 

największymi klientami końcowymi. 

Następnie na cztery lata trafił do firmy 

Proxer, w której piastował stanowisko 

dyrektora handlowego i zbudował ze-

spół sprzedaży. Pracował także na sta-

nowiskach kierowniczych w sprzedaży 

i marketingu, w spółkach Smart Print i 

CH Beck. Zarządzając własną firmą chce 

się koncentrować na usługach wydru-

ku, a także rozwijać biznes w nowych 

obszarach, oferując oprogramowanie, 

sprzęt komputerowy, serwery i usługi 

data center we współpracy z dużymi 

resellerami i integratorami. 
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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.

SAP wszedł w posiadanie większościo-

wych udziałów w fi rmie Vistex, która jest 

jednym z najlepszych partnerów producen-

ta z grupy ISV o statusie Solution Extensions 

Partner. W 2020 r., po 16 latach współ-

pracy, Vistex otrzymał od SAP-a nagrodę 

Pinnacle Award. Firma, z siedzibą w Hoff-

man Estates (k. Chicago), ma wspomóc no-

wego właściciela w rozwoju, sprzedaży 

i marketingu produktów na rynku usług 

chmurowych.

Deep Instinct, amerykański producent 

rozwiązań cybersecurity, podjął decyzję o 

rozwoju na rynku EMEA. W tym celu pod-

pisał umowy partnerskie z kilkoma inte-

gratorami oraz dystrybutorami. Należy do 

nich polski oddział T-Systems, a także nie-

miecki Cyber Monks i brytyjski Spinnakar. 

Amerykański dostawca liczy na wzrost za-

interesowania rozwiązaniami ochronnymi 

wykorzystującymi techniki deep-learnin-

gowe, a jednocześnie wskazuje na rosnący 

w naszym regionie popyt na usługi chmu-

rowe, w tym również obejmujące kwestie 

bezpieczeństwa.

Toshiba ostatecznie zamknęła znaczący 

rozdział w swojej historii i przestała być 

producentem pecetów. Najpierw, w 2018 r.,

koncern sprzedał swoje większościowe 

udziały w Dynabook Sharpowi, który w 

bieżącym roku dokupił pozostałe 20 proc., 

jakie jeszcze pozostawały w rękach Toshi-

by. Transakcję należy uznać za historyczną, 

gdyż Toshiba jeszcze w pierwszej dekadzie 

XXI w. należała do najpopularniejszych ma-

rek laptopów – w 2011 r. znalazła nabyw-

ców na 17,7 mln swoich urządzeń. Jednak 

w obliczu spadającej sprzedaży, strat jakie 

generował dział komputerowy i problemów 

fi nansowych całego koncernu, zdecydowa-

no o sprzedaży biznesu PC.

Nicole Roskill, szef światowego ka-

nału partnerskiego Lenovo Data Center 

Group, po niespełna 18 miesiącach zre-

zygnował z pełnienia swojej funkcji. Na 

stanowisku zastąpił go José Luis Fer-

nandez, który jednocześnie jest preze-

sem DCG w regionie Ameryki Łacińskiej 

i Karaibów (wcześniej pracował w HP i 

Cisco). Nicole Roskill był pierwszym w his-

torii koncernu globalnym liderem kanału 

partnerskiego – wcześniej zajmowali się 

tym menedżerowie w poszczególnych 

regionach. Nie podano powodów jego 

odejścia z fi rmy.

Nextworld, amerykański producent 

ERP z siedzibą w Denver (Kolorado), 

wszedł na europejski rynek za pośrednic-

twem holenderskiego integratora Steltix. 

Porozumienie obu fi rm ma dotyczyć za-

równo sprzedaży, jak i współpracy przy 

projektowaniu kolejnych wersji oprogra-

mowania Nextworld. Tym drugim aspek-

tem umowy ma się zajmować centrum 

badawcze Steltixa z siedzibą w RPA.

Action wycofuje się z chińskiego rynku. Dystrybu-

torowi nie udało się rozkręcić sprzedaży produk-

tów spożywczych w ramach projektu Active&Food. 

W związku z tym likwidacji ulega spółka Action 

(Guangzhou) Trading Co. Według zarządu wpływ na 

ten krok miała aktualna sytuacja ekonomiczna na 

świecie spowodowana przez COVID-19 i związane 

z tym ograniczenia w handlu z Chinami. Dostawy 

na rynek chiński obejmowały asortyment o długim 

terminie przydatności do spożycia.

Frances Allen, pierwsza kobieta, której 

przyznano Nagrodę Turinga za wkład w roz-

wój technik komputerowych, zmarła w wieku 

88 lat. Jej prace naukowe z lat 60 i 70 przy-

czyniły się do rozwoju współczesnych metod 

programowania. Karierę w branży IT Frances 

Allen zaczęła się w 1957 r., po ukończeniu 

studiów na uniwersytecie w Michigan. Zdecy-

dowała się na pracę w IBM-ie, gdzie spędziła 

w sumie 45 lat. Brała między innymi udział w 

pracach nad superkomputerem na potrzeby 

amerykańskiej agencji wywiadowczej NSA. 

Do jej najważniejszych osiągnięć należy praca 

nad rozwojem języka programowania Alpha.

OVHcloud przejęło OpenIO, francuską spółkę specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu prze-

chowywania danych. Obie organizacje chcą stworzyć najlepszą na rynku ofertę przechowywania 

danych Object Storage. W zaledwie kilka lat fi rma OpenIO wyróżniła się na rynku, projektując 

nową generację rozwiązań Object Storage, kompatybilnych z S3-API i dostosowanych do potrzeb 

Big Data oraz zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. OpenIO oferuje rozwiązania pro-

gramistyczne, niezależne od infrastruktury sprzętowej, nadające się do rozmaitych zastosowań 

w ramach tego samego klastra. Niedawno specjaliści z tej fi rmy poinformowali o ustanowionym 

przez siebie rekordzie dostarczania danych obiektowych, który przekroczył 1.372 Tb/s. Celem 

było zaprezentowanie wysokiej wydajności macierzy SAN.

EUROPA I  ŚWIAT

Europejski kanał dystrybucji IT zanotował w II kw. br. wzrost wartości sprzedaży o 7,3 proc.

w porównaniu z tym samym okresem ub.r. – wynika z danych Contextu. Jednocześnie tegoroczny 

27 tydzień sprzedażowy (kończący się 5 lipca) był najlepszy pod względem wielkości obrotów li-

cząc od wybuchu pandemii. Jeśli zaś wziąć pod uwagę pełne miesiące, najbardziej korzystny dla 

europejskich dystrybutorów był w tym roku czerwiec. Wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł wów-

czas w Wielkiej Brytanii 6 proc., we Francji 15 proc., w Niemczech 17 proc., w Hiszpanii 19 proc., 

a w Polsce i we Włoszech po 38 proc. Jedynie w Rosji analitycy odnotowali w ostatnim miesiącu 

II kw. spadek sprzedaży (- 5 proc.).
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CRN Lenovo DCG w kilku minionych la-
tach znacząco poszerzyło swoją ofertę, 
wychodząc poza rolę dostawcy serwe-
rów. Spróbujmy podsumować kluczo-
we decyzje i partnerstwa, które do tego  
doprowadziły. 
ROMAN SIODA Zacznę od tego, że wraz z re-
brandingiem i wprowadzeniem szerszej 
oferty serwerowej pod nową marką Think-
System, dokonaliśmy znaczących zmian w 
naszym portfolio pamięci masowych. Podpi-
sanie w 2017 r. joint venture z firmą NetApp 
oraz wprowadzenie nowych linii macierzy 
DM i DE było przełomem, czego dowodem 
są ostatnie wyniki finansowe. Przy czym w 
ramach umowy podpisanej z firmą NetApp 
Lenovo uzyskało 51 proc. udziałów, dzięki 
czemu posiadamy pełną kontrolę nad roz-
wojem, produkcją oraz dystrybucją naszych 
rozwiązań macierzowych. Co więcej, ofe-
rowane przez nas macierze są produkowa-
ne w 100 proc. w naszych fabrykach, przez 
co mamy wpływ na cały cykl ich życia, od 
zamówienia aż do  
dostarczenia do klien- 
ta. Oczywiście oddzia-
łuje to pozytywnie na 
całą naszą ofertę. 

Kolejne zmiany doty-
czyły rozwiązań hi-
perkonwergentnych? 
Tak, poszerzenie ofer-
ty o uniwersalne rozwiązania typu HCI pod 
marką ThinkAgile, we współpracy z Mi-
crosoftem, VMware’em i Nutanixem, było 
bardzo istotne dla naszego rozwoju. Duże 
zainteresowanie tymi produktami, także w 

Polsce, a zwłaszcza liczba realizowanych 
projektów, świadczą o tym, że to właściwy 
kierunek rozwoju. Dodatkowo w ubiegłym 
roku przedstawiliśmy bogate portfolio pro-
duktów typu edge to cloud, umożliwiają-
cych przetwarzanie dużych ilości danych 
na brzegu sieci, w miejscu ich powstawania, 
bez konieczności natychmiastowego prze-
syłania do centralnych systemów. W efek-
cie z powodzeniem realizujemy cel, jakim 
jest przekształcenie firmy dostarczającej 
głównie serwery x86 w partnera technolo-
gicznego, oferującego kompletne portfolio 
rozwiązań dla nowoczesnego data center. 

Na czym polega przewaga konkurencyj-
na Lenovo w obszarze rozwiązań dla da-
ta center? Co ma decydować o sile waszej 
oferty? 
Siła tkwi nie tylko w produktach. Kluczo-
wy jest cały ekosystem, na który składają się 
nasze partnerstwa technologiczne. Wyjąt-
kowe jest to, że nasze serwery, a także  in-

frastrukturę SDI opieramy na 
otwartych standardach, do-
starczając fundament sprzę-
towo-technologiczny prawie 
dla wszystkich dostawców 
oprogramowania na ryn-
ku data center. W rezulta-
cie klienci otrzymują gotowe  
i przetestowane rozwiązania 
typu appliance, które znajdu-

ją zastosowanie praktycznie we wszystkich 
branżach i sektorach gospodarki.

Z jednej strony kompleksowość ofer-
ty jest atutem producenta, ale z drugiej 

KANAPA CRN POLSKA

„W nowym roku finansowym, 

który zaczął się 1 kwietnia, 

rozpoczęliśmy przegląd kanału 

partnerskiego po to, by nasze 

zasoby i inwestycje mogły 

lepiej służyć tym resellerom, 

którzy z naszego punktu 

widzenia oferują wartość 

dodaną, w postaci chociażby 

aplikacji i usług kierowanych 

do konkretnych sektorów 

gospodarki” – mówi Roman 
Sioda, Country Manager 
Lenovo Data Center Group 
Poland. 
użytkownicy mogą obawiać się efektu 
vendor lock-in. 
Nasi partnerzy, a zwłaszcza klienci chcą 
mieć dostęp do najnowszej technologii w 
ramach współpracy z jednym partnerem 
technologicznym, który ma doświadczenie 
potwierdzone rynkowym sukcesem. Dyspo-
nując bogatą historią oferty, najpierw roz-
wijanej przez IBM-a, a potem przez nas, 
jesteśmy w stanie konkurować z innymi 
graczami na rynku data center z bardzo do-
brej pozycji. Lepszej niż w przypadku kogoś, 
kto koncentruje się na jednym, wybranym 
obszarze. Partnerzy mogą udać się do jed-
nego producenta, który świadczy dla nich 
kompleksowe wsparcie. Nie trzeba budo-
wać rozwiązań, korzystając z produktów 
pochodzących z różnych źródeł, więc odpo-
wiedzialność dostawcy jest jasno określona. 
Dlatego nie brakuje partnerów, którzy są za-
interesowani sprzedażą zarówno rozwiąza-
nia dla centrum danych, jaki i komputerów. 
Tak się dzieje chociażby przy projektach 
VDI opartych na infrastrukturze HCI. 

Z jakimi trendami technologicznymi wią-
żecie obecnie największe nadzieje?
Na rynku europejskim do trendów, w któ-
re inwestujemy, dostrzegając możliwość 
znaczącego wzrostu, zaliczamy IoT, 5G, 

CRN nr 7–8/202016

Partnerstwo     

z wartością 
dodaną

Na polskim rynku 
obecnie kluczowe 
obszary to HCI, 
edge, VDI oraz – 
wciąż – SAP HANA. 

16_18_CRN_08_2020 wywiad lenovo cover.indd   16 18.08.2020   21:33:03



Fo
t. 

ar
ch

iw
um

CRN nr 7–8/2020 17

Big Data i edge. Natomiast na polskim ryn-
ku kluczowymi obszarami są: HCI, edge, 
VDI i – wciąż – SAP HANA. Już we wrze-
śniu wraz z Microsoftem planujemy rozpo-
cząć kampanię medialną o dużym zasięgu 
i cykl szkoleń, których tematem jest wspól-
na oferta z obszaru infrastruktury hiperkon-
wergentnej i jej wykorzystanie pod kątem 
rozwiązań typu edge. Rozwiązania brzego-
we w oparciu o technologię 5G umożliwią 
obsługę danych w przypadku takich klien-
tów jak sieci dystrybucyjne, stacje benzyno-
we czy rozproszone urzędy administracji 
publicznej. Bez wątpienia z powodu szyb-
kiego przyrostu danych takich zastosowań 
będzie coraz więcej. 

Wspomniane działania można na razie 
nazwać ewangelizacyjnymi, ale czy już 
obecnie w Polsce pojawiają się projekty, 
w których wykorzystuje się rozwiązania 
HCI i Edge?
Zainteresowanie na naszym rynku zaowo-
cowało w ciągu ostatniego półrocza kilkoma 
projektami, które dość szybko ewoluowały
i znajdują się obecnie już w fazie proof of 
concept. Dotyczą one głównie klientów 
z branży telekomunikacyjnej i retailu. 

Czym powinna charakteryzować 
się infrastruktura, która ma być 
wdrażana na brzegu sieci? 
Po pierwsze musi być przygo-
towana do pracy w oparciu o 
sieć 5G, a po drugie musi ce-
chować się zwiększoną od-
pornością na urozmaicone 
oraz niekorzystne warunki 
otoczenia. Jeśli w data center 
infrastruktura miała zapew-
nione sterylne warunki pracy, 
to rozwiązania edge’owe muszą 
pracować nierzadko w bardzo nie-
korzystnym środowisku. Nasze produkty 
są przetestowane również pod tym kątem. 

Które branże na polskim rynku są naj-
bardziej obiecujące dla Lenovo DCG?
Nie koncentrujemy się na konkretnych 
branżach, skupiając się raczej na dostaw-
cach aplikacji i rozwiązań, które znajdują 
zastosowanie w różnych sektorach go-
spodarki. Oczywiście przemysł czy bran-
ża dystrybucji towarów wymaga innych 
rozwiązań, ale tacy dostawcy, jak na przy-

kład SAP, mają ofertę dla jednych i drugich. 
My tworzymy infrastrukturę do współpra-
cy z oprogramowaniem między innymi te-
go właśnie dostawcy, które jest następnie 
wykorzystywane w różnych obszarach. I w 
takich różnych obszarach specjalizują się 
partnerzy handlowi Lenovo, których mo-

żemy wesprzeć w zakresie wspomnianych 
wdrożeń SAP czy też VDI. To powtarzalny 
model biznesowy, który się sprawdza.

Jaki wpływ ma tak wielka zmiana, jak 
przenoszenie przez klientów własnych 
serwerowni do chmury publicznej, 
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na biznes dostawców infrastruktury da-
ta center i tradycyjnych integratorów, 
sprzedających i wdrażających tę infra-
strukturę?
Rzeczywiście chmura całkowicie zmie-
nia ekosystem, w jakim działamy, ale nie 
przekreśla możliwości dalszego rozwoju  
i jednych, i drugich. Przykładowo, współ-
pracując bezpośrednio z Microsoftem, 
sprzedajemy gotowe rozwiązania do wdra-
żania w modelu chmury prywatnej, która 
staje się coraz bardziej popularna, zarówno 
wśród klientów biznesowych, jak i w admi-
nistracji publicznej. Mówimy tutaj kon-
kretnie o Lenovo ThinkAgile MX for Azure 
Stack HCI. Infrastruktura on-premise nagle 
nie zniknie. 

Jakie znaczenie dla Lenovo DCG ma 
obecnie kanał partnerski?
Nasz model biznesowy opieramy w stu pro-
centach na kanale partnerskim, więc jego 
rozwój jest dla nas bardzo ważny. Nie pro-
wadzimy w Polsce sprzedaży bezpośredniej. 
Partnerzy Lenovo mogą kupować nasze roz-
wiązania u autoryzowanych dystrybutorów, 
do których zaliczamy AB, Ingram Micro 
i Tech Datę. Partnerzy, zależnie od zaan-
gażowania we wspólny biznes, działają na 
różnych poziomach, od Authorized po Pla-
tinum. Do budowy naszego kanału sprze-
daży podchodzimy w sposób otwarty, ale 
przy tym zdroworozsądkowy. Zależy nam 
na pozyskiwaniu partnerów do powtarzal-
nego biznesu, a niekoniecznie do jednorazo-
wych projektów. 

Zdroworozsądkowe podejście, to znaczy 
jakie?
W nowym roku finansowym, który zaczął 
się 1 kwietnia, rozpoczęliśmy przegląd kana-
łu partnerskiego po to, by nasze zasoby i in-
westycje mogły lepiej służyć tym resellerom, 

którzy z naszego punktu widzenia oferują 
wartość dodaną, w postaci chociażby apli-
kacji i usług kierowanych do konkretnych 
sektorów gospodarki. To obecnie kilku-
dziesięciu partnerów, którym oferujemy z 
jednej strony atrakcyjny program rabatów 
posprzedażowych, a z drugiej pełne wspar-
cie merytoryczne i techniczne. W obsłudze 
pozostałych kilkuset partnerów ważną rolę 
odgrywa i będzie odgrywać nasza dystrybu-
cja, która ma za zadanie również pozyskiwa-
nie nowych resellerów.

Dlaczego integratorzy powinni zainte-
resować się współpracą z Lenovo DCG?
Partnerzy cenią sobie pełne portfolio roz-
wiązań zarówno dla małych, średnich, jak 
i dużych klientów korporacyjnych, wzbo-
gacone o kompleksowe wsparcie z naszej 
strony. Ważnym argumentem w sprzedaży 
jest niewątpliwie niezawodność naszych 
produktów, potwierdzana od lat przez nie-
zależne benchmarki. Oczywiście najważ-
niejsze jest dla nas obustronne zaufanie oraz 
jasne i przejrzyste warunki współpracy nad 
projektami. Zawsze gramy w otwarte kar-
ty – ponieważ, tak jak wspomniałem wcze-
śniej, 100 proc. naszej sprzedaży odbywa się 
przez kanał partnerski, nasi resellerzy mogą 
się czuć bezpiecznie. Wykorzystując dział 
wsparcia przedsprzedażowego oraz usługi 
wdrożeniowe i serwisowe jesteśmy w sta-
nie pomagać partnerom w całym cyklu życia 
projektu. Od pierwszych rozmów z klienta-
mi, poprzez projektowanie infrastruktury, 
aż po jej wdrożenie i serwisowanie.

Jednak ostatecznie zawsze chodzi o to, 
aby prowadzić lukratywny biznes.
Dla każdego poziomu partnerskiego oferu-
jemy odpowiedni program premiowy. Na 
podstawie analizy programów konkuren-
cji możemy stwierdzić, że jest on bardzo 

atrakcyjny, co potwierdzają sami partnerzy. 
Przy czym doceniają nas również za szero-
ką ofertę sprzętu demo oraz za jego wyjątko-
wą dostępność. Dysponując nim, są w stanie 
bezpośrednio u klientów przeprowadzać 
weryfikację projektu na etapie proof of con-
cept i robić testy wydajnościowe. Dodatko-
wo, w takich projektach jak SAP HANA czy 
HCI, partnerzy mogą wykazać swoje kom-
petencje przed klientem w przeznaczonym 
do tego naszym data center w Warszawie.

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na 
biznes Lenovo DCG? 
Najtrudniejszy okres mamy już za sobą  
i w ostatnim czasie zdecydowanie widzi-
my już znaczne ożywienie na rynku IT. 
Jeśli porównujemy nasz biznes na pozio-
mie krajowym i regionalnym rok do roku, 
to sprzedaż bez wątpienia rośnie. Nie-
wątpliwie nastąpiła zmiana modelu pra-
cy naszych klientów i partnerów, a kiedy 
wszyscy już się do niego przyzwyczaili, 
przeszli do etapu realizowania swoich po-
trzeb. W ostatnim półroczu zwiększyło się 
zainteresowanie rozwiązaniami VDI, i to 
nie tylko – jak wcześniej – ze strony dużych 
korporacji, ale także mniejszych firm, za-
trudniających do 50 pracowników. 

Rynek zrobił się niespokojny nie tylko 
z powodu pandemii, ale też ze wzglę-
dów geopolitycznych. Lenovo jest jedną 
z firm, które potencjalnie mogą znaleźć 
się w zasięgu gospodarczego konfliktu 
pomiędzy USA a Chinami. Czy partnerzy 
nie muszą się z tego powodu niepokoić?
Lenovo to firma globalna, która posiada 
centrale zarówno w Chinach, jak i USA. 
Jesteśmy obecni na całym świecie, a na-
sze fabryki, ośrodki badawcze oraz ośrod-
ki szkoleniowe zlokalizowane są na wielu 
kontynentach. Nasz najbliższy zakład pro-
dukcyjny znajduje się na Węgrzech. Polski 
oddział w ostatnim czasie w dużej mierze 
korzystał właśnie z tego węgierskiego źró-
dła oraz z fabryki w Meksyku. Dlatego nie je-
steśmy ograniczeni sytuacją geopolityczną, 
mogąc w razie potrzeby elastycznie przeno-
sić swoje zdolności produkcyjne pomiędzy 
kontynentami. 

ROMAN SIODA    
ma ponad 20-letnie doświadczenie jako menedżer w mię-
dzynarodowych koncernach teleinformatycznych. Zanim 
objął funkcję lidera Lenovo Data Center Group zajmował 
kierownicze stanowiska w działach handlowych takich 
firm jak Oracle i FIS. Najdłużej, bo 16 lat, był dotychczas 
związany z IBM-em. Ukończył London Business School 
oraz Henley Business School, jak też uzyskał dyplom MBA 
na University of Reading. Na obecnym stanowisku w  
Lenovo pracuje od lipca 2018 roku.   
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Gdy przedsiębiorstwa wdrażają coraz więcej swoich aplikacji  
w chmurze publicznej, na pierwszy plan wychodzą problemy  
z zapewnieniem ochrony takiemu środowisku.

P andemia koronawirusa jeszcze 
bardziej przyśpieszyła proces 
przenoszenia aplikacji do chmu-

ry. Osiągane przez przedsiębiorstwa ko-
rzyści z przeprowadzki to jedna strona 
medalu. Drugą stanowi rosnąca liczba 
problemów związanych z bezpieczeń-
stwem chmury. Zwłaszcza, że w tym przy-
padku należy brać pod uwagę nie tylko 
zewnętrzne zagrożenia i cyberprzestęp-
ców, którzy atakują aplikacje w chmurze. 
Równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest 
spójność stosowanych przez klienta we-
wnętrznych polityk i procedur. A z tym 
nie jest dobrze.  

Dwa lata temu analitycy z Gartnera 
przewidywali, że do 2020 r. aż 80 proc. 
naruszeń bezpieczeństwa chmury bę-
dzie wynikać nie z luk w zabezpiecze-
niach dostawców usług, ale z błędów po 
stronie użytkownika - niewłaściwej kon-
figuracji, złego zarządzania danymi uwie-
rzytelniającymi oraz kradzieży poufnych 
informacji. Rok się jeszcze nie skończył, 
ale już widać, że pesymistyczna prog- 
noza Gartnera się sprawdza. Cyberprze-
stępcy wykorzystują źle chronione apli-
kacje w celu dystrybucji oprogramowania 
ransomware, tworzenia botnetów i kopa-
nia kryptowalut, co oczywiście zużywa 
zasoby obliczeniowe ofiary. 

U podstaw wyzwań związanych z bezpie-
czeństwem chmury leży model współ-
dzielonej odpowiedzialności, stosowany 
przez dostawców usług chmurowych.  
W teorii wygląda to tak, że dostawca usług 
odpowiada za zabezpieczenia infrastruk-
tury obsługującej aplikacje chmurowe,  
a deweloperzy klienta – we współpracy 

z działami IT i cyberbezpieczeństwa – 
zapewniają bezpieczeństwo aplikacjom. 
Tak jest w teorii, a w praktyce wiele luk 
w zabezpieczeniach pozostaje niewykry-
tych, ponieważ specjaliści ds. IT i cyber-
bezpieczeństwa często nie są angażowani 
w proces rozwoju aplikacji. Programiści 
sami konfigurują i wdrażają aplikacje  
w chmurze, nierzadko korzystając z au-
tomatycznych narzędzi. Gdy zaś pojawią 
się problemy z ochroną aplikacji, ich roz-
wiązanie zazwyczaj nie jest uznawane za 
priorytetowe. 

W rezultacie od dawna ignorowane 
problemy z bezpieczeństwem chmury  
w ostatnim czasie narastają. Tym bar-
dziej, że środowiska chmury publicznej 
są bardzo zmienne, więc egzekwowanie 
polityk bezpieczeństwa, identyfikowanie  
i naprawianie luk w zabezpieczeniach to 
niemałe wyzwanie. Odpowiedź na nie sta-
nowi narzędzie Cloud Security Guardian 
dla Microsoft Azure, oferowane przez  
Barracuda Networks. To bezagentowe 
rozwiązanie typu Software-as-a-Service 
zapewnia kompleksowy wgląd w stan za-
bezpieczeń obciążeń chmury publicznej, 
dba o nieprzerwaną zgodność ze standar-
dami oraz automatyzuje usuwanie skut-
ków incydentów bezpieczeństwa. 

Co przy tym ważne, Cloud Security  
Guardian jest w pełni certyfikowane  
w oparciu o benchmarki CIS – narzędzie 
oferuje gotowe polityki skonfigurowane 
według kryteriów tej organizacji. Warto 
też dodać, że w rozwiązaniu Barracuda 
Networks uwzględniono również polity-
ki zgodności z PCI DSS i HIPAA.

Barracuda: bezpieczeństwo  
W CHMURZE 

Dodatkowe informacje: 
Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży na Europę  

Środkowo-Wschodnią w firmie Barracuda Networks
trot@barracuda.com

ADVERTORIAL

1Bezproblemowy wgląd w środowisko 
– funkcje Cloud Security Guardian 

obejmują interaktywną mapę ekosystemów 

chmurowych, uproszczone analizy i 

identyfikatory powiązań. W rezultacie 

użytkownik zyskuje wgląd w zasoby chmury 

i ich wzajemne relacje z perspektywy sieci, 

aplikacji i dostępu.

2Wbudowane najlepsze praktyki – 

rozwiązanie oferuje gotowe polityki 

bezpieczeństwa oparte na benchmarkach CIS  

i jest przez tę organizację certyfikowane. Dzięki 

temu przedsiębiorstwa mogą korzystać z 

najlepszych praktyk zabezpieczania systemów 

i danych w chmurze publicznej. 

3Zautomatyzowane działania naprawcze 

– Cloud Security Guardian może szybko 

identyfikować i automatycznie likwidować 

naruszenia zasad bezpieczeństwa, ułatwiając 

utrzymanie zgodności ze standardami. 

4Firewalle na żądanie – narzędzie 

integruje się z rozwiązaniem Microsoft 

Azure Firewall, umożliwiając wdrażanie oraz 

konfigurowanie zapór sieciowych Azure, gdy 

sytuacja tego wymaga. W razie potrzeby może 

również automatycznie wdrażać, konfigurować 

i operacjonalizować zapory Barracuda 

CloudGen Firewall i Barracuda CloudGen WAF. 

5Likwidowanie luki między 
developmentem a zespołami ds. 

bezpieczeństwa – Barracuda Cloud Security 

Guardian czuwa nad bezpieczeństwem  

i zgodnością, dzięki czemu programiści mogą 

skupić się na tym, co robią najlepiej - tworzeniu 

aplikacji. 

5korzyści z wdrożenia  
Cloud Security Guardian
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Przeciętny klient biznesowy, 
który ma coraz większe potrze-
by związane z infrastrukturą 
IT i sięga po chmurę, raczej nie 
będzie chciał uzależniać się od 
jednego dostawcy. Tymczasem 
migracja z infrastruktury lokal-
nej do wielu chmur naraz nie 
jest dobrym rozwiązaniem. 
Rolą integratora jest więc po-
prowadzenie klienta za rękę po 
chmurowym „polu minowym”. 

TRENDY

Analitycy przewidują, że dla tych 
fi rm, które oswoją się z chmurą, 
podejście multicloud stanie się 

strategiczne. Dzięki niemu będą korzy-
stać z wybranych usług wielu dostawców 
i przenosić do nich, w razie potrzeby, swo-
je obciążenia, zwiększając wydajność apli-
kacji i ich efektywność kosztową. Dlatego 
będą potrzebować integratorów, którzy 
dobrze poruszają się w środowisku wie-
lu chmur. Zwłaszcza że strategia multi-
cloud to nie tylko korzystanie z usług kilku 
dostawców, ale dobieranie ich pod kątem 
konkretnych potrzeb danej organizacji. 
Przy czym chmura chmurze nierówna 
i nie ma jednej, uniwersalnej usługi, która 
byłaby dla wszystkich. 

– Jeśli korzystamy z telefonu jakiejś mar-
ki, to nie oznacza, że od tej samej fi rmy mu-
si pochodzić nasza lodówka, telewizor czy 
pralka – zauważa Marcin Zmaczyński, 
Head of Marketing CEE w Aruba Cloud. 

Przykładowo, pakiet, który będzie 
atrakcyjny dla szybko rosnącego start-upu
ze względu na ofertę hostowania usług, 
może się niestety okazać niewystarcza-
jący w zakresie backupu. Trzeba będzie 
wówczas poszukać dodatkowego dostaw-

szanse i wyzwania 
dla integratorów

MULTICLOUD: 
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Z kolei w opinii Grzegorza Dobrowol-
skiego, dyrektora ds. sprzedaży rozwią-
zań Data Center & Virtualization w Cisco, 
firmy chcą swobodnie wybierać między 
dostawcami chmury, kierując się konkret-
ną ofertą, miejscem przechowywania da-
nych, zakresem oferowanych usług czy 
polityką dostawcy. Przekłada się to na 
optymalizację działania aplikacji i bez-
pieczeństwo, gdyż w przypadku wystą-
pienia awarii u jednego z dostawców, 

cy, który zapewni odpowiednie usługi 
ochrony danych. 

Obecnie bardzo modne i często trak-
towane jak synonimy są dwa określenia: 
multicloud i chmura hybrydowa. Przy-
kładowo, w ankietach przeprowadza-
nych przez firmy analityczne respondenci 
twierdzą, że mają wdrożoną strategię 
multicloud, gdy w rzeczywistości często 
korzystają z hybrydowego środowiska IT 
z tylko jedną chmurą publiczną. I choć 
oba terminy się przenikają, dla ich roz-
różnienia można przyjąć, że chmura hy-
brydowa odnosi się do niższych warstw 
stosu technologicznego i stanowi połą-
czenie infrastruktury prywatnej (zarów-
no lokalnej, jak i hostowanej w obiekcie 
kolokacyjnym) z chmurą publiczną oraz 
narzędziami do or-
kiestracji, używanymi 
do wdrażania i rów-
noważenia obciążeń 
pomiędzy dwoma śro-
dowiskami. W takim 
modelu najczęściej 
wykorzystuje się zaso-
by chmury publicznej 
przy regularnych lub 
epizodycznych wzro-
stach potrzeb oblicze-
niowych i pamięciowych. Po public cloud 
sięga się też często w celu tworzenia śro-
dowisk odpornych na awarie. 

Z kolei podejście multicloud dotyczy 
bardziej wdrażania i zarządzania zło-
żonym środowiskiem chmurowym oraz 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa korzy-
stają z usług wielu dostawców chmury, 
realizując swoje rozmaite potrzeby tech-
nologiczne lub biznesowe. Na zaawan-
sowanym poziomie multicloud oznacza 
aplikacje natywne dla chmury, zbudo-
wane z kontenerów i mikrousług, przy 
użyciu usług składowych dostarczanych 
przez różnych dostawców chmury. 

Obie strategie stanowią obecnie głów-
ne kierunki rozwoju technologii chmu-
rowej. Ich popularność wynika z tego, że 
pozwalają na szybsze wdrażanie chmury 
przy zachowaniu optymalnych kosztów. 

– Specyfika niektórych projektów lub za-
kres przetwarzanych danych powodują, że 
firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić na 
przejście do chmury publicznej. Multicloud 
i model hybrydowy stanowią wtedy alter-

natywę – tłumaczy Marcin Lebiecki, dy-
rektor Pionu Usług Cloud i Data Center 
w Asseco. 

Część zasobów pozostaje wówczas w 
infrastrukturze data center, najczęściej 
działając w modelu chmury prywatnej. 
Niektóre usługi (np. Disaster Recovery as 
a Service) lub dodatkowe zasoby potrzeb-
ne tylko na jakiś czas (w tym przestrzeń 
dyskowa lub moc obliczeniowa) są nato-
miast dzierżawione z chmury publicznej. 

Chmura (a więc i multicloud) przynosi 
szereg niepodważalnych korzyści. Nale-
ży do nich przede wszystkim dostęp do 
kosztownych technologii bez inwesty-
cji kapitałowych, płatność tylko za re-

alne wykorzystanie, 
jak też skalowalność 
systemwów w zależ-
ności od aktualnego 
lub prognozowane-
go obciążenia. Sam  
multicloud, jako taki, 
może być atrakcyjny 
zwłaszcza ze wzglę-
du na długotermino-
we korzyści. Pozwala 
uniknąć uzależnienia 

się od jednego dostawcy i umożliwia dy-
wersyfikację lokalizacji danych. 

Dobrze zaprojektowana architektura 
cloud computingu zwiększa możliwości 
środowiska w zakresie skalowania, do-
stępności usług, bezpieczeństwa i ochro-
ny przed utratą danych. Multicloud to 
także elastyczność i wprowadzanie zmian 
w organizacji w bardziej zwinny sposób. 
Dzięki korzystaniu z kilku dostawców 
usług chmurowych można dobierać te 
produkty z ich portfolio, które najlepiej 
będą odpowiadać konkretnym potrzebom 
w firmie. Nie trzeba wtedy martwić się o 
wydajność systemów - dzięki chmurze 
można błyskawicznie skalować obciąże-
nie, co wpływa również na optymalizację 
kosztów. 

– Możemy wtedy zoptymalizować bu-
dowę własnej infrastruktury, licząc na 
wsparcie dostawców usług zewnętrznych 
w tych obszarach, które będą tego wyma-
gać – mówi Tomasz Pietrzak, Infrastruc-
ture Solutions Group i Senior Manager  
w Dell Technologies.

W świecie multicloud 
można ograniczyć 
się do rozwiązań 
standardowych, jak  
i stworzyć coś absolutnie 
unikalnego.

Zdaniem integratora  

n  Marcin Lebiecki, dyrektor Pionu Usług  
Cloud i Data Center, Asseco

Wykorzystanie więcej niż jednej 

chmury daje klientowi wiele korzyści, 

jednak taka strategia powinna być 

realizowana przez organizację, która 

ma pełną świadomość wiążących się 

z tym wyzwań. Jednym z kluczowych 

obszarów jest konieczność rozwo-

ju kompetencji zespołu IT w znacznie 

szerszym niż dotychczas obszarze 

oraz zapewnienie zgodności i bez-

pieczeństwa używanych aplikacji w 

każdej z planowanych do wykorzy-

stania przez organizację chmur. Ma to 

szczególnie duże znaczenie w przy-

padku wdrażania w chmurze aplikacji 

wykorzystujących jej zaawansowane 

komponenty, przykładowo PaaS. Nie 

mniej istotne są kwestie związane z 

bezpieczeństwem oraz konieczność 

utrzymywania redundantnych połą-

czeń sieciowych do każdej z chmur. 

Warto również pamiętać o tym, że 

każdą chmurę cechuje duża dyna-

mika rozwoju jej usług. Ponieważ 

utrzymanie zespołu specjalistów o 

wysokich kompetencjach w technolo-

giach chmurowych to duże wyzwa-

nie dla każdej organizacji, tworzy 

się przestrzeń do zagospodarowania 

przez integratorów. Dzięki współ-

pracy z różnymi klientami dysponują 

oni znacznie większym know-how w 

dziedzinie chmury niż typowa orga-

nizacja. Współpracując z dostawcami 

chmury i stale zwiększając kwalifika-

cje swojego zespołu, integratorzy są 

w stanie realizować dla klientów zło-

żone usługi, pozostawiając w gestii 

klienta jedynie te, z którymi jest  

w stanie sam sobie poradzić. 
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organizacja nie traci dostępu do wszyst-
kich zasobów i łatwiej jest jej zapewnić 
ciągłość działania. 

Warto podkreślić, że powstają obecnie 
rozwiązania oparte na standardowych, 
powszechnie dostępnych produktach 
różnych dostawców. Już sam ten fakt 
wpływa na wartość rozwiązania fi nal-
nego – zarówno od strony jakości pro-
gramistycznej, jakości kodu, jak również 
stopnia przetestowania, stabilności roz-
wiązania oraz jego bezpieczeństwa. 

– Wielu CIO podkreśla, że najdroższymi 
rozwiązaniami, biorąc pod uwagę zarów-
no  proces wytwórczy, jak i utrzymanie, 
są rozwiązania niestandardowe, „szyte” 
pod kątem specyfi cznych potrzeb klien-
ta. Oznacza to, że decyzja o ewentualnej 
inwestycji jest ważoną nakładów, jakich 
inwestycja wymaga i korzyści, jakie przy-
niesie – mówi Miłosz Błasiak, Support 
Solution Architect w HPE. 

Poruszając się w świecie multicloud 
można zarówno ograniczyć się do rozwią-
zań absolutnie standardowych, jak rów-
nież – wykorzystując je – stworzyć coś 
unikalnego, co zapewni danej fi rmie prze-
wagę konkurencyjną. A zarówno jedno, 
jak i drugie, pozwala nie martwić się 
o infrastrukturę IT, gdyż ta jest zapew-
niana przez dostawcę usługi.

Korzyści korzyściami, ale transforma-
cja do chmury to również szereg wy-
zwań. Systemy starszej generacji nie są 
gotowe do pracy w modelu hybrydowym, 
a opóźnienie pomiędzy serwerem aplika-
cji a stacją kliencką może wynosić w przy-
padku chmur globalnych nawet powyżej 
20 ms. Dlatego należy rozsądnie zapla-
nować działania, a punktem startowym, 
jak podkreślają specjaliści, powinno być 
przygotowanie planu migracji.

– Należy odpowiednio rozłożyć obciąże-
nia, zminimalizować zbędną komunikację 
pomiędzy środowiskami, zapewnić mak-
symalny poziom bezpieczeństwa oraz od-
powiednio oszacować koszty. Samodzielne 
przygotowanie projektu, bez wiedzy i do-
świadczenia, jest obarczone dużym ryzy-
kiem – mówi Piotr Podlawski, Business 
Development Director – Cloud Computing
w Beyond.pl. Fo
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Zdaniem specjalisty 

n Miłosz Błasiak, Support Solution Architect, HPE 
Multicloud jest trendem, który powstał i rozwija się z tego powodu, że

odpowiada na zapotrzebowanie rynku. Dlatego integrator powinien 

budować swoją ofertę, utrzymując niezależność od warstwy niższej 

stosu technologicznego – w taki sposób, aby dana usługa mogła być 

uruchamiana na platformach różnych dostawców. Jest w tym też 

miejsce na budowę rozwiązania on-premise, które swoim charakte-

rem jest zgodne z podejściem chmurowym. Takiego, które będzie ela-

styczne i płatne proporcjonalnie do poziomu wykorzystania. Gdy klient posiada 

rozwiązania u siebie, to ogranicza ryzyko związane z ukrytym kosztem transferu 

trudnych do przewidzenia ilości danych. 

n Tomasz Pietrzak, Infrastructure Solutions Group, Senior Manager, 
Dell Technologies 
Właściwie wdrożona strategia multicloud eliminuje ryzyko uzależ-

nienia się przedsiębiorstw od jednego dostawcy usług chmurowych 

(tzw. vendor lock-in). Rola integratorów systemów IT w jej tworze-

niu jest kluczowa. Złożoność i różnorodność wariantów, którymi mo-

gą podążać klienci oraz szeroka gama zewnętrznych dostawców usług 

powoduje, że z całą pewnością będą oni potrzebowali wsparcia doświad-

czonych fi rm integratorskich. Takie elementy jak analiza obecnego środowiska 

usług IT, przygotowanie i przeprowadzenie ścieżki migracji do nowej, optymalnej 

architektury, czy też budowanie kompetencji wewnątrz działów IT klienta bizne-

sowego to obszary, do których integrator może wnieść istotną wartość dodaną.

n Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud
Multicloud nie jest rozwiązaniem, które wprowadza się odgórnie. To 

raczej proces, który postępuje wraz z rozwojem organizacji i kolej-

nymi jej krokami na ścieżce cyfrowej transformacji. Firmy powin-

ny dokładnie przyjrzeć się usłudze, którą chcą powierzyć dostaw-

cy chmurowemu i wybrać go pod tym właśnie kątem. Co stanowi 

wyzwanie, zwłaszcza dla tych, które nie dysponują własnym zaple-

czem eksperckim w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlatego tak ważna 

jest rola integratorów, którzy nie tylko dostarczą klientowi usługę, ale pomogą do-

brać odpowiedni model do jego potrzeb, zoptymalizują go kosztowo i zapewnią 

wsparcie przy wdrożeniu.

n Piotr Podlawski, Business Development Director – Cloud Computing, Beyond.pl
Pandemia koronawirusa przyniosła wzrost popytu na rozwiązania 

wspierające pracę zdalną, dla której naturalnym środowiskiem jest 

public cloud. Firmy aktywnie pracują nad stworzeniem procesów 

zapewniających ciągłość ich działania w przypadku kolejnych fal 

epidemii. Odnotowujemy większe zainteresowanie usługami zapaso-

wego centrum danych (DRC) czy BaaS (Backup as a Service). Łączenie 

własnych środowisk z rozwiązaniami chmurowymi dostarczanymi przez 

centra danych i hyperscalerów pozostanie dominującym trendem na rynku. Dla-

tego w wyborze partnera technologicznego warto zwrócić uwagę na komplekso-

wość jego oferty chmurowej i kompetencje cross-cloudowe.
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Jednym z wyzwań, w przypadku wdro-
żenia strategii multicloud, jest odpowied-
nie zaprojektowanie całej architektury  
i zabezpieczenie systemów w taki sposób, 
by wszelkie dane pozostały bezpieczne  
i chronione przed atakami hakerskimi. 
Istotna jest również inwestycja w odpo-
wiednie rozwiązania technologiczne, 
podobnie jak zbudowanie nowych kom-
petencji wśród pracowników działu IT. 
Powinni oni stale podnosić swoje kwali-
fikacje nie tylko w zakresie bezpieczeń-
stwa, ale także obsługi samej chmury, by 
móc maksymalnie wykorzystać potencjał, 
jaki daje ta technologia.

Wreszcie wybór odpowiedniej chmury 
to kwestia zgodności z regulacjami, szcze-
gólnie w przypadku tak ściśle kontrolowa-
nych branż jak banki czy ochrona zdrowia. 
Przepisy regulujące niektóre branże dość 
jasno precyzują, jakie warunki musi speł-
niać chmura, w której przechowane są 
na przykład dane medyczne czy finan-
sowe. Nie oznacza to wcale, że firmy  
z tych branż nie mogą na przykład usług 
wirtualnej poczty przenieść do innego do-
stawcy, który lepiej spełnia ich potrzeby w 
danym zakresie. 

Miłosz Błasiak zauważa, że korzy-
stanie z chmury pociąga za sobą dosto-
sowywanie się do cykli produkcyjnych  
i obsługowych dostawcy. W środowisku 
multicloud oznacza 
to konieczność „zgra-
nia się” z wieloma 
różnymi dostawcami.  
I to nie tylko w kwe-
stiach utrzymanio-
wych, ale również 
rozwojowych. Każdy 
z nich, planując ścież-
kę ewolucji swojej oferty, nie będzie dbał 
o jej zgodność z produktami konkurencyj-
nych dostawców. Będzie raczej walczył o 
umocnienie swojej pozycji i promowanie 
własnych rozwiązań o cechach odpowia-
dających produktom konkurencyjnym, 
aby w ten sposób przejmować większy 
kawałek „tortu”, jakim jest system klienta.

 
Żeby móc skorzystać z benefitów i nie 
dać się złapać w pułapkę wzajemnych 
zależności, należy podchodzić do kon-
cepcji multicloudu ostrożnie i pragma-

tycznie. Powinno to polegać na stałym 
monitorowaniu rozwoju oferty każdego 
z dostawców. Wskazane jest ogranicza-
nie wzajemnych zależności usług po-
szczególnych marek do uzasadnionego 
minimum, z uwagi na potencjalne ryzyko 
i koszty związane z utrzymywaniem zło-
żonych środowisk. 

– Trzeba też kontrolować koszty prze-
syłania danych pomiędzy różnymi do-
stawcami usług chmurowych. Są trudne 
do oszacowania, a potrafią wygenerować 
dużą pozycję w budżecie. No i należy być 
gotowym do zmiany usługodawcy, jeśli 
konkurencja okaże się atrakcyjniejsza lub 
jeśli planowany przez dostawcę rozwój 
wykorzystywanego rozwiązania okaże się 
rozbieżny z planami firmy – mówi Miłosz 
Błasiak.

Strategię wdrażania multicloudu naj-
częściej przedsiębiorstwa zaczynają od 
klasyfikacji usług i danych, które ze wzglę-
du na istotę biznesową powinny pozostać 
wewnątrz organizacji (chmura prywat-
na) oraz tych, które mogą być realizowa-
ne przez dostawców usług zewnętrznych 
(chmura publiczna). 

– Można rozpocząć od mniejszych pro-
jektów, dzięki czemu sprawdzimy jak 
przebiega współpraca z danym dostaw-
cą i stworzymy odpowiednie procesy oraz 
procedury dotyczące zasad przetwarzania 

danych w chmurze.  
Z drugiej strony warto 
projektować te rozwią-
zania w taki sposób, by 
odpowiadały nie tylko 
teraźniejszym wyma-
ganiom, ale by można 
było także łatwo roz-
winąć potrzebne funk-

cje w przyszłości – twierdzi specjalista 
Dell Technologies.

Komentując wyniki raportu „Chmu-
ra publiczna w Polsce” (zob. ramka: Co 
wybierają polskie firmy?), Jakub Gar-
szyński, lider usług cloud w Deloitte, za-
uważa, że jeśli firmy postrzegają rozwój 
kompetencji w obszarze korzystania z 
chmury jako wyzwanie, to multicloud  
w kontekście zarządzania wieloma chmu-
rami jednocześnie staje się wyzwaniem do 
kwadratu. Tym bardziej, że rynek narzę-
dzi wspomagających to zadanie znajduje 
się dopiero w fazie rozwoju. W praktyce 
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CO WYBIERAJĄ 
POLSKIE FIRMY?
Jak wynika z  raportu „Chmura publicz-

na w Polsce”, opublikowanego przez 

ICAN Institute i Deloitte (przy wsparciu 

merytorycznym Google Cloud), zdecy-

dowana większość badanych firm ko-

rzystających z chmury publicznej  

(84 proc.) współpracuje z jednym do-

stawcą. Zaletą tego podejścia ma być 

zapewnienie jednego standardu stoso-

wanego w architekturze, systemach czy 

zapewnianiu bezpieczeństwa. Minusem 

współpracy z jednym dostawcą jest 

uzależnienie się od partnera w zakresie 

oferowanych przez niego rozwiązań 

oraz bezpieczeństwa i stabilności ko-

operacji. Z kolei firmy, które korzystają 

z usług co najmniej dwóch dostawców 

chmury (16 proc.), kierują się: 

Według respondentów badania przeno-

szenie systemów między chmurami nie 

stanowi dużego wyzwania, ponieważ 

rozwiązania są kompatybilne. Drugim 

ważnym argumentem za stosowaniem 

wariantu multicloud jest dostęp do 

rozwiązań oferowanych przez różnych 

dostawców. Minusem opcji multicloud 

według badanych są koszty związane 

z transferem danych między różnymi 

dostawcami chmury.  

przenoszenie obciążeń i danych z jednej 
chmury do drugiej nie jest takie proste, jak 
mogłoby się wydawać.  

– Dlatego multicloud lepiej obecnie po-
strzegać nie jako trzymanie w jednej chmu-
rze wszystkiego, ale jako wybranie pewnych 
systemów, które będziemy uruchamiać  
w chmurze A, oraz takich, które wdrożymy 
w chmurze B. Nie oczekując przy tym, że 
bardzo łatwo dokonamy zamiany – propo-
nuje ekspert Deloitte’a. n

bezpieczeństwem świadczenia 
usługi w sposób ciągły 70%

 dostępem do rozwiązań oferowa-
nych przez różnych dostawców 60%

możliwością wynegocjo-
wania lepszej ceny 50%

Ponad 80% firm 
korzystających z chmury 
publicznej współpracuje  
z jednym dostawcą.
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Produktywność użytkowników oraz 
pracowników działów IT z łatwo-
ścią można zwiększyć. Wystarczy, że 

administratorzy będą w stanie gromadzić 
szczegółowe dane o urządzeniach podłą-
czonych do fi rmowej sieci, zautomatyzo-
wać wdrażanie oprogramowania i systemu 
operacyjnego, personalizować środowisko 
pracy użytkowników oraz szybko rozwią-
zywać ich problemy. Taką funkcjonalność 
zapewnia Ivanti Unifi ed Endpoint Ma-
nager (UEM), który ułatwia zarządzanie 
całą infrastrukturą z wykorzystaniem tylko 
jednej konsoli administracyjnej. 

Proces ujednolicania infrastruktury IT 
należy zacząć od inwentaryzacji zasobów 
klienta i analizy stanu posiadania. W tym 
zadaniu pomocne będzie narzędzie Ivanti 
Xtraction, które umożliwia automatyczną 
wizualizację zebranych informacji w przej-
rzysty sposób, co przyspiesza podejmowa-
nie decyzji.

Następnie integratorzy mogą wspomóc 
klientów w tworzeniu procedur zapew-
niających sprawne zarządzanie systemami 
operacyjnymi, aplikacjami i profi lami użyt-
kowników w fi rmowych środowiskach IT.
Do tego celu warto wykorzystać rozwią-

zanie typu UEM do zunifi kowanego za-
rządzania urządzeniami końcowymi 
(komputerami stacjonarnymi, laptopami, 
tabletami i smartfonami), które łączy w so-
bie funkcjonalność kilku innych pakietów 
oprogramowania, w tym do zarządzania 
urządzeniami mobilnymi (Enterprise Mo-
bility Management, EMM) oraz środowi-
skiem pracy użytkowników. Immanentną 
cechą tego typu narzędzi jest zastosowanie 
inteligentnego mechanizmu, który pozwa-
la pracownikom fi rmy wykonywać wiele 
działań samodzielnie, m.in. zmieniać ha-
sła, wnioskować o uprawnienia dostępu, 
jak też instalować oprogramowanie. Roz-
wiązania Ivanti świetnie nadają się do te-
go celu, ponieważ zapewniają zarządzanie 
praktycznie wszystkimi wykorzystywany-
mi w fi rmach systemami operacyjnymi, jak: 
Windows (zainstalowany w maszynach fi -
zycznych i wirtualnych), macOS, Linux, 
Unix, iOS oraz Android. Współpracują tak-
że z urządzeniami Apple TV i Raspberry Pi. 

Ivanti Unifi ed Endpoint Manager umoż-
liwia także łatwą migrację osobistych 
ustawień i plików użytkowników do sys-
temu Windows 10 oraz automatyzuje pro-
ces jego aktualizacji, przy minimalnym 
obciążeniu sieci. Rozwiązanie to poma-
ga również w szybkim przygotowaniu dla 
użytkowników prekonfi gurowanych urzą-
dzeń z systemem Windows, dzięki wy-
korzystaniu funkcji Windows Autopilot, 
bez konieczności korzystania z aplikacji 
Microsoft Intune oraz dużego zaangażowa-
nia pracowników działu IT. 
 Naturalnym rozszerzeniem pakietu 
Unifi ed Endpoint Manager, wpływającym 
na poprawę bezpieczeństwa infrastruk-
tury IT, jest narzędzie Ivanti Patch for 
Endpoint Manager. Dba ono o aktualizo-
wanie systemów operacyjnych i aplikacji 
– w bardzo dużym stopniu automatyzuje 
proces wgrywania poprawek do posiadane-
go przez przedsiębiorstwo oprogramowa-
nia (zarówno na urządzeniach końcowych, 

profesjonalne zarządzanie 

infrastrukturą IT

ADVERTORIAL

Ivanti od lat specjalizuje się w tworzeniu narzędzi do zarządzania 
infrastrukturą IT, które oszczędzają czas i wysiłek administrato-
rów, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa w fi rmie. 
Mogą one spełniać wiele zadań – od prowadzenia inwentaryzacji 
sprzętu i oprogramowania, przez zarządzanie licencjami i opty-
malizację ich wykorzystania, aż po wymuszanie dokonywania 
aktualizacji aplikacji oraz integrację z systemami typu ITSM.
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jak i serwerach z systemami Windows, 
Linux, Unix, Solaris i macOS). Jego unikal-
ną cechą jest to, że swoim działaniem obej-
muje również komputery, które nie są na 
stałe podłączone do fi rmowej sieci, np. lap-
topy tych handlowców, którzy od czasu do 
czasu korzystają z korporacyjnych zasobów 
przez internet. Po nawiązaniu przez nich 
połączenia, na komputerze wymuszane 
jest dokonanie stosownych aktualizacji lub 
zmiana ustawień, zgodnie z nowymi regu-
łami polityki bezpieczeństwa. 

Około 60 proc. ataków na fi rmową infra-
strukturę IT dotyczy urządzeń końcowych, 
40 proc. zagrożonych systemów znajduje się 
zaś w serwerowniach i centrach danych. Ich 
właściwa ochrona to wyjątkowo ważny obo-
wiązek wszystkich działów bezpieczeństwa 
i administratorów. Brak możliwości skorzy-
stania ze skutecznego narzędzia do łatania 
i brak odpowiednich reguł polityki bezpie-
czeństwa, oznacza dla fi rmy nieuchronną 
katastrofę. Dlatego Ivanti posiada w swojej 
ofercie narzędzie Patch for Linux, Unix, 
Mac, które ułatwia rozwiązanie tego pro-
blemu, zapewniając zgodność z regułami 
polityki bezpieczeństwa odnoszącymi się 
do łatania tych systemów operacyjnych dla 
pecetów i serwerów oraz przeznaczonych 
dla nich tysięcy aplikacji od setek dostaw-
ców. Oprogramowanie umożliwia szybkie 
wykrywanie luk w fi rmowym środowisku 
IT i automatycznie instaluje profesjonalnie 
przetestowane poprawki. 

Aktualizacji systemów IT nie można 
sprowadzić do podejmowanych od czasu 
do czasu działań. Jest to nieustannie trwa-
jący proces, który musi być zaplanowany 
w inteligentny sposób, objęty harmonogra-
mem, w ramach którego wykonywane bę-
dą konkretne czynności, aby z jednej strony 
zminimalizować ryzyko ataku, z drugiej zaś 
nie paraliżować pracy fi rmy. Dlatego war-
to podkreślić, że kryteria te zostały wzięte 
pod uwagę przez projektantów rozwiąza-
nia Patch for Linux, Unix, Mac. Dzięki te-
mu nieustannie aktualizowane są w nim 
informacje o nowych poprawkach, auto-
matycznie prowadzona jest ocena tego, czy 
powinny one zostać zainstalowane oraz na 
ile jest to pilne. Administratorzy zaś nadal 
mogą sprawować nadzór nad przebiegiem 
ich wdrożenia tak, żeby naprawa była wy-
konywana bez zakłócania pracy użytkow-
ników i infrastruktury krytycznej. 

zarządzanie procesami w fi rmach oraz zwięk-

szy ilość samoobsługowych działań ze stro-

ny użytkowników. To z kolei przełoży się na 

znaczną oszczędność czasu po stronie dzia-

łu IT. Co ważne, Ivanti ma już w ofercie takie 

rozwiązania. Są to pakiety określane przez 

nas mianem „Unifi ed IT”, zawierające funkcje 

dostępne dotychczas w oddzielnych narzę-

dziach do zarządzania tożsamością użytkow-

ników, urządzeniami końcowymi, usługami 

i innymi zasobami oraz ich bezpieczeństwem. 

3Które z tych obszarów są kluczowe?
Przede wszystkim zarządzanie zasoba-

mi, czyli IT Asset Management. Świadomość 

stanu posiadania sprzętu i oprogramowania 

daje wiedzę, czym należy zarządzać, co za-

bezpieczać, jakie są cykle życia obiektów 

poddawanych konfi guracji itd. Tu także zde-

rzają się dwa światy – rzeczywisty, obecny 

w fi zycznym środowisku, z formalnym, wyni-

kającym z dokumentów zakupowych, umów, 

licencji, gwarancji i tym podobnych. Do tego 

warto jest zarekomendować oprogramowa-

nie Ivanti UEM, które jest systemem dokonu-

jącym „skanowania” środowiska, by zasilić 

danymi narzędzie ITAM oraz pomóc w auto-

matyzacji wielu procesów. 

1Jak ewoluują oczekiwania biznesowych 
użytkowników rozwiązań do zarządzania 

infrastrukturą IT? 
Od kilku lat mamy na tym rynku do czy-

nienia z postępującymi zmianami. Przede 

wszystkim klientom przestała wystarczać 

funkcjonalność narzędzi do zarządzania 

urządzeniami końcowymi typu Endpoint Ma-

nager. W efekcie coraz bardziej interesują się 

systemami do ujednoliconego zarządzania 

infrastrukturą – Unifi ed Endpoint Manager. 

Oczekują także ułatwień dla administratorów 

IT i działu bezpieczeństwa, przede wszyst-

kim możliwości zarządzania z jednej konsoli 

urządzeniami wyposażonymi w różne sys-

temy operacyjne – Windows, Linux, Unix, 

macOS, Android czy iOS. Im większy jest sto-

pień rozproszenia infrastruktury i im bardziej 

złożona struktura organizacyjna fi rmy, tym 

większe korzyści odnosi klient z korzystania 

z profesjonalnych rozwiązań typu UEM. Jest 

to szczególnie istotne w obecnych czasach, 

kiedy nastąpił potężny wzrost znaczenia pra-

cy wykonywanej zdalnie.

2Jak zatem będzie postępował dalszy rozwój 
narzędzi do zarządzania środowiskiem IT?

Konieczne jest w pełni zintegrowane oraz 

zautomatyzowane podejście, które usprawni

Trzy pytania do…
Bogdana Lontkowskiego, 
dyrektora regionalnego Ivanti na Polskę, Czechy, 

Słowację i kraje bałtyckie 

Oprogramowanie Ivanti Patch może być 
zintegrowane z systemami bezpieczeń-
stwa informacji i zarządzania zdarzeniami 
(SIEM). Kolejną ważną zaletą tego narzę-
dzia jest ułatwienie zapewnienia zgodności 
z przepisami i wewnętrznymi regulacjami 
w przedsiębiorstwach, głównie tymi do-
tyczącymi bezpieczeństwa środowisk IT 
(także RODO). Ułatwia ono także wymia-
nę informacji oraz współpracę między 
działami IT, DevOps oraz osobami odpo-
wiedzialnymi za całościowe bezpieczeń-
stwo w fi rmie – do dyspozycji wszystkich 
tych zespołów są informacje ze zintegrowa-
nych raportów podsumowujących aktualny

stan ochrony poszczególnych obszarów 
oraz zawierających ocenę potrzeby wdro-
żenia kolejnych aktualizacji. 

Autoryzowanymi dystrybutorami opro-
gramowania Ivanti w Polsce są: Alstor SDS, 
Prianto i Veracomp.
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UEM czy MDM, a może lepiej EMM? 
To dylematy, przed którymi stają 
klienci, gdy poszukują systemów 

przeznaczonych do zarządzania urządze-
niami końcowymi. Niewykluczone, że już 
wkrótce problem zniknie, bowiem  do-
stawcy takich rozwiązań coraz częściej 
komunikują, że podział  produktów na kil-
ka kategorii ma coraz mniej wspólnego z 
rzeczywistością.

– Podział systemów do zarządzania 
urządzeniami końcowymi na UEM, MDM 
czy EMM jest nieczytelny. Wymienione 
skróty wykorzystuje się w celach marke-
tingowych, ponieważ ułatwiają wypromo-

wanie produktu w konkretnej kategorii. 
Pomimo tego, że nasz produkt to typowy 
UEM, umożliwiający zarządzanie smart-
fonami, tabletami, laptopami czy urządze-
niami Internetu rzeczy, wielu klientów oraz 
partnerów wciąż określa go jako MDM
– mówi Bartosz Leoszewski, pełniący 
funkcję CEO w Famocu.  

Również według Bogdana Lontkow-
skiego, dyrektora regionalnego na Pol-
skę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie 
w fi rmie Ivanti, naturalnym kierunkiem 
rozwoju narzędzi do zarządzania wy-
dają się być rozwiązania obejmujące jak 
najszerszą grupę fi rmowych urządzeń. 

Optymalna opcja to UEM składający się 
z modułów EMM oraz EPM, które użyt-
kownik może przystosować do swoich ak-
tualnych potrzeb, a następnie rozszerzać 
na kolejne obszary przy zachowaniu ska-
lowalności systemu. 

Wspomniana kategoryzacja jest po czę-
ści wymysłem producentów, którzy pró-
bują się w ten sposób wyróżnić i zaistnieć 
na rynku, a także analityków opracowu-
jących nowe rankingi, ale ma też swoje 
podłoże historyczne. Pierwsze nowocze-
sne systemy MDM były odseparowane 
od narzędzi do zarządzania komputera-
mi PC, a w późniejszym etapie vendorzy 

n Wojciech Urbanek

czyli
najwyższy 
czas na 
unifikację
Dostawcy rozwiązań tele-
informatycznych bardzo 
często dążą do integracji 
systemów. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia w 
segmencie produktów do 
zarządzania urządzeniami 
końcowymi.
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zaczęli konsolidować w jednej platformie 
MDM oraz MAM. W ten sposób powsta-
ły narzędzia EMM, które w miarę doj-
rzewania przekształcały się w UEM-y.
Przy czym proces integracji przebiegał 
według różnych scenariuszy. Część sys-
temów do zarządzania wzbogaciła się 
o obsługę urządzeń mobilnych za pośred-
nictwem protokołów MDM. W innych 
przypadkach dostawcy połączyli platfor-
my obsługujące komputery PC z EMM, 
zapewniając jednocześnie ujednolicony 
wgląd we wszystkie urządzenia i aplikacje 
używane przez pracowników. W tym sa-
mym czasie systemy operacyjne dla kom-

puterów stacjonarnych zaczęły dodawać 
obsługę zdalnego zarządzania za pośred-
nictwem własnych interfejsów API i pro-
tokołów MDM.

Nie ulega wątpliwości, że czas pracuje 
na korzyść UEM. Większość dostawców 
systemów do zarządzania punktami koń-
cowymi dąży bowiem do unifi kacji, a tego 
typu rozwiązań  oczekują też klienci. We-
dług analityków z MarketsandMarkets 
globalna wartość rynku UEM osiągnie 
w 2022 r. wartość 7 mld dol. Dla porówna-
nia, w roku 2017 było to zaledwie 1,4 mld 
dol. Jednym z motorów napędowych tego 
segmentu są rozporządzenia RODO, KRI 
czy ISO 27001, obligujące przedsiębior-
stwa oraz instytucje do ochrony danych. 

– Wymagania i obowiązki narzucone 
przez prawo często stanowią silniejszą 
motywację dla przedsiębiorców niż zdrowy 
rozsądek.  Wprowadzenie RODO uzmysło-
wiło fi rmom jak wiele danych przechowują 
na swoich urządzeniach. Technologie klasy 
UEM, MDM czy EMM ułatwiają zarów-
no zabezpieczenie tych zasobów, jak też au-
tomatyczne sporządzanie raportów o ich 
stanie – mówi Marta Drozdowska, Inter-
national Operations Director w Proget 
Software. 

Ale nie tylko odgórne nakazy skłaniają 
fi rmy do inwestycji w UEM-y. Wpływ na 
poziom zamówień ma również przyrost 
liczby terminali używanych przez pra-
cowników, a także ilość przechowywa-
nych danych. Ponadto przedsiębiorstwa 
muszą zmierzyć się z takimi problema-
mi, jak złożoność sieci fi rmowych, praca 
w domu, wzrost cyberprzestępczości czy 
wreszcie brak specjalistów IT. Wdrożenie 
rozwiązania UEM pozwala w znacznym 
stopniu uporać się z powyższymi bolącz-
kami, automatyzując rutynowe zadania 
wykonywane przez administratorów sie-
ci, a także zapewniając płynną integrację 
z produktami zabezpieczającymi.  

Choć systemy UEM znajdują się na fa-
li wznoszącej,  wciąż istnieją  bariery ha-
mujące ich sprzedaż.  Największą z nich 
jest recesja: fi rmy tną budżety na IT, a roz-
wiązania do zarządzania fl otą urządzeń 
rzadko znajdują się na liście prioryte-
tów działów IT. Eksperci zwracają też 
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   W JEDNOŚCI 
n  Mobile Device Management 

(MDM)
Rozwiązanie  do zarządzania urządze-

niami mobilnymi. Dekadę temu istniało 

wiele niezależnych produktów, które 

skupiały się na zarządzaniu urządze-

niami mobilnymi za pośrednictwem 

interfejsów API i protokołów MDM. Dziś 

obsługa MDM stała się jedną z wielu 

funkcji nowoczesnej platformy UEM. 

n Mobile App Management (MAM)
MAM, podobnie jak MDM, jako samo-

dzielne produkty do zarządzania aplika-

cjami mobilnymi były kiedyś powszech-

ne, ale teraz stanowią składnik UEM. 

n  Enterprise Mobility Management 
(EMM)

W ciągu kilku lat fala konsolidacji i 

aktualizacji produktów zaowocowała 

platformami EMM, które zawierały 

zarówno funkcje MDM, jak i MAM. Kie-

dy platformy EMM zaczęły obsługiwać 

urządzenia z systemami macOS, Win-

dows i innymi, trendy branżowe szybko 

się zmieniły. W rezultacie na pierwszym 

planie pojawiły się rozwiązania do 

ujednoliconego zarządzania wszystkimi  

punktami końcowymi. 

n Client Management Tools (CMT)
Obecnie większość organizacji prawdo-

podobnie od dwóch dekad korzysta z 

tradycyjnych narzędzi do zarządzania 

klientami skoncentrowanych na kom-

puterach PC. W przyszłości systemy te 

zostaną prawdopodobnie rozszerzone 

lub ostatecznie zastąpione przez narzę-

dzia UEM.

n  Unifi ed Endpoint Management 
(UEM)

Klasa narzędzi, które zapewniają 

pojedynczy interfejs zarządzania do 

urządzeń mobilnych, komputerów PC 

oraz innych terminali. Rozwijają się na 

drodze ewolucji, zastępując rozwiązania 

do zarządzania smartfonami i tabletami 

oraz mobilnością w przedsiębiorstwie.
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uwagę na tzw. dług technologiczny. Firmy 
nadal korzystają z przestarzałego opro-
gramowania, i choć UEM potrafi  wykorzy-
stać liczne udogodnienia Windows 10, to 
już zdecydowanie gorzej radzi sobie w śro-
dowisku Windows 7. 

– Dług technologiczny występuje często 
w dużych fi rmach, najczęściej państwo-
wych, i rzeczywiście może nastręczać spo-
ro kłopotów. To zjawisko hamuje rozwój 
i przejście na zdalny tryb pracy. Najwięk-
szą blokadą są stare systemy operacyjne 
bądź archaiczna infrastruktura sieciowa. 
Niemniej przy odpowiednim podejściu dług 
technologiczny może być bodźcem, który 
zapoczątkuje wprowadzenie zmian. Fir-
my dostrzegają problem i starają się go zni-
welować – mówi Sebastian Kisiel, Senior 
Sales Engineer w Citrix Systems.

UEM w pandemicznych 
czasach
Wybuch pandemii sprawił, że osoby od-
powiedzialne za IT w pośpiechu tworzy-
ły zdalne środowiska pracy. W pierwszej 
kolejności trzeba było zadbać o sprzęt 
oraz zestawienie bezpiecznych połączeń. 
W związku z tym na liście zakupów znala-
zły się komputery oraz usługi VPN. Jednak 
prędzej czy później administratorzy IT 
zmierzą się z wyzwaniami jakie niesie ze 
sobą zmiana modelu pracy.  Już dziś wielu 
pracowników wraz ze swoimi urządzenia-
mi zostało  „wypchniętych” poza bezpiecz-
ne środowisko fi rmowe. Taki stan rzeczy 
nie umyka uwadze hakerów, którzy w cza-
sie zarazy zwiększyli zainteresowanie oso-
bami pracującymi w zaciszu domowym. 

Ciekawe informacje na ten temat przy-
noszą wyniki badania przeprowadzone 
wśród uczestników tegorocznej konfe-
rencji Black Hat. Aż 94 proc. responden-
tów uważa, że systemy oraz dane należące 
do przedsiębiorstw są poważnie zagrożo-
ne, zaś 57 proc. twierdzi, że najsłabszym 
ogniwem fi rmowego bezpieczeństwa są 
pracownicy domowi. O ile istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że przedsiębior-
cy, zaniepokojeni rozwojem wypadków, 
zainwestują w systemy bezpieczeństwa, 
o tyle decyzje o zakupie rozwiązań do za-
rządzania końcówkami mogą przełożyć 
na spokojniejsze czasy. Sygnały napły-
wające od producentów UEM oraz inte-
gratorów działających w tym segmencie 

rynku pozwalają z umiarkowanym opty-
mizmem patrzeć w nieodległą przyszłość. 

– Zauważamy, że w ostatnim czasie 
w fi rmach pojawiły się problemy związa-
ne z zarządzeniem urządzeniami oraz ich 
odpowiednim zabezpieczeniem przed ata-
kami. W konsekwencji nastąpił wzrost za-
interesowania systemami UEM. Niemniej 
trudna sytuacja ekonomiczna wielu przed-
siębiorców oraz niepewność jutra powodu-
ją, że część z nich wstrzymuje inwestycje
– tłumaczy Bogdan Lontkowski. 

W tym kontekście nie dziwi, że zwłasz-
cza pierwsze tygodnie pandemii nie były 
łatwe między innymi dla Famocu, który 
musiał pogodzić się z opóźnieniami w re-
alizacji projektów. Niemniej Bartosz Le-
oszewski przyznaje, że sytuacja nie tylko 
wraca do normy, ale zainteresowanie 
systemami UEM jest wręcz większe niż 
przed pandemią. Również Infonet Projekt 
odnotował wzrost popytu na systemy do 
zarządzania urządzeniami końcowymi, 
a klienci najczęściej pytają o funkcjonal-
ności związane z pracą zdalną oraz moni-
toringiem przebiegu pracy. 

Przy wdrożeniu systemu UEM  szcze-
gólną  ostrożność powinny przejawiać 
organizacje, w których przeważa model 
BYOD. Osoby odpowiedzialne za insta-
lację systemu UEM w tego typu  fi rmach 
nierzadko konsultują się z działami kadr 
oraz prawnikami, żeby ustalić, jak dale-
ce można ingerować w urządzenia osobi-
ste wykorzystywane w pracy zawodowej. 
Jednak o ile ten model jest rozpowszech-
niony za oceanem czy krajach Europy Za-
chodniej, o tyle w Polsce zdecydowanie 
przeważa COPE. Zdaniem Bogdana Lont-
kowskiego z tego ostatniego bardzo czę-
sto  korzystają dojrzałe fi rmy, poważnie 
podchodzące do ochrony danych i zarzą-
dzania fl otą urządzeń. COPE (corporate-
-owned, personally-enabled) polega na 
tym, że przedsiębiorstwo we własnym 
zakresie tworzy listę urządzeń mobil-
nych dla pracowników, z góry narzucając 
im system operacyjny, rodzaj sprzętu itp.  
Duża popularność tej formy w Polsce jest 
efektem współpracy pomiędzy przedsię-
biorstwami a operatorami sieci komórko-
wych. Klienci biznesowi zamawiają nie 
tylko usługi abonamentowe, ale również 

Zdaniem specjalisty  

n Sebastian Wąsik, Country 
Manager, baramundi 
software
UEM to termin okre-

ślający produkty słu-

żące do zarządzania 

klasycznymi kompute-

rami, siecią oraz urządze-

niami mobilnymi. Przewidujemy, 

że ujednolicone podejście stanie 

się standardem w tym segmencie 

rynku. Rozwiązania adresowane do 

ściśle określonych, wąskich zasto-

sowań nie znikną, ale będą stano-

wić mniejszość. Rosnąca złożoność 

sieci, a także duże zapotrzebowanie 

na specjalistów IT – których braku-

je – powodują, że fi rmy poszukują 

narzędzi do automatyzacji ruty-

nowych zadań. Bez dobrej klasy 

rozwiązań UEM fi rmy przestaną 

nadążać z obsługą wielu procesów, 

niezbędnych do zachowania płyn-

ności i bezpieczeństwa pracy. 

n Marta Drozdowska, Inter-
national Operations Di-
rector, Proget Software
Takie rozwiązania 

jak MDM, EMM czy 

UEM wciąż  ewoluują. 

Nie ulega wątpliwości, 

że unifi kacja wymienionych 

narzędzi będzie postępować, a wraz 

z nią zaczną pojawiać się nowe funk-

cjonalności.  Systemy do zarządza-

nia urządzeniami końcowymi będą 

zyskiwać nowe możliwości w zakre-

sie automatyzacji procesów i roz-

szerzonej analityki. Poza tym coraz 

częściej będą bazować na mecha-

nizmach sztucznej inteligencji oraz 

maszynowego uczenia. Czynnikiem 

kreującym popyt na UEM, MDM czy 

EMM jest praca w domu, wymuszają-

ca zdalne instalowanie oraz wsparcie 

sprzętu. W tym zakresie z pomo-

cą przychodzą właśnie wymienione 

rozwiązania. Ponadto epidemia 

COVID-19 przyniosła ze sobą wzmo-

żoną aktywność cyberprzestępców, 

zaś ochrona urządzeń końcowych 

jest jednym z zadań systemów do 

zarządzania nimi. 
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flotę urządzeń mobilnych po preferencyj-
nych cenach. 

– COPE pozwala organizacji przejąć 
kontrolę nad kosztami bezpieczeństwa  
i innymi obszarami objętymi potencjalnym 
ryzykiem. To rodzaj kompromisu, w którym 
zapewnia się pracownikom elastyczność,  
a jednocześnie umożliwia działowi IT ła-
twe zarządzanie różnymi urządzeniami 
oraz minimalizuje ryzyko naruszenia bez-
pieczeństwa – tłumaczy Sebastian Kisiel. 

Trudno jest znaleźć jakieś większe 
mankamenty tego modelu, choć niektó-
rzy twierdzą, że pracownicy często nie 
znają możliwości urządzeń i  potrzebu-
ją sporo czasu, aby się z nimi zapoznać. 
Jednak wydaje się to być argument mało 
przekonujący, zaś w przypadku najmłod-
szego personelu, doskonale zaznajomio-
nego z technologicznymi nowinkami, 
wręcz chybiony. 

Nie tylko AI 
W wielu produktach z obszaru bezpie-
czeństwa i zarządzania pojawiają się in-
nowacyjne funkcje bazujące na sztucznej 
inteligencji i uczeniu maszynowym. Sys-
temy UEM nie stanowią pod tym wzglę-
dem wyjątku. Wymienione mechanizmy 
mogą być pomocne w identyfikacji nie-
prawidłowego zachowania i konfiguracji 
urządzenia, użytkownika lub aplikacji, 
ostrzegając IT o zaistniałych proble-
mach. Ponadto znajdują zastosowanie 
w zarządzaniu dostępem, gdzie tech-
nologię można wykorzystać do dosto-
sowania wymagań uwierzytelniania. 
Korzyści ze sztucznej inteligencji powinni 

czerpać również użytkownicy sprzętu.  
W niektórych rozwiązaniach UEM po-
jawiają się już chatboty, działające na 
podobnej zasadzie jak Alexa czy Siri w 
produktach konsumenckich. Niemniej 
AI to tylko jeden z kierunków rozwoju 
systemów do zarządzania urządzeniami 
końcowymi.  Bardzo ważną kwestią jest 
przystosowanie rozwiązań do współpracy 
z przedmiotami należącymi do segmen-
tu Internetu rzeczy. Bartosz Leoszewski 
zwraca przy tym uwagę na zmiany zacho-
dzące na rynku telefonii komórkowej.

– Producenci coraz mocniej stawiają 
na bezpieczeństwo. Unifikacja Androida 
upodabnia ten system operacyjny do iOS 
Apple. Zgodnie z wytycznymi Google’a za-
rządzanie tymi systemami będzie wygląda-
ło identycznie. Niestety, tacy producenci jak 
Huawei podążają w przeciwnym kierunku. 
Chiński producent od pewnego czasu two-
rzy zbiór własnych polityk oraz interfejsów 
API, które mają zabezpieczać i zarządzać 
nowymi urządzeniami tej marki – tłuma-
czy Bartosz Leoszewski. 

Jednakże producenci podczas projek-
towania systemu muszą uwzględniać nie 
tylko aspekty technologiczne, ale rów-
nież umiejętnie łączyć często odmien-
ne potrzeby użytkowników. Specjaliści 
zwracają uwagę, że dostawcy dążą do 
maksymalnego uproszczenia systemów 
UEM pod kątem ich efektywności pracy, 
natomiast działy IT starają się jak najbar-
dziej restrykcyjnie zarządzać urządzenia-
mi, niekoniecznie zwracając uwagę na ich 
wartość biznesową. Oba podejścia trzeba 
więc umieć ze sobą pogodzić.  n

Zdaniem integratora  

n  Szymon Dudek, dyrektor działu oprogramowania, Infonet Projekt
Postępująca cyfryzacja, a także dojrzałość organizacji to czynniki zwiększające 

popyt na systemy do zarządzania urządzeniami końcowymi. Z naszych obser-

wacji wynika, że wiele firm wdrożyło już Active Directory czy narzędzia bezpie-

czeństwa UTM. Kolejny krok stanowi inwestycja w produkty przeznaczone do 

zarządzania flotą urządzeń. Często u klientów spotykamy rozwiązania autorskie 

lub opracowane na bazie open source. Niemniej migracja do scentralizowanych 

systemów komercyjnych przynosi im wiele korzyści. Chęć posiadania jednolitego 

rozwiązania jest bardzo często podyktowana optymalizacją kosztów, natomiast 

korporacje zazwyczaj preferują oprogramowanie dostosowane do sprecyzowa-

nych potrzeb. Dlatego też przewiduję, że w najbliższym czasie w niektórych ob-

szarach unifikacja będzie postępować, ale swoją pozycję rynkową umocnią też 

systemy wyspecjalizowane. 
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Polscy programiści z Proget Software opracowali nowoczesny 
system klasy EMM do zarządzania urządzeniami mobilnymi w 
przedsiębiorstwach i ochrony zgromadzonych na nich danych, 
zgodnie z przyjętymi regułami polityki bezpieczeństwa. 

Oprogramowanie Proget działa na 
platformach iOS, Android oraz 
Windows 10 i spełnia wszyst-

kie kryteria, jakimi powinny cechować 
się współczesne narzędzia tego rodzaju. 
Umożliwia zarządzanie fl otą urządzeń 
mobilnych na podstawowym poziomie, 
a jednocześnie zostało wyposażone w za-
awansowane funkcje dla wymagających 
klientów. Takich, którym zależy na kom-
pleksowym zarządzaniu posiadanymi 
telefonami i tabletami, w zgodzie z obo-
wiązującymi w fi rmie regułami polityki 
bezpieczeństwa. Dotyczy to między in-
nymi możliwości tworzenia profi li użyt-
kowników pod kątem przyjętego w danym 
momencie przez przedsiębiorstwo mode-
lu korzystania z urządzeń (BYOD, COPE, 
COBO). 

Polskie narzędzie, wraz z przygoto-
wanym wcześniej profi lem użytkowni-
ka, może być instalowane na przenośnym 
sprzęcie i uruchamiane w sposób automa-
tyczny. Administratorzy mają wówczas do 
dyspozycji białe i czarne listy aplikacji oraz 
funkcję blokady połączeń z numerów eg-
zotycznych. Są w stanie uzyskać informa-
cje o aktualnej lokalizacji telefonu, jak też 

Proget Software:  
       dojrzałe rozwiązanie EMM
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Proget chroni 
kompleksowo poprzez… 
  rozbudowany mechanizm tworzenia re-

  

  

  

  

  

  

  

  

Marta Drozdowska 
International Operations Director, 

Proget Software

otrzymywać szczegółowe raporty, gene-
rowane zarówno na żądanie, jak również 
w zdefi niowanych przez nich interwa-
łach czasowych. 

Twórcy systemu Proget zadbali też 
o dodatkową kontrolę urządzeń, w któ-
re wyposażeni są mobilni pracownicy. To 
niezwykle ważne między innymi dla fi rm 
logistycznych – doceniających 
funkcję uniemożliwiającą 
kierowcom wykorzystywa-
nie telefonów lub tabletów do 
oglądania fi lmów podczas jaz-
dy (wybrane aplikacje mogą po 
prostu znikać po przekrocze-
niu ustalonej przez admini-
stratora prędkości pojazdu). 
Z kolei funkcja SIM Pinning 
zapewnia „przypięcie” kar-
ty SIM z danym numerem do 
konkretnego urządzenia, dzię-
ki czemu nie będzie ono działać 
po włożeniu innej karty. Administrato-
rzy mogą też zablokować drugi port SIM 
w telefonie oraz ograniczyć lub całkowi-
cie wyłączyć transmisję danych w wy-
branych krajach, co pozwoli uniknąć 
niespodziewanych kosztów. 

Proget Software jest polską fi rmą, po-
wstałą w 2007 r. na bazie rodzimego kapi-
tału. Dystrybutorem rozwiązań tej marki

jest między innymi Alstor SDS, 
który zapewnia integratorom 

wsparcie przed- i posprzedażne, a także 
szkolenia i wszelkiego typu usługi serwi-
sowe. Pomaga partnerom w prezentacji 
oferowanych rozwiązań potencjalnym 
klientom i udostępnia bezpłatną, 30-dnio-
wą testową wersję oprogramowania. 

Warto podkreślić, że Proget Software
ma status partnera Co-Sell Microsoftu 
w zakresie systemów MDM dostępnych 
na Azure Marketplace. To jednocześnie 
jedna z pierwszych fi rm na świecie, któ-
ra uzyskała certyfi kat Samsung Knox 
Validated Partner. Użytkownicy Proget 
mogą czerpać korzyści z integracji te-
go oprogramowania z usługami enter-
prise dla systemów Android i iOS: Sam-
sung Knox Mobile Enrollment, Android 
Enterprise, Android Zero-Touch, Apple 
Business Manager. 
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Wraz ze złagodzeniem restrykcji związanych z koronawirusem coraz 
więcej pracowników wraca do biur, a wraz z nimi… wiele zaniedba-
nych laptopów i urządzeń mobilnych. Oczywiście rodzi to pytania 
o bezpieczeństwo sieci fi rmowych. Zwłaszcza że zespoły IT muszą 
sobie poradzić z urządzeniami, które nieustannie przełączają się mię-
dzy chronionym środowiskiem korporacyjnym a sieciami publicznymi.

Jak zatem przygotować się na tak zwa-
ną nową normalność? Po pierwsze 
należy dokonać przeglądu procedur 

bezpieczeństwa regulujących korzystanie 
z urządzeń mobilnych do celów służbo-
wych. Cyberataki są coraz częściej wymie-
rzone w fi rmowe smartfony, na których 
pracownicy mogą instalować osobiste 
aplikacje. Programy 
te uzyskują dostęp 
do zasobów i da-
nych systemowych, 
w tym również do 
informacji osobi-
stych lub geolokali-
zacyjnych. Według 
najnowszej edy-
cji raportu Cisco – 
CISO Benchmark 
Report, ponad po-
łowa (52 proc.) ekspertów ds. cyberbez-
pieczeństwa stwierdziła, że urządzenia 
mobilne są obecnie niezwykle trudne do 
zabezpieczenia. Aby chronić zasoby fi r-
mowe, warto wdrożyć rozwiązanie umoż-
liwiające rozdzielenie kont prywatnych 
i służbowych. Dzięki temu dane organiza-
cji są odpowiednio chronione, gdy telefon 
jest używany do celów osobistych. Nawet 
jeśli pracownik pobierze zainfekowaną 
aplikację, cyberprzestępcy nie będą mogli 
uzyskać dostępu do poufnych informacji. 
Kolejnym krokiem działów IT powinna 
być inwentaryzacja urządzeń wykorzy-
stywanych podczas pracy. W tym zadaniu 
pomoże system do ujednoliconego zarzą-
dzania punktami końcowymi (UEM). 

Ataki przez 
niezabezpieczone sieci
Korzystanie z publicznych sieci WLAN 
przez pracowników stanowi dla admini-
stratorów IT duże wyzwanie. Do zarzą-
dzania i kontroli podatności urządzeń 
niezbędne jest bezpieczne połączenie 
z siecią. Jednak administratorzy nie mogą 

liczyć na to, że użyt-
kownicy zawsze na-
wiążą połączenie 
z VPN-em. Aby móc 
zarządzać urządze-
niami firmowymi 
poprzez system kla-
sy UEM, rozwiąza-
nie musi posiadać 
własną, szyfrowaną 
komunikację z ser-
werem firmowym. 

Dzięki temu administratorzy uzyskają 
stały, bezpieczny dostęp do fi rmowych 
urządzeń, niezależnie od tego, czy pra-
cownicy łączą się przez VPN. 

W wielu organizacjach łatanie podatności 
jest możliwe tylko wtedy, gdy administra-
torzy mają fi zyczny dostęp do urządzenia. 
W obecnej sytuacji, kiedy nie wszyscy 
członkowie zespołu wrócili do biura, ad-
ministratorzy potrzebują rozwiązań klasy 
UEM służących do zarządzania punkta-
mi końcowymi. Zresztą bez względu na 
to, czy są one używane lokalnie czy zdal-
nie. Jest to jedyny sposób, aby wszyst-

kim urządzeniom w przedsiębiorstwie 
zapewnić tę samą wersję oprogramowa-
nia i możliwość szybkiego usuwania luk 
w zabezpieczeniach. Zintegrowane za-
rządzanie łatkami i aktualizacjami chroni 
urządzenia przed atakami. W przypad-
ku idealnym system skanuje wszystkie 
punkty końcowe w poszukiwaniu luk, 
niezależnie od ustawień aktualizacji pro-
ducentów oprogramowania. 

Praca w czasach nowej normalności spra-
wia, że fi rmy muszą zacząć odchodzić od 
idei fi zycznej kontroli nad urządzeniami 
końcowymi. Dlatego niezbędne jest, aby 
działy IT dysponowały skutecznym na-
rzędziem do zdalnego monitorowania 
i zarządzania sprzętem firmowym. 
W tym zmieniającym się środowisku, ko-
rzystanie z UEM pomaga zabezpieczyć 
infrastrukturę IT i nadal efektywnie za-
rządzać siecią. 

Powrót z home offi ce: 
czego mogą spodziewać się działy IT?
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Kiedy nie wszyscy
członkowie zespołu wrócili 
do biura, administratorzy 
potrzebują rozwiązań 
klasy UEM do zarządzania 
punktami końcowymi.

Sebastian Wąsik 
Country Manager na Polskę, baramundi software, 
producent systemu baramundi Management Suite Fo
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Nigdy wcześniej stwierdzenie, że rzeczywistość biznesowa postawiła przed administratorami IT 
ogromne wyzwania, nie było tak prawdziwe i tak istotne, jak obecnie. Są one związane z bezpie-
czeństwem infrastruktury sieciowej, ale też urządzeń końcowych – stacjonarnych i mobilnych. 

Pandemia COVID-19 sprawiła, że 
praca zdalna to już nie przywilej, ale 
konieczność, niezbędna do utrzyma-

nia ciągłości działania przedsiębiorstw. 
W związku z tym fi rmowi administrato-
rzy IT zadają sobie pytania, jakie narzędzia 
wykorzystać, aby zapewnić poszczegól-
nym działom i pracownikom pełną opiekę 
informatyczną. Wbrew pozorom, związa-
nych z tym potrzeb jest wyjątkowo dużo. 
Przy czym kluczowa wydaje się ochro-
na  informacji oraz urządzeń końcowych 
przed wirusami, programami szpiegujący-
mi, wyciekiem danych DLP oraz atakami 
typu ransomware. Ważną kwestią jest też 
efektywna komunikacja z pracownikami, 
w tym zarządzanie zgłoszeniami i wszyst-
kimi kanałami komunikacyjnymi. Zarząd 
i kluczowi pracownicy powinni mieć przy 
tym w każdej chwili możliwość zdalnej ob-
sługi wszystkich fi rmowych działań, nie 
tylko tych kluczowych. Do tego, rzecz ja-
sna, niezbędne jest sprawne, bezpieczne, 
efektywne zarządzanie urządzeniami koń-
cowymi znajdującymi się w sieci fi rmowej, 

takimi jak notebooki, tablety, smartfony 
i komputery stacjonarne. 

Wyzwanie stanowi automatyczna 
i efektywna dystrybucja oprogramowa-
nia. Administratorzy muszą wiedzieć, 
w jaki sposób dostarczyć określone apli-
kacje pracownikom, jak zabezpieczyć 
urządzenia przed nieautoryzowaną insta-
lacją oprogramowania, w jaki sposób roz-
wiązać problem aktualizacji systemów 
operacyjnych oraz aplikacji i kontrolo-
wać liczbę niezbędnych licencji. Do tego 
dochodzi zapewnienie efektywnej i bez-
piecznej komunikacji z zasobami on-pre-
mise przedsiębiorstwa oraz chmurowymi. 
Należy też wiedzieć co zrobić, aby wszyst-
kie procesy spełniały wymagania RODO.

Kompleksową odpowiedzią na powyż-
sze wyzwania i potrzeby jest modular-
ne oprogramowanie Matrix42 oparte na 
procesie dobrych praktyk w zarządzaniu 
infrastrukturą IT ITILv4, które rozwiąże 
wspomniane problemy zapewniając mię-
dzy innymi sprawną komunikację z pra-
cownikami zdalnymi poprzez service desk, 

help desk, a także integrację z systemami te-
lekomunikacyjnymi oraz serwerami pocz-
towymi. Administratorzy Matrix42 mogą 
liczyć na automatyzację dystrybucji opro-
gramowania, systemu operacyjnego, jak 
też aktualizację aplikacji na urządzeniach 
końcowych. Wśród dostępnych funkcji 
jest poza tym tworzenie kopii zapasowych 
danych znajdujących się na urządzeniach 
końcowych, a także zarządzanie nimi 
i zabezpieczanie, w tym w ramach polityk 
BYOD, COPE czy POCE. Z fi nansowego 
i prawniczego punktu widzenia istotna 
jest funkcja inwentaryzacji oprogramo-
wania oraz środków trwałych, a także ge-
nerowanie raportów zgodności licencyjnej 
oprogramowania. Jednocześnie Matrix42 
zajmuje się badaniem trendu użytkowania 
oprogramowania w celu zmniejszenia na-
kładów na jego zakup. 

Na potrzeby cyberbezpieczeństwa ad-
ministratorzy i użytkownicy Matrix42 
mogą liczyć na ochronę danych, zarów-
no osobowych, jak i innych poufnych, 
przechowywanych w urządzeniach koń-
cowych, w tym na monitorowanie ich 
przepływu oraz szyfrowanie (plików, ka-
talogów, urządzeń i pamięci przenośnych). 
Matrix42 zapewnia niezbędną ochronę 
urządzeń końcowych przed atakami typu 
malware czy ransomware, stosując algo-
rytmy uczenia maszynowego, co pozwala 
na skuteczne wykrywanie anomalii. Sys-
tem działa zgodnie z wytycznymi RODO.
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Dodatkowe informacje:
Paweł Marciniak, regionalny dyrektor MATRIX42

pawel.marciniak@matrix42.com
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Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Engave. 

Za wzrostem cen 
nie podąża wzrost 

jakości. 

Biznesowe systemy operacyjne mają 
wiele ułomności, nie są przyjazne 
użytkownikowi, a niejednokrotnie 

nie spełniają obiecanych założeń. Wieloletni 
research systemów tego typu, dziesiątki 
prób wdrożeniowych przeprowadzonych 
z poziomu szefa MŚP, który szukał wsparcia 
dla swojego biznesu w technologii, spotkań 
z przedstawicielami handlowymi, a nawet 
twórcami – utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że w tym zakresie potrzebujemy rewolucji. 
Takiej, która zadziała i nie będzie kolejnym 
rozczarowaniem.

Kiedy przyglądam się podejściu różnych 
fi rm IT do sprzedaży, dochodzę do wniosku, 
że właściwie większość robi to (mówiąc ła-
godnie) nie najlepiej. Zauważyłem, że fi rmy 
dzielą się pod tym względem na dwie gru-
py. Jedne w ogóle nie chcą dać potencjalne-
mu klientowi produktu do „przeklikania”, 
próbując na siłę umówić się na spotkanie, na 
którym będą jedynie prezentować poszcze-
gólne funkcje i zachwalać swój produkt, 
bez możliwości konfrontacji z ewentualny-
mi niedogodnościami. Z kolei druga grupa 
handlowców od razu startuje z propozycją 
analizy, z której dopiero może wyniknąć kon-
kretna oferta. 

Obydwa podejścia są lekko frustrujące – 
jeżeli potencjalny klient ma ochotę „prze-
klikać” się po systemie, to dlaczego ma nie 
móc tego zrobić? Czy fi rmy mają coś do 
ukrycia? Z punktu widzenia klienta zmar-
nowanie paru godzin na spotkanie tylko po 
to, aby obejrzeć system, na pewno nie zachę-
ci go do zakupu. 

Kolejne pytanie wymagające odpowiedzi 
brzmi: czy fi rma, która wdraża dany produkt 
już po raz tysięczny, na pewno nie jest w sta-
nie oszacować kosztów wdrożenia, czy mo-
że liczy na jakikolwiek zarobek, nawet jak 
nie sprzeda systemu? Przecież w segmen-
cie MŚP w 90 proc. mamy powtarzalne 
wdrożenia, a powtarzanie w kółko, że każ-

dy przedsiębiorca jest inny, to jedynie próba 
podlizania się temu ostatniemu.  

Same produkty są również dalekie od 
doskonałości, zupełnie jakby brały udział 
w konkursie na największą liczbę kontrolek 
i przycisków na 1 centymetr kwadratowy 
ekranu. Wielu przydatnych funkcji po prostu 
nie ma, albo są tak głęboko ukryte, że prak-
tycznie nie istnieją. Dodatkowo są komplet-
nie nieprzebadane pod kątem UX. No, ale nie 
ma to jak mariaż programisty z analitykiem 
– niech się dzieje co chce, a użytkownik, prę-
dzej czy później, i tak się nauczy.

Odwiedzając ostatnio jeden ze sklepów na 
pięknym Pojezierzu Mazurskim, moją uwa-
gę przykuło dosyć powolne wprowadzanie 
towarów przy kasie. Po podejściu do niej ze 
zdumieniem zauważyłem dobrze znany mi 
ekran służący do wystawiania faktur i para-
gonów… Na litość boską, dlaczego w kasie 
sklepowej?! Tam, gdzie 99 proc. sprzedaży 
jest realizowana dla kontrahentów jednora-
zowych i anonimowych nie stosujmy rozwią-
zań przeznaczonych dla wystawiania faktur 
VAT – tam się na pewno nie sprawdzą. Za to 
pracownik będzie się frustrował. No, ale jak 
to bywa - pewnie przedstawiciel handlowy 
„odpowiednio” wykonał swoja pracę, a że za 
pomocą żurawia wieżowego wkładamy bu-
telki do skrzynki, to już inna sprawa. Swo-
ją drogą wprawny operator pewnie potrafi ...

Niestety najczęściej przedsiębiorcy nie są 
biegli w systemach informatycznych i mają 
prawo oczekiwać rzetelnego doradztwa od 
profesjonalistów, za których różne fi rmy się 
podają. Z przykrością i zdziwieniem obser-
wujemy ostatnio jedynie wzrost wynagro-
dzeń i cen, za którymi absolutnie nie podąża 
wzrost jakości. Produktu, który by wypełniał 
wszystkie potrzeby niewielkiego przedsię-
biorcy też jeszcze nie znalazłem, więc skoń-
czyłem jak wszyscy – wdrażam trzy różne i 
uparcie je integruję. Ratuje mnie jedynie 
myśl, że już mam pomysł,  jak to zmienić…

kontra systemy 
biznesowe

Utworzenie zintegrowanej, sprawnej i w pełni funkcjonalnej platformy, 
która obsługuje wszystkie elementy procesów biznesowych w fi rmie, to 
w Polsce wciąż utopijna wizja.

ZDANIEM PRAKTYKA

MŚP
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Steve Brazier, CEO Canalysa, w ra-
mach swojego wystąpienia podczas 
wirtualnej konferencji Also Chan-

nel Trends+Visions 2020 opowiadał  
o Włoszech, gdzie w czasie pandemii pla-
cówki zdrowia złożyły rekordową liczbę 
zamówień na komputery. Nigdy wcześniej  
w tym kraju branża medyczna nie zgła-
szała tak ogromnego popytu na pecety,  
a jednocześnie wiele transakcji nie do-
szło do skutku z powodu braku środków 
finansowych. Niewykluczone, że podob-
ne zdarzenia miały lub będą mieć miejsce 
również w innych państwach. Należy to 
uznać za pozytywne zjawisko dla branży 
IT, niemniej co bardziej wnikliwi eksper-

ci i analitycy zastanawiają się czy sektor 
medyczny, mocno poobijany w czasie 
pandemii, znajdzie jednak pieniądze wy-
starczające do przeprowadzenia kosz-
townych projektów teleinformatycznych. 
Wydaje się, że jest to możliwe, ponieważ 
ochrona zdrowia, pomimo ciągłego bra-
ku środków finansowych, wciąż pozosta-
je jednym z kluczowych sektorów i rządy 
poszczególnych państw nie mogą tego ba-
gatelizować. 

– Przykładowo, niemal co piąty dolar bu-
dżetu federalnego Stanów Zjednoczonych 
przeznaczany jest na ochronę zdrowia, co 
w innych sektorach gospodarki ma miej-
sce w przypadku zapaści i recesji. Z kolei  

w Polsce, w czasach pandemii COVID-19 
wydatki na ochronę zdrowia zostały zna-
cząco zwiększone. Dzieje się tak dlatego, że 
wydolna i sprawnie funkcjonująca służba 
zdrowia staje się elementem bezpieczeń-
stwa narodowego – tłumaczy Krzysztof 
Mędrala, prezes MedAppu, krakowskiej 
firmy integratorskiej, oferującej rozwią-
zania wspomagające diagnostykę obrazo-
wą i usługi telemedyczne. 

Zarządzający MedAppem są przeko-
nani, że w najbliższej dekadzie informa-
tyzacja branży medycznej zdecydowanie 
przyspieszy. Ich nadzieje nie są bezpod-
stawne, bowiem trudno sobie wyobra-
zić rozwój współczesnej medycyny bez 
poważnego wsparcia ze strony nowych 
technologii. Pandemia koronawirusa po-

RYNEK

n Wojciech Urbanek

 IT
MEDYCYNA 
skazana 
na 

Branża medyczna oraz informatyczna  
coraz bardziej się do siebie zbliżają. Ten mariaż  
powinien przynieść obu stronom wiele korzyści.
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podjęły rzeczowe i uczciwe rozmowy na  
temat inwestycji w sektorze zdrowia – tłu-
maczy Wojciech Muras.

priorytetów 
Podczas mającego niedawno miej-
sce Cisco Live 2020, Chuck Rob-
bins, dyrektor generalny koncernu 
oznajmił, że w kolejnych miesiącach  
i latach opieka zdrowotna zmieni się na 
zawsze. Miał przy tym na myśli zarów-
no podstawowe zagadnienia, takie jak 
wirtualne wizyty w gabinetach lekar-
skich, jak i zupełnie nowe możliwości 
w zakresie diagnostyki czy konsultacji 
zespołów eksperckich. Przykładowo,  
w ostatnich miesiącach na pierwszy plan 
wysuwa się w tym kontekście opieka me-
dyczna w modelu online. To oczywiste, 
skoro w wyniku obostrzeń znaczna część 
pacjentów musiała  komunikować się z le-
karzami zdalnie. Wiele wskazuje na to, że 
chorzy nie zrezygnują z tej formy kontak-
tu nawet po wygaśnięciu epidemii. 

– Nie tylko pacjenci, ale również lekarze 
docenili możliwość pracy zdalnej. Specjali-

sta  może w ten sposób  
obsługiwać pacjentów 
z kilku szpitali, nie wy-
chodząc z domu. To się 
opłaca z ekonomicz-
nego punktu widzenia, 
a poza tym pozwala 
przynajmniej częścio-
wo rozwiązać problemy 
dotyczące niedoboru le-

karzy, zwłaszcza tych o wąskich specjaliza-
cjach – mówi Jan Siwek, dyrektor działu 
medycznego w Alstorze. 

Z tegorocznego raportu PwC wyni-
ka, że sami pacjenci najchętniej chcieliby 
wykorzystywać narzędzia telemedycz-
ne do kontaktu z internistą (50,7 proc.)  
i farmaceutą (39,8 proc.). Warto zauważyć, 
że wyniki uzyskane przez analityków po-
kazują, że również rynek apteczny stanowi 
pole dla rozwoju nowych metod świadcze-
nia usług, szczególnie w kontekście pla-
nowanego wprowadzenia w Polsce opieki 
farmaceutycznej. Osobną kwestią pozosta-
je wykorzystanie przez lekarzy systemów 
wideokonferencyjnych do wymiany wie-
dzy ze swoimi kolegami po fachu. Mogą to 
być konsylia z udziałem specjalistów z róż-
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kazała, że choć IT nie stanowi panaceum 
na wszystkie bolączki świata, niewątpli-
wie bywa pomocne. 

O ile część dostawców rozwiązań infor-
matycznych dla sektora zdrowia patrzy 
w przyszłość z optymizmem, o tyle po-
zostali są nieco bardziej powściągliwi w 
ocenach. Wojciech Muras, CEO Netology, 
uważa, że wspomniana powyżej włoska 
historia powinna być… sygnałem ostrze-
gawczym dla firm realizujących kontrakty 
dla służby zdrowia. 

– Sytuacja na Półwyspie Apenińskim po-
kazuje złożoność rynku medycznego. Brak 
źródeł finansowania przyczynia się do fia-
ska nawet najlepszych pomysłów. Dlatego 
tak ważne jest, aby wszystkie strony uczest-
niczące we wdrożeniach IT dla medycyny,  

Zdaniem integratora  

n  Diana Dąbrowska-Mandrela, 
Key Account Manager,  

Netology
Podstawowym czyn-

nikiem napędzającym 

informatyzację służby 

zdrowia są wymagania 

stawiane przez NFZ.  

W poprzednich latach większość 

placówek medycznych wdroży-

ła systemy medyczne ERP, a wraz 

z nimi pierwsze e-usługi. Obec-

nie mniejsze placówki, które ma-

ją dostęp do środków unijnych w 

ramach regionalnych programów 

operacyjnych, będą inwestowały 

w narzędzia wspomagające bieżą-

cą działalność, czyli systemy kla-

sy ERP wraz z EDM, serwerownie, 

sieci komputerowe, rozwiązania do 

backupu, systemy obiegu dokumen-

tów czy produkty bezpieczeństwa. 

Z kolei większe ośrodki, takie jak 

uniwersytety czy instytuty, dyspo-

nujące zapleczem naukowo-badaw-

czym, będą wnioskować o granty  

z Narodowego  Centrum Badań i 

Rozwoju. Dzięki tym dotacjom mo-

gą realizować projekty wspomaga-

jące bezpośrednio procesy leczenia, 

wykorzystując do tego celu między 

innymi wielkie zbiory danych czy 

sztuczną inteligencję. Dodatkowym 

bodźcem do inwestycji jest wymóg 

prowadzenia dokumentacji medycz-

nej w formie elektronicznej, co wią-

że się z dużym zapotrzebowaniem 

na pojemność dyskową. W przy-

szłości należy spodziewać się zmian 

- model chmury prywatnej zastąpi 

chmura hybrydowa lub publiczna. 

Również aktualna sytuacja związa-

na z COVID-19 znacząco wpłynęła 

na zwiększenie inwestycji w tech-

nologie, wspierające telemedycynę  

i rozwój usług elektronicznych. 

nych miejsc globu. Zresztą to samo dotyczy 
prac badawczych. 

– Ostatnie miesiące pokazały, że dyspo-
nowanie profesjonalnymi i sprawdzonymi 
rozwiązaniami wideokonferencyjnymi uła-
twia funkcjonowanie podmiotom medycz-
nym. Już wkrótce można spodziewać się 
zwiększonego zainteresowania ze strony 

Pandemia 
koronawirusa 
obnażyła słabsze 
strony firm 
technologicznych.
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jektem chatbota  pracuje zespół inżynie-
rów i lekarzy, a polski startup otrzymał do 
tej pory wsparcie w wysokości 14 mln zł.  
Powstałe dzięki temu rozwiązanie (wyko-
rzystujące sztuczną inteligencję) po otrzy-
maniu od pacjenta opisu niepokojących 
objawów, zadaje pytania diagnostyczne 
i ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia 
różnych chorób. 

Zastosowanie sztucznej inteligencji 
w medycynie nie ogranicza się jedynie do 
tworzenia  chatbotów wyręczających per-
sonel medyczny w realizacji rutynowych 
zadań.  

- Narzędzia wykorzystujące AI wspierają 
lekarzy w takich procesach jak segmentacja 
tkanek czy  rozpoznawanie podejrzanych 
zjawisk zachodzących w cie-
le człowieka na podstawie 
dziesiątków tysięcy zwe-
ryfi kowanych przykładów. 
Ta część medycyny bardzo 
szybko się rozwija. Wiedza 
porównawcza zawarta w 
algorytmach decyzyjnych, 
potwierdzona medycznie, 
może być szybko wykorzystana jako pod-
powiedź ułatwiająca wybór najlepszej opcji 
- mówi Jan Siwek. 

Na przykład Petuum, amerykański start-
up, jest autorem rozwiązania, które wy-
korzystuje najnowocześniejsze techno-
logie wizji komputerowej i NLP, czyli 
programowania neurolingwistycznego, 
do generowania pisemnych raportów 
z obrazów rentgenowskich. System reje-
struje możliwe nieprawidłowości, a tak-
że podsumowuje wyniki oraz wnioski. 

– Nasz produkt zapewnia lekarzom wspar-
cie przy tworzeniu zestawień, oszczędza-
jąc ich cenny czas, który mogą poświęcić na 
przyjmowanie większej liczby pacjentów – 
wyjaśnia Eric Xing, CEO Petuum.

Placówki zdrowia na 
celowniku hakerów 
Szpitale, fi rmy farmaceutyczne czy przy-
chodnie lekarskie należą do ulubionych 
celów ataków hakerów. Według raportu 
ForgeRock 2020 Consumer Identity Report 
w ubiegłym roku aż 45 proc. incydentów 
naruszenia bezpieczeństwa danych doty-
czyło branży opieki zdrowotnej. W ich wy-
niku instytucje medyczne poniosły straty 
w wysokości niemal 18 mld dol. Niestety, 

bieżący rok nie przyniósł 
poprawy sytuacji. Wręcz 
przeciwnie, w pierwszym 
kwartale 2020 r. sektor 
opieki zdrowotnej stano-
wił już 51 proc. wszystkich 
naruszeń. Jak widać cy-
berprzestępcy w czasie 
zarazy nie zastosowali ta-

ryfy ulgowej wobec medyków. Znamienny 
jest przykład brytyjskiego National Health 
Service, który  odpiera około 12 tys. ataków 
phishingowych dziennie. Hakerzy w czasie 
koronawirusa wykorzystują przemęczenie 
personelu medycznego, a także wzrost po-
pularności opieki medycznej on-line. 

Z drugiej strony eksperci zajmujący się 
cyberbezpieczeństwem próbują nieco to-
nować minorowe nastroje. Pewnego ro-
dzaju pocieszenie stanowi bowiem fakt, że 
wśród wyciekających informacji niewiele 

służby medycznej produktami, które zapew-
niają wysoką jakość obrazu i dźwięku oraz 
bezpieczeństwo transmisji – prognozuje  
Adrian Motylewski, koordynator ds. mar-
ketingu w Veracompie. 

Lekarze ze wsparciem 
sztucznej inteligencji
Według Grand View Research wartość 
globalnego rynku chatbotów osiągnie 
w 2025 r. poziom 1,23 mld dol.,  a przewi-
dywane roczne tempo wzrostu w latach 
2020 – 2025 wyniesie 24,3 proc.  Analitycy 
nie oszacowali udziału w tym segmencie 
wirtualnych asystentów wspomagających 
pracę lekarzy, ale nie ulega wątpliwości, że 
rola tych specyfi cznych pomocników  po-
winna sukcesywnie rosnąć. Oczywiście al-
gorytmy nie zastąpią medyków, ale ułatwią 
podejmowanie decyzji i pozwolą uniknąć 
błędów wynikających chociażby ze zwy-
kłego przemęczenia. 

W nieodległej przyszłości chatbo-
ty mogą stać się  pierwszym punktem 
kontaktu dla pacjenta w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Jeśli zaś nie 
sprostają jakiemuś zadaniu, przekażą 
sprawę lekarzowi. Istnieje bardzo wie-
le przypadków, w których chatbot mo-
że wspomóc pacjenta, jak chociażby przy 
zarządzaniu lekami, w udzielaniu pierw-
szej pomocy w nagłych wypadkach czy 
dawania zaleceń w przypadku podstawo-
wych problemów medycznych. Pierwsze 
skrzypce w tym segmencie produktowym 
grają startupy, m.in. Your.MD, Sensely, 
Buoy Health czy wrocławska Infermedica.
W ostatniej z wymienionych fi rm nad pro-

Chatboty mogą 
stać się pierwszym 
punktem kontaktu 
dla pacjenta.

RYNEK
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n Przemysław Kania, dyrektor gene-
ralny, Cisco 
W ostatnim czasie obserwo-

waliśmy ogromne zmiany w 

podejściu do opieki zdrowot-

nej przy udziale technologii. 

Oczywiście ich impulsem była 

pandemia COVID-19. Ten okres po-

kazał, że technologia odgrywa kluczową rolę, nie 

tylko w szybkim reagowaniu na pandemię, chociaż-

by oferując rozwiązania ułatwiające kontakty pa-

cjentów z pracownikami służby zdrowia, ale także 

umożliwiając efektywne i zdalne administrowanie 

placówkami, pilnowanie inwentaryzacji sprzętu, 

czy, z perspektywy szerszej niż Polska – tworze-

Zdaniem specjalisty  

n Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów, Sophos
Każda branża mierzy się ze wzrostem liczby cyberza-

grożeń i ataków – służba zdrowia, niestety, nie jest wy-

jątkiem. Oczywiście są placówki dysponujące wysokim 

poziomem zabezpieczeń, ale też takie, które mają wciąż 

poważne braki w ochronie. Każdy przypadek jest inny i 

wymaga indywidualnego podejścia, które uwzględni także 

przyszłe plany rozwoju. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich placó-

wek i jednostek służby zdrowia z pewnością jest ogromna wartość da-

nych medycznych, którymi dysponują. Powinny one podlegać szczególnej 

ochronie, dlatego poza samymi rozwiązaniami technologicznymi istotne 

jest podnoszenie świadomości użytkowników systemów i wprowadzanie 

dobrych praktyk cyberhigieny wśród pracowników.
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cjentów, a takie przypadki w Polsce miały 
już miejsce. Dlatego działy IT w szpitalach 
muszą wprowadzać różne polityki zabez-
pieczeń dostępu i odtwarzania szpitalnych 
baz danych. Zwłaszcza że coraz popular-
niejsza praca zdalna lekarzy wymaga bez-
pieczeństwa przesyłania danych w obie 
strony. Dlatego nowe obszary działania 
służby zdrowia, a także szybko postępują-
ca popularyzacja porad lekarskich online, 
otwierają szereg możliwości przed inte-
gratorami, którzy zaopatrują szpitale czy 
przychodnie rejonowe. Robert Pakowski, 
Data Center Transformation Architect w 
Fujitsu, proponuje proaktywne podejście 
i analizowanie zdarzeń za pośrednictwem 
pojedynczej platformy SIEM stale moni-
torującej zdarzenia zachodzące w całym 
środowisku oraz ich korelację. 

Do przerwy 0:1
Pandemia koronawirusa obnażyła słab-
sze strony fi rm technologicznych. Choć 
narzędzia informatyczne ułatwiły płyn-
ne przejście na tryb opieki medycznej 
online, to w zmaganiach z COVID-19 
często zawodzą, co przyznają sami 
przedstawiciele branży IT. Zdaniem 
Maureen Baker, dyrektora medycznego 
Your.MD, musi  upłynąć przynajmniej od 
6 do 12 miesięcy, zanim pojawi się litera-
tura naukowa, która pomoże w przepro-
jektowaniu zaawansowanych kontrolerów 
objawów. Natomiast Hugh Harvey, zało-
życiel biotechnologicznego startupu Har-
dian, oznajmił, że ma związane ręce z braku 
wystarczającej ilości odpowiednich da-
nych dotyczących COVID-19.  
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n Robert Pakowski, Data Center Transformation Architect, Fujitsu
Obserwując branżę medyczną, zauważamy dwa głów-

ne wyzwania – starzejące się społeczeństwo i szybko 

rosnące koszty opieki medycznej. Dlatego też bran-

ża IT powinna budować predykcyjne i zapobiegaw-

cze rozwiązania dla sektora medycznego bazujące na 

analizie danych, automatyzacji procesów i komunikacji. 

Narzędzia wykorzystujące Internet rzeczy zapewnią sper-

sonalizowaną opiekę medyczną, robotyka zaś wspomoże leczenie. Przy-

kładem zaawansowanej robotyki jest robot chirurgiczny da Vinci, który w 

polskich placówkach medycznych przeprowadził setki precyzyjnych za-

biegów. Z pewnością skala zastosowań tego typu urządzeń będzie rosła.  

Ogromny udział w wielu płaszczyznach medycyny będą odgrywały syste-

my oparte na sztucznej inteligencji, które doskonale sprawdzą się w zakre-

sie monitorowania stanu zdrowia, analizy i zaawansowanej diagnostyki. 

nie polowych szpitali i przychodni wyposażonych 

w odpowiednie narzędzia cyfrowe. A skoro mowa 

o mariażu technologii i medycyny, nie możemy za-

pominać o rosnącej roli wykorzystania zaawanso-

wanej analityki i chmury obliczeniowej, które dają 

fundament technologiom uczenia maszynowego. 

Już teraz pojawiają się pierwsze sygnały dotyczą-

ce obrazowania zmian nowotworowych przez kom-

putery i postępów, jakie dokonują się na tym polu. 

Technologie w służbie medycyny to także wyko-

rzystanie możliwości, które niesie wirtualna i roz-

szerzona rzeczywistość. Mamy już niesamowite 

przykłady, w tym dotyczące kardiologii inwazyjnej 

i wykorzystania okularów do VR w edukacji lekarzy 

oraz próbnych zabiegach w przestrzeni wirtualnej. 

zawiera wrażliwe dane dotyczące chorób 
nowotworowych, obecności wirusa HIV, 
aborcji, zdrowia psychicznego itp. Z badań 
przeprowadzonych przez Johns Hopkins 
Carey Business School wynika, że spośród 
prawie 1,5 tys. naruszeń danych w amery-
kańskich placówkach służby zdrowia w la-
tach 2009 – 2019, które dotknęły 169 mln 
pacjentów, tylko dwadzieścia dwa przy-
padki odnosiły się do poufnych informacji 
medycznych i dotyczyły 2 mln osób. 

Niestety, branży medycznej nie omijają 
też ataki ransomware. W lipcu br. bardzo 
głośno było chociażby o poważnym incy-
dencie na Wydziale Medycznego Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego w San Francisco. 
Hakerzy włamali się na serwery zawie-
rające istotne dane, w tym także rezultaty 
prac nad COVID-19. Żeby móc kontynu-
ować prace nad ważnymi projektami wła-
dze uczelnie zdecydowały się zapłacić 
okup w wysokości 1,14 mln dol. I chociaż 
służba zdrowia próbuje walczyć z cyber-
przestępcami, to jak na razie znajduje się 
w głębokiej  defensywie. 

– Opieka zdrowotna  w zakresie tworze-
nia systemów cyberbezpieczeństwa pozo-
staje znacznie w tyle za innymi branżami, 
choćby takimi jak sektor bankowy. W tej 
kwestii kluczowe wydaje się nie tylko za-
pewnienie odpowiednich środków fi nanso-
wych, ale budowanie świadomości wyzwań 
i obowiązków wśród osób odpowiedzialnych 
za zarządzanie placówkami medycznymi –
podkreśla Adrian Motylewski. 

Warto uczulać ich na takie wydarzenia,  
jak zablokowanie rejestracji szpitalnej, co 
grozi całkowitym paraliżem obsługi pa-

– Koronawirus zaskoczył cały świat. Na-
wet duże międzynarodowe koncerny od-
czuły jego obecność. Zatem obarczać IT za 
nieprzygotowanie algorytmów to naduży-
cie. Tym bardziej, że najprawdopodobniej 
znowu zawinił  człowiek – przyznaje Jan 
Siwek.

Nie wszyscy dostawcy rozwiązań IT po-
sypują głowy popiołem. Fujitsu chwali się 
superkomputerem Fugaku, który jest wy-
korzystywany przez służby medyczne do 
monitorowania rozprzestrzeniającej się 
pandemii i prowadzenia badań nad CO-
VID-19, uwzględniających takie elementy 
jak terapia i diagnostyka. Apple oraz Google
zakopały po latach topór wojenny i opraco-
wały wspólne rozwiązanie służące do wy-
krywania, czy użytkownicy smartfonów 
mieli kontakt z osobą zarażoną. Krzysz-
tof Mędrala podkreśla, że dzięki nowo-
czesnym narzędziom sekwencjonowania 
genów szybko udało się poznać dokładny 
skład genomu patogenu SARS-Cov-2. To 
z kolei umożliwiło opracowanie terapeu-
tycznych przeciwciał do badań w ciągu kil-
ku tygodni.

Pewnego rodzaju usprawiedliwieniem 
dla dostawców technologii informatycz-
nych jest to, że  znaleźli się na pierwszej 
linii frontu i musieli poświęcić swoje si-
ły oraz zasoby na bieżące działania. Taka 
sytuacja utrudniła opracowanie innowa-
cyjnych rozwiązań, ponieważ bardziej 
myślano o tym, żeby przetrwać. Ale nic 
straconego, gdyż walka z COVID-19 nie jest 
zakończona, i choć spece od IT w pierw-
szej fazie dali się ograć, to w każdej chwili 
mogą przejąć inicjatywę.  n
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Jeszcze nigdy rozwiązania tele-

informatyczne nie odgrywały 

tak dużej roli w walce o zdrowie 

pacjentów. Dyrektorzy szpitali 

szukają technologii, które przy-

spieszą przetwarzanie i przesy-

łanie danych medycznych, aby 

zwiększyć poziom bezpieczeń-

stwa i stabilności szpitalnych 

systemów. Takie rozwiązania 

są w ofercie Huawei Enterprise, 

którego dystrybutorem jest 

Veracomp.

Integratorzy IT często zwracają się do 
Veracompu z prośbą o wskazanie takich 
komponentów do budowy sieci bezprze-

wodowej na terenie szpitala, żeby zapew-
nić stabilny i szybki dostęp do internetu 
zarówno personelowi placówki, jak i pa-
cjentom. Kluczową potrzebą jest także 
stabilność i wydajność całej szpitalnej in-
frastruktury. Placówki medyczne nie mo-
gą sobie pozwolić na długotrwałe przestoje 
w dostępie do danych medycznych. Na 
szczęście Huawei dysponuje komplekso-
wą ofertą w zakresie sieci i centrów danych, 
która pozwala zaprojektować rozwiązanie 
skrojone na miarę szpitala lub przychodni. 

Wi-Fi – klucz do sprawnej 
komunikacji
Huawei postanowił odstąpić od klasyczne-
go podejścia do budowy sieci, a więc mon-
tażu wielu punktów dostępowych (access 
pointów) propagujących sygnał z korytarza 
do poszczególnych sal i pomieszczeń. Ta-
ki układ, choć popularny, często skutkuje 
niską wydajnością i podatnością na zakłó-

cenia sygnału. Huawei przygotował więc 
alternatywę w postaci jednego punktu do-
stępowego, jednego kontrolera sieci oraz 
niewielkich modułów antenowych RRU 
(Remote Radio Unit) dla każdej sali. Roz-
wiązuje to problem z martwymi strefami 
zasięgu Wi-Fi oraz dostarcza sygnał radio-    
wy wysokiej mocy, a jednocześnie stano-
wi rozwiązanie korzystne cenowo. Jeden 
punkt dostępowy pozwala obsłużyć nawet 
24 pomieszczenia, co przekłada się na niż-
szy koszt wdrożenia oraz utrzymania sieci.

WLAN dystrybucyjny sprawia, że spe-
cjaliści pracujący w swoich gabinetach nie 
muszą się obawiać nagłego spadku wydaj-
ności sieci lub przerwanego połączenia 
w trakcie wysyłania istotnych plików. Sieć 
zbudowana w systemie zaproponowanym 
przez Huawei pozwoli na błyskawiczną 
i nieprzerwaną komunikację.

Stabilność infrastruktury ma kluczowe 
znaczenie dla szpitali. W uniknięciu pro-
blemów z dostępem do danych, przerw 
w realizacji badań oraz utrudnionej ko-
munikacji między oddziałami poma-
ga infrastruktura bazująca na klastrach 
HyperMetro, dostępnych w rodzinie ma-
cierzy Huawei OceanStor Dorado. 

Wprawdzie wysoka dostępność środo-
wiska IT jest zapewniana przez mecha-
nizm kopii zapasowych, który pozwala 
przywrócić infrastrukturę do stanu sprzed 
awarii, jednak według ekspertów Huawei 

nie zawsze jest to wystarczająco szyb-
ka metoda. Z tego powodu architektura 
Huawei HyperMetro łączy dwie macierze 
dyskowe w trybie active-active. 

Dzięki rozdzieleniu macierzy na dwie 
lokalizacje, na przykład w dwóch bu-
dynkach szpitala, dostęp do danych me-
dycznych jest możliwy nawet w wypadku 
zalania lub pożaru jednej z lokalizacji. 
Co więcej, uszkodzenie urządzeń w jednym 
miejscu nie powoduje przerwy w działaniu, 
gdyż rozwiązanie Huawei umożliwia w peł-
ni zautomatyzowane przełączenie ruchu do 
drugiej lokalizacji. 

Dzięki HyperMetro szpitalna infra-
struktura jest bezpieczna i stabilna – za-
stosowanie tego rozwiązania zapewnia 
99,9999 proc. dostępności, czyli roczne 
przestoje wynoszą w niej maksymalnie 
31,56 sek. Taki wynik jest możliwy do osią-
gnięcia ze względu na daleko idącą auto-
matyzację, która odciąża administratorów 
IT w placówkach medycznych. Warto po-
rozmawiać na ten temat z zespołem od-
powiedzialnym za utrzymanie działania 
szpitalnych systemów do przechowywa-
nia danych. Być może HyperMetro będzie 
remedium na wiele ich problemów? 

Huawei pomaga stawić czoła
PANDEMII
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Andrzej Wilkowski,   
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andrzej.wilkowski@veracomp.pl
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Testowanie monitorów diagnostycznych pod kątem 
spełniania odpowiednich wymogów jest obowiązkowe*. 
Proces ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością osób 
z działów IT czy obsługujących aparaturę medyczną. 

T ymczasem to właśnie ludzie i ich 
czas stanowią przeszkodę w prze-
strzeganiu prawa. Osoby zobowią-

zane do kontroli jakości są zwykle zajęte 
wieloma innymi problemami, a sam proces 
musi być przecież regularnie powtarzany. 
I tu pojawia się wyzwanie, które stanowi 
jednocześnie szansę dla resellerów. Po-
lega ona na zastosowaniu EIZO RadiCS, 
a więc rozwiązania, które umożliwia auto-

matyzację  procesu kontroli jakości monito-
rów (także zdalną, poprzez RadiNET Pro).
A skoro jakiś proces można zautomaty-
zować, zapewniając przy tym wszystkie 
wymagane testy o czasie, i to bez udziału 
człowieka, to jest to wysoce pożądane roz-
wiązanie w każdym szpitalu. 

RadiCS to zestaw kalibratora EIZO UX2
i oprogramowania RadiCS, które jest 
skutecznym narzędziem zapewniają-
cym pełną obsługę procesu kontroli ja-
kości monitorów, od kalibracji, po testy 
zgodności i niezmienności parametrów, 
jak również zarządzanie kalibrowany-
mi aktywami, kontrolę lekarskich testów 
codziennych czy generowanie raportów 
z historii kalibracji, co wspomaga reali-
zację procedur przygotowawczych pod 
akredytację pracowni radiologicznej. 

Oprogramowanie RadiCS jest bardzo in-
tuicyjne. Przy połączeniu z instalacją ser-
werową wewnątrz szpitala RadiNET Pro
 pozwala na scentralizowane zarządzanie 

oraz odciążenie zasobów ludzkich i au-
tomatyzację procedur, w tym raportowa-
nia z testów codziennych (wymaganych 
przy mammografi i) oraz innych zdalnych 
kontroli możliwych do zaplanowania w 
optymalnym czasie (w zakresie 24 godz. 
na dobę). W szpitalach, gdzie liczba sta-
cji lekarskich do jednoczesnej kontroli 
przekracza kilka, a stacji przeglądowych 
kilkadziesiąt sztuk, daje to wymierne ko-
rzyści fi nansowe i czasowe. Automatycz-
na kontrola wykonywania testów czy 
baza wyników są niezwykle przydatne 
dla optymalizacji kosztów i czasu pracy, 
szczególnie w dobie „koronakryzysu”, 
kiedy dąży się do ograniczenia do mini-
mum potrzeby przemieszczania się per-
sonelu po szpitalu oraz optymalizuje jego 
czas pracy, także w trybie zdalnym. 

Z myślą o integratorach zainteresowa-
nych wdrażaniem tego typu rozwiązań 
w szpitalach, dystrybutor marki EIZO 
w Polsce, fi rma Alstor, oferuje szkolenia, 
podczas których prezentuje aspekty tech-
niczne instalacji opisanych rozwiązań 
oraz kalibracji monitorów medycznych. 
Oprogramowanie RadiCS jest kompa-
tybilne z diagnostycznymi monitorami 
EIZO z serii RadiForce oraz przeglądo-
wymi z serii MX. 

* Taki obowiązek wprowadza rozporządzenie 
ministra zdrowia z 12 listopada 2015 roku oraz ob-
wieszczenie ministra zdrowia z 3 kwietnia 2017 roku.

RadiCS i RadiNET Pro to… 
  

  

  

  

  

  

  

Automatyczna kontrola monitorów diagnostycznych:

konieczność w dobie 
„KORONAKRYZYSU”

Dodatkowe informacje:
Karolina Trojanowska, dyrektor marketingu, Alstor

k.trojanowska@alstor.com.pl, 
www.eizo.pl
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Koronawirus diametralnie zmienił 
sytuację służby zdrowia na całym 
świecie. Szpitale, dla dobra pacjentów, 
zaczęły bardziej niż kiedykolwiek 
stawiać na cyfryzację. Dla partnerów 
Schneider Electric to szansa, aby wspo-
móc placówki medyczne w tym 
przedsięwzięciu. 

Kolosalnego znaczenia nabrała w mi-
nionych miesiącach kwestia zdolno-
ści szpitali do przystosowywania się 

do ekstremalnych okoliczności. Dotyczy to 
nie tylko gotowości na zwiększoną liczbę 
pacjentów i działań klinicznych, ale rów-
nież odporności na zagrożenia dla całego 
systemu zarządzania szpitalem. Optymal-
nym sposobem, aby zapobiec najgorszemu, 
jest wykrywanie i zapobieganie wszelkim 
problemom technicznym na jak najwcze-
śniejszym etapie. Do tego służy oprogramo-
wanie analityczne EcoStruxure Building 
Advisor, które na podstawie danych z sys-
temu zarządzania budynkiem (Building 
Management System) i systemu dystrybu-
cji energii, powiadamia o niebezpiecznych 
incydentach, w tym przeciekających zawo-
rach czy awariach bezpieczników. Kolej-
nym elementem tego rodzaju proaktywnej 

konserwacji jest zdalne monitorowanie. 
Personel techniczny może monitorować 
placówki medyczne z każdego miejsca 
– nawet z domu, dokonując wirtualnych 
inspekcji, w celu sprawdzenia stanu szpi-
talnej infrastruktury. 

System opieki zdrowotnej musi zrówno-
ważyć potrzebę stworzenia przyjaznego 
środowiska dla pacjentów oraz osób od-
wiedzających, z koniecznością zapew-
nienia maksymalnego bezpieczeństwa 
chorych i personelu. Służą temu inteligent-
ne systemy, które na przykład mogą ziden-
tyfi kować przemieszczanie się zakażonego 
pacjenta po szpitalu i sprawdzić, z kim się 
kontaktował. Tego rodzaju smart-rozwią-
zania będą ostrzegać personel, by podjął 

odpowiednie kroki w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się infekcji.

Kolejną zaletą digitalizacji jest poprawa 
satysfakcji pacjentów. Dzięki cyfrowemu 
BMS (np. EcoStruxure for Healthcare 
Clinical Environment Optimization) 
można ułatwić im kontrolę nad tempe-
raturą w pomieszczeniu, oświetleniem 
i umożliwić wezwanie pielęgniarki. Prze-
bywający na sali chorzy są w stanie dosto-
sowywać optymalne dla nich ustawienia 
prosto z tabletu lub telefonu. Lekarze na-
tomiast mogą koncentrować się na opiece, 
dając jednocześnie pacjentom możliwość 
poprawienia komfortu przebywania 
w szpitalnej sali. 

Z kolei narzędziem, które umożliwia po-
łączenie wielu systemów zarządzania 
obiektem, jest architektura EcoStruxure
for Healthcare. EcoStruxure to baza 
o otwartym kodzie źródłowym, obsługująca 
infrastrukturę IoT, z możliwością integra-
cji także z urządzeniami innych fi rm, pod 
jednym zunifi kowanym pulpitem nawiga-
cyjnym. Co więcej, dzięki modelowi „ener-
gia jako usługa” (EaaS) szpitale dzierżawią 
takie mikrosieci przy zerowych kosztach 
początkowych, pozostawiając instala-
cję i konserwację ekspertom, co pozwala 
skoncentrować się im na podstawowych 

Platforma EcoStruxure:
ADVERTORIAL
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NORMALNOŚCI” 
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zadaniach opieki zdrowotnej. Narzędzia 
do zarządzania nimi mają dodatkową za-
letę – pozwalają na utrzymanie stabilnych 
cen energii. 

Dobrym podsumowaniem możliwości 
EcoStruxure jest kompleksowe wdrożenie 
w Szpitalu Okulistycznym w Moorfi elds. 
Jak mówi Chris Harding, dyrektor ds. nie-
ruchomości i infrastruktury tej ważnej 
brytyjskiej placówki: Platforma ta pozwo-
liła nam zintegrować wszystkie systemy w 
jedną całość. Dzięki temu otrzymujemy po-
trzebne dane na czas. W efekcie coraz mniej 
roboczogodzin poświęcamy na konserwację 
systemów, obserwujemy na bieżąco aktual-
ną lokalizację konkretnych osób i urządzeń, 
a lekarze widzą na ekranach informacje nie-
zbędne do przeprowadzania zabiegów. 

Klimatyzacja precyzyjna 
i zasilanie gwarantowane 
Filarem platformy EcoStruxure jest szero-
ki asortyment sprzętu Schneider Electric, 
w tym specjalistyczne urządzenia klima-
tyzacyjne dla branży ochrony zdrowia, 
która wymaga niezawodnego chłodze-
nia. Jednym z przykładów jest diagnosty-
ka obrazowa, gdzie lekarz ma do czynienia 
z niezwykle precyzyjnym osprzętem ma-
gnetycznym, który do prawidłowej pracy 
wymaga dostarczania wody o wymaganej 
temperaturze. W tym przypadku moż-
na wykorzystać zaprojektowane przez 
Schneider Electric klimatyzatory Unifl air
Precision. Możliwych zastosowań jest 
więcej, dlatego też oferta urządzeń marki 
SE nie ogranicza się do serii Unifl air, a za-
wiera także agregaty chłodnicze Aquafl air 
o najwyższej wydajności w swojej klasie, 
z ekonomiczną funkcją free-cooling. 

Należy jeszcze podkreślić, że niezależ-
nie od rodzaju szpitalnej infrastruktu-
ry, Schneider Electric oferuje pełną linię 
zasilaczy UPS, do których należą mode-
le jedno- i trójfazowe. Zapewniają one 
wysokiej jakości energię docierającą do 
różnych rodzajów aparatury medycznej, 
wzmacniając ogólną dostępność energe-
tyczną całej placówki. Zgodnie z fi rmo-
wym hasłem producenta – Life is On.

Szpital od A do Z
Rozwiązania sprzętowe Schneider Electric dla opieki medycznej 

(współpracujące ze sobą w ramach ekosystemu EcoStruxure) 

SALA OPERACYJNA

Polecane:

Polecane:

Polecane: 
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Polecane: 

Polecane:
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Polecane: 

Polecane:

CRN nr 7–8/2020 41

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na temat rozwiązań Schneider Electric dla 

ochrony zdrowia znajduje się pod adresem: 
www.se.com/pl/pl/work/solutions/for-business/healthcare/
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Dane z polskiego rynku wskazują na 
rosnące zainteresowanie systema-
mi inteligentnego domu. Z danych 

Oferteo.pl wynika, że w ubiegłym roku we 
własnym, nowo wybudowanym domu, za-
instalowało je 32 proc. badanych, czyli wy-
raźnie więcej niż w roku 2018, kiedy odsetek 
takich osób wynosił 23 proc. Być może jed-
nak skutki pandemii spowolnią wzrost po-
pytu w tym sektorze rynku, na co wskazują 
dane IDC za I kw. br. dotyczące rynku eu-
ropejskiego. Sprzedaż na Starym Konty-
nencie w ujęciu ilościowym zwiększyła się 
w tym okresie zaledwie o 
3,8 proc. rok do roku. Przy 
czym największy udział 
w europejskim rynku ma-
ją rozwiązania smart TV. 

Choć w najbliższych 
miesiącach sprzedaż w 
tym segmencie w naszej 
części świata nie będzie 
tak duża, jak spodziewa-
no się tego przed pande-
mią, to według analityków IDC do 2024 r.
osiągnie on wielkość 200 mln urządzeń 
(wobec 110 mln szt. w 2020 r.). A to oznacza-
łoby niemały wzrost, średnio na poziomie 
16 proc. rocznie. Z kolei światowa prognoza 
Strategy Analytics mówi o 15-procentowym 

rocznym wzroście w ujęciu wartościowym 
do roku 2025 (do poziomu 88 mld dol.), choć 
w 2020 r. zakładany jest spadek z powodu 
COVID-19.

Wzrosty tak, ale umiarkowane 
W przypadku Polski od pewnego czasu za-
interesowanie rozwiązaniami smart home, 
w zależności od ich marki, rośnie od kilku 
do nawet około 20 proc. w skali roku. Posze-
rza się również asortyment inteligentnych 
urządzeń, co korzystnie wpływa na słupki 
sprzedaży. Jednak pomimo optymistycz-

nych prognoz nie wszyscy 
dostawcy podzielają entuz-
jazm odnośnie do perspek-
tyw tego segmentu rynku 
w kanale sprzedaży IT. 

– Wbrew pozorom zain-
teresowanie rozwiązania-
mi smart home nie jest duże, 
zwłaszcza gdy okazuje się, 
jakie są koszty usługi insta-
lacyjnej i korzystania z tych 

rozwiązań – twierdzi Maciej Grabowski 
z działu technologii BTLP w NTT System.

Co istotne, ze względu na malejące ce-
ny produktów wzrost w ujęciu ilościowym 
nie przekłada się na większą sprzedaż war-
tościowo. Producenci, aby ograniczyć ten 

trend coraz bardziej stawiają na urządze-
nia droższe, w tym na kamery o większej 
rozdzielczości i szerszej funkcjonalności. 

– Kategoria smart home jest na pewno roz-
wojowa. Widać przyrost wolumenu sprzeda-
ży o ponad 10 proc. rok do roku.  Jednocześnie 
jednostkowe ceny produktów maleją, a w re-
zultacie wartościowo sprzedaż jest mniej 
więcej na poziomie sprzed roku – informu-
je Tomasz Bołoziuk, manager tej kategorii 
rozwiązań w AB. 

W tym roku dodatkowym problemem 
okazał się oczywiście COVID-19, którego 
skutkiem było zastopowanie części wdro-
żeń. Z obawy przed pandemią część klien-
tów zdecydowała się na przełożenie takich 
projektów, a globalnie powrót do wzrostu 
może potrwać nawet do 2023 czy 2024 r., jak 
prognozują specjaliści Strategy Analytics.

– Również nie spodziewam się dużych 
wzrostów, jeżeli chodzi o urządzenia i in-
frastrukturę do tworzenia rozbudowanych, 
kompletnych systemów automatyki domo-
wej. Takie rozwiązania implementuje się na 
etapie budowy i wykańczania domu, co moc-
no ogranicza potencjalny rynek – podkreśla 
Robert Kulasiński, Distribution Channel 
Manager w TP-Linku.

Jego zdaniem szybciej będą się rozwijać 
rozwiązania, które nie wymagają skompli-

n Krzysztof Pasławski
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Rynek smart home rozwija się w dwóch kierunkach: produktów plug and play oraz rozwiązań, które 
wymagają wiedzy wdrożeniowej. W jednym i drugim obszarze integratorzy IT mają silną konkurencję. 

SMART HOME
dla detalistów 
i specjalistów

Wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji 
będzie rosła rola 
asystentów 
głosowych.
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kowanej instalacji, a więc zdalnie sterowane 
gniazdka (smart plugi), kamery WiFi, tele-
wizory smart i odkurzacze autonomiczne. 
Także analitycy Strategy Analytics oceniają, 
że rynek takich urządzeń nie ucierpi aż tak 
bardzo z powodu pandemii.

Generalnie rynek smart home rozwija się 
w dwóch obszarach. Pierwszy z nich stano-
wią rozwiązania, do których uruchomienia 
i używania nie jest potrzebna specjalistycz-
na wiedza, a sprzęt jest dostępny zarówno w 
retailu, e-tailu, jak też u resellerów. Na drugi 
składają się bardziej skomplikowane syste-
my, w przypadku których udział specjalisty 
jest niezbędny. Jak się okazuje, dostawcom 
zależy przede wszystkim na zwiększeniu 
wolumenów sprzedaży w tym pierwszym 
segmencie, stąd dążenie, by sprzęt był łatwy 
w instalacji i eksploatacji dla przeciętnego 
zjadacza chleba. Skutek jest taki, że urzą-
dzenia smart home stają się bardziej „pu-
dełkowe”, a co za tym idzie –coraz bardziej 
„dystrybucyjne” niż „instalatorskie”. 

– Dystrybucja z całą pewnością będzie du-
żym beneficjentem rozwoju kategorii smart 
home – twierdzi Patrycja Gawarecka, dyrek-
tor ds. sprzedaży i marketingu w AB.

Warto przy tym wspomnieć, że coraz 
większym graczem w tym segmencie ryn-
ku są budowlani deweloperzy, dla których 
sprzedaż rozwiązań smart home przekłada 
się na wyższe marże. To bardzo hermetycz-
ny rynek, gdyż deweloperzy mają zwykle 
swoich stałych podwykonawców, więc in-
tegratorom IT nie jest łatwo uszczknąć tego 
kawałka tortu. Zresztą na samym rynku IT 
też nie jest łatwo, w związku z ostrą konku-
rencją, co skłania resellerów do poszerza-
nia swoich umiejętności w kierunku usług.

– Sporo firm doszkala pracowników wysy-
łając ich na szkolenia instalatorskie, a co za 
tym idzie, poszerza zakres swoich usług, aby 
być bardziej konkurencyjnymi przy jednocze-
snym małym nakładzie kosztów – mówi Pa-
trycja Gawarecka. 

fachowców 
Poszczególni dostawcy produktów typu 
plug and play zaczęli dochodzić do wnio-
sku, że nawet intuicyjne w obsłudze roz-
wiązania niekoniecznie da się sprzedawać 
w dużej skali bez wsparcia specjalistów. 
Takich, którzy będą pełnić rolę doradców 
klienta, przekonując ich do zakupu. Oka-
zuje się, że użytkownicy końcowi nierzad-
ko powątpiewają, że sami poradzą sobie 

Zdaniem integratora 

n  Czesław Zabłocki, właściciel, Bakpol
Integratorowi IT nie jest łatwo dzia-

łać na rynku smart home, ponieważ 

wymaga to łączenia specjalizacji z 

różnych obszarów. O ile osoba do-

świadczona w informatyce poradzi 

sobie z systemami sieciowymi, mo-

nitoringiem, a zapewne i z oświe-

tleniem, to na potrzeby ogrzewania, 

klimatyzacji czy alarmów musi po-

zyskać podwykonawców. Domowi 

użytkownicy są zainteresowani ca-

łą paletą systemów. Przekonuje ich 

wygoda i oszczędności na prądzie  

i ogrzewaniu. Ale barierą jest koszt. 

Przykładowo, jeden punkt stero-

wania, jak włącznik światła, może 

kosztować ok. 1,5 tys. zł, cały panel 

zaś ok. 7 tys. zł. Ludzi zniechęca też 

perspektywa kucia ścian. Można 

również zbudować sieć bezprzewo-

dową, ale to zwiększa koszt.

n  Marcin Chmielewski, właściciel,  
Smartlux

W ostatnich latach obserwowali-

śmy wzrost wydatków na rozwią-

zania smart home. Przeciętny ich 

użytkownik przeznacza na to od  

20 do 30 tys. zł. Zwykle wdraża-

ne jest całe spektrum rozwiązań, 

jak sterowanie bramą garażową, 

oświetleniem, drzwiami, klimaty-

zacją itd. Zauważam, że zmienia 

się przy tym profil klienta. Kiedyś 

dominowali przedsiębiorcy, dziś 

są to ludzie różnych zawodów. Dla 

wszystkich kluczowa jest wygoda 

korzystania z rozwiązań i oszczęd-

ności. Fundamentem inteligentnego 

domu jest zaawansowana automa-

tyzacja, tak aby system działał przy 

minimalnej ingerencji użytkowni-

ka, bez potrzeby pilnowania usta-

wień.  Dlatego budowa rozwiązań 

smart home wymaga szerokich 

kompetencji. Zespół instalatorski 

musi łączyć fachowców z różnych 

dziedzin, od klimatyzacji, poprzez 

elektrykę, ogrzewanie, aż po sieci 

informatyczne. To jest niezbędne, 

aby efektywnie działać na tym ryn-

ku. Znając jego wycinek, nie da się 

budować w pełni zautomatyzowa-

nych, kompleksowych rozwiązań. 
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nawet z prostymi urządzeniami do inteli-
gentnego domu. To jedna z głównych barier 
rozwoju tego segmentu rynku. 

- Zdaliśmy sobie sprawę, że niektórzy użyt-
kownicy chcą mieć kontakt ze specjalistą –
mówi Michał Sroka, menedżer sprzedaży 
Netatmo na Europę Środkowo-Wschod-
nią, a więc marki urządzeń pierwotnie za-
projektowanych do samodzielnej instalacji. 
Teraz francuski producent wyciąga rękę do 
integratorów. W tym celu stworzył program 
partnerski, który ma za zadanie poszerzenie 
ich wiedzy na temat rozwiązań smart home 
(póki co inicjatywa ta nie została podjęta na 
polskim rynku). 

Rynek zaawansowanych rozwiązań 
smart home nie jest łatwy dla fi rm z kanału 
sprzedaży IT, ponieważ prężnie działają na 
nim instalatorzy specjalizujący się w auto-
matyce budynkowej. Budowa zaawansowa-
nych systemów wymaga wiedzy na temat 
oświetlenia, ogrzewania czy zabezpieczeń 
dostępu i umiejętności łączenia wszystkie-
go w całość. Pozostaje więc opcja współpra-
cy z instalatorem w obszarze infrastruktury 
sieciowej, bądź droga szkoleń i certyfi kacji 
w zakresie wdrożeń, serwisowania i roz-
woju systemów, które znajdują się w kanale
sprzedaży IT.

Retail nie pomaga
Interesujące, że sprzedaż rozwiązań prze-
znaczonych do samodzielnej instalacji 
hamują nie tylko obawy i niewiedza użyt-
kowników na temat możliwości takich 
produktów, ale też strategia retailerów. 
Nie są oni bowiem specjalnie zaintereso-
wani eksponowaniem produktów, które 
nie sprzedają się w dużych ilościach. A bez 
ich zaangażowania w promocję i edukację 
trudno spodziewać się masowej sprzedaży, 
i kółko się zamyka. Aby przerwać ten błęd-
ny krąg, niezbędna jest więc akcja edukacyj-
na ze strony producentów i dystrybutorów. 
Konieczność tego rodzaju działań potwier-
dzają ubiegłoroczne dane GfK, z których 
wynika, że 42 proc. potencjalnych klientów 
deklaruje brak zainteresowania produkta-
mi z kategorii smart home. 

– Co ważne, kiedy pada pytanie o korzy-
ści wynikające z użytkowania konkretnych 
technologii smart home, wskaźnik osób 
niezainteresowanych spada do 26 proc., co 
pokazuje, że klienci lepiej rozumieją język 
korzyści, niż język technologii – podkreśla 
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Zdaniem dystrybutora  

n Tadeusz Kurek, prezes, NTT System
Z moich obserwacji wynika, że resellerzy i integratorzy raczej nie są 

zainteresowani włączaniem do oferty sprzętu czy usług, zarówno z 

obszaru typowego smart home, jak i rozwiązań adresowanych do 

biur czy instytucji. Mam wrażenie, że fi rmy najzwyczajniej nie chcą 

się uczyć i nabywać nowych kompetencji. Może nie wierzą, że jest to 

inwestycja w przyszłość, która stanie się dobrym, alternatywnym źró-

dłem przychodów, gdy okaże się, że typowa dziś i wciąż opłacalna dzia-

łalność resellerska to za mało, by prowadzić rentowny biznes. 

n Patrycja Gawarecka, dyrektor sprzedaży i marketingu, AB
Prognozy wskazują, że smart home będzie w najbliższych latach jed-

ną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii u dystrybutorów IT. 

Trzeba na nią patrzeć przez pryzmat tego, jak szybko rozwiązania AI 

staną się powszechne, a także, jak producenci będą potrafi li uzasad-

nić używanie poszczególnych rozwiązań. Tempo rozwoju tej katego-

rii będzie również zależne od podejścia dystrybutorów, ich chęci do 

wprowadzania nowych rozwiązań i edukowania klientów.

n Dariusz Figarski, Product Manager, Action Business Center
Na naszym rynku w pierwszej kolejności wybierane są produkty zwią-

zane z komfortem i bezpieczeństwem, a więc urządzenia do stero-

wania ogrzewaniem i oświetleniem oraz systemy do monitoringu. 

Różnorodność produktów jest bardzo duża, a to powoduje, że wiele 

podmiotów zajmuje się tym tematem. Przy czym są określone kate-

gorie sprzętu, do którego niezbędni są instalatorzy, znający określony 

system i będący w stanie zamontować go od A do Z, a potem rozwijać i 

serwisować. Zupełnie inaczej jest w przypadku marek z niższej półki cenowej, które 

mogą bazować na sprzedaży bezpośredniej klientowi końcowemu.

Zdaniem producenta  

n Robert Kulasiński, Distribution Channel Manager, TP-Link
Smart home jest na tyle pojemną kategorią, że każdy znajdzie w nim 

swoją niszę: zarówno resellerzy, fi rmy instalatorskie, jak i retail. Fir-

my resellerskie są w stanie skutecznie konkurować ze sprzedawca-

mi detalicznymi, np. na rynku kamer typu plug and play. W retailu 

klient może kupić jedynie urządzenie. Doświadczony reseller jest w 

stanie zaoferować zintegrowane rozwiązanie wykorzystujące sprzęt 

kilku producentów. Jedną z barier smart home jest brak standaryzacji 

pomiędzy rozwiązaniami dostawców, co dotyczy choćby komunikacji (Wi-Fi, Blue-

tooth, Zigbee). Nierzadko wymagają zastosowania dodatkowych mostków i kilku 

aplikacji do zarządzania. 

n Bogumił Szymanek, Inside Sales Account Manager Poland & Baltics, 
Axis Communications
W przyszłości spodziewamy się znacznie większej liczby sojuszy biz-

nesowych między resellerami, integratorami i inżynierami. Tylko 

w ograniczonym zakresie klienci mogą podejmować się instalacji na 

własną rękę. Dlatego rynek smart home będzie rósł dla resellerów i 

integratorów. Łączenie możliwości różnych urządzeń z potencjałem 

skalowania wymaga, aby inteligentne rozwiązania dla domu były łatwe w 

integracji – z otwartymi API, protokołami komunikacyjnymi, np. ONVIF/SIP. Widzimy 

wzrost zainteresowania rozwiązaniami bezpieczeństwa. Szacujemy, że w kolejnych 

latach ten rynek urośnie nawet więcej niż dotychczas – do 11 proc. rok do roku.
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Marcelin Matusiak, Strategic Insight Ma-
nager w GfK. 

Według analityków, wraz z poszerza-
niem asortymentu rozwiązań smart home, 
będzie rosło zapotrzebowanie zarówno na 
doradztwo – także w zakresie prostych sys-
temów – jak i kompetencje wdrożeniowe 
na potrzeby rozbudowanych instalacji.  

– Rynek smart home będzie rósł zarówno 
dla integratorów IT, jak i instalatorów, gdyż 
powstające rozwiązania z tego segmentu są 
coraz bardziej zaawansowane technologicz-
nie – uważa Jan Kręt, Product Manager 
w Eaton Electric.

Podaje przy tym przykład odpowied-
nio zaprogramowanych i zainstalowanych 
odbiorników oraz nadajników, które ofe-
rują dużo więcej możliwości, niż rozwią-
zania plug and play. Użytkownicy, aby móc 
z nich skorzystać, będą jednak potrzebowa-
li specjalistów, którzy spełnią rolę dorad-
ców przy doborze rozwiązań i dbających 
o techniczną stronę wdrożenia.

Wśród czynników hamujących wzrost 
sprzedaży, obok niewielkiej znajomo-
ści produktów i zalet smart home (czemu 
sprzyjają niskie nakłady marketingowe pro-
ducentów), należy wymienić koszty zaku-
pu. To jedna z największych barier rozwoju 
tego segmentu polskiego rynku. We wspo-
mnianym już badaniu Oferteo.pl aż 36 proc. 
pytanych przyznaje, że rezygnowało z kup-
na rozwiązań z powodu ich ceny. 

– Barierą wzrostu jest w tym przypadku 
relatywnie niewielki wzrost użyteczności 
w relacji do ceny i innych nakładów inwesty-
cyjnych – podsumowuje Maciej Grabowski.

Zwłaszcza że na przykład do sterowa-
nia ogrzewaniem niezbędne są instalacje 
wyposażone w czujniki i zawory z odpo-
wiednimi atestami. Do tego dochodzi oka-
blowanie czy silniki.

– Gdy koszt metra kwadratowego miesz-
kania rośnie o 2 tys. zł, to stosunek do smart 
home ulega zmianie – mówi przedstawiciel 
NTT System.

Ponadto systemy smart home wymagają 
inwestycji w sieć o dużej przepustowości, 
co następnie wiąże się z kosztami transmi-
sji danych. Przepustowość 100 MB/s może 
być zbyt mała do sprawnego działania ca-
łego osprzętu, co jednak zmieni się wraz z 
upowszechnieniem sieci 5G.
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– Obecnie duży problem stanowi nie-
dostosowanie istniejących budynków do 
produktów smart, co powoduje potrzebę 
przeróbek instalacji i remontów – zauwa-
ża Łukasz Milic, Business Development 
Representative w QNAP-ie. 

Jednak według części specjalistów 
główną przeszkodę dla wzrostu popytu 
nie stanowią ceny, ale różne standardy sie-
ci bezprzewodowych i brak zdolności do 
wymiany informacji między urządzenia-
mi poszczególnych producentów. 

Według analityków GfK klienci, którzy 
mimo wszystko decydują się na zakup, 
robią to ze względu na oszczędność cza-
su (33 proc. wskazań), poprawę komfortu 
życia (23 proc.) oraz oszczędność ener-
gii (20 proc.). Producenci i dystrybu-
torzy spodziewają się zainteresowania 
rozwiązaniami do sterowania ogrzewa-
niem i oświetleniem, a także kamerami. 
Popularne są też moduły sterujące role-
tami czy zasłonami, jak również kamery 
Wi-Fi, stosowane do monitoringu dzieci, 

osób starszych czy zwierząt. Wzrosło też 
zapotrzebowanie na rozrywkę wideo.

– Szczególnie rozwiązania z górnej półki 
instalowane są jako element smart home –  
informuje Andrzej Bieniek, Account Mana-
ger w Epson Europe.

Spory potencjał mają rozwiązania z ob-
szaru bezpieczeństwa dostępu. Według 
Oferteo.pl klienci najczęściej instalują inteli-
gentne alarmy (13 proc. wskazań), a kolejny-
mi pod względem popularności okazują się: 
sterowanie ogrzewaniem (11 proc.), czujni-
ki CO, dymu czy ruchu (10 proc.), systemy 
oświetlenia (10 proc.) i kamery monitoringu 
(9 proc.). Kwestia bezpieczeństwa wydaje się 
zatem kluczowa w przypadku polskich użyt-
kowników. Jednak należy się spodziewać, że 
ze względu na rosnące ceny prądu spory po-
pyt nie ominie systemów do optymalizacji 
zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem 
i klimatyzacją. A wraz z rozwojem sztucz-
nej inteligencji prawdopodobnie będzie 
rosła rola asystentów głosowych. Według 
światowych danych F-Secure pomagają oni 
w obsłudze inteligentnych domów już nie-
mal co drugiemu ich właścicielowi. n

Obszary smart home, które powinny rosnąć najszybciej

rozrywka wideo 
(smart TV, kino 

domowe) smart 
home

Bariery wzrostu smart home

sterowanie oświetleniem 
(w tym zasłonami okien) 

oraz ogrzewaniem
monitoring 
i zabezpieczenie dostępu

sterowanie 
ogrzewaniem 
i klimatyzacją

czujniki (okien, drzwi, 
dymu, zalania i inne)

interkomy 
(door stations)

duży poziom 
komplikacji rozwiązań

niewielka 
użyteczność 

rozwiązań w 
stosunku do ceny

niewielka świadomość 
użytkowników

niewystarczająca 
przepustowość sieci 4G

wysokie koszty 
transferu danych

niekompatybilność rozwiązań 
różnych producentów

obawa użytkowników, że nie poradzą 
sobie z instalacją sprzętu plug and play

niedostosowanie 
budynków do 
instalacji smart
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Kamery, inteligentne gniazdka oraz 
żarówki z serii TP-Link Tapo mają 
wiele przydatnych funkcji, którymi 
można w prosty sposób zarządzać 
z pomocą jednej aplikacji mobilnej.

U rządzenia z serii TP-Link Tapo 
zostały zaprojektowane tak, aby 
zapewniać użytkownikom bezpie-

czeństwo i wygodę we własnych czterech 
ścianach. Łączą one w sobie możliwości, 
jakie dają urządzenia z segmentu smart 
home z łatwością konfiguracji i zarządza-
nia, jak również przystępną ceną. Na ro-
dzinę Tapo składają się kamery dozoru, 
produkty do sterowania oświetleniem oraz 
inteligentne żarówki. Ich istotną zaletą 
jest wielofunkcyjność, a przy tym bezpro-
blemowa obsługa. Przykładowo, kamera 
nie tylko ostrzeże przed nieproszonymi  
gośćmi, ale może też pomóc popilnować 
dziecka, a nawet… ułatwić rozmowy mię-
dzy domownikami. Z kolei oświetlenie  
w wersji „smart” wpłynie na oszczędność 
energii, a jednocześnie zwiększy poziom 
ochrony domu przed intruzami. 

Dwie kamery z bystrym 
wzrokiem
Konfiguracja kamer Full HD z serii Tapo – 
modeli C100 oraz C200 – jest wyjątkowo 
intuicyjna. Można nimi zarządzać w języku 
polskim poprzez aplikację Tapo na smart-
fonie z Androidem lub iOS. Urządzenia łą-
czą się z siecią poprzez Wi-Fi. Transmisja 
jest zabezpieczona 128-bitowym szyfro-
waniem AES z SSL/TLS. C200 to model 
obrotowy, który zapewnia widok dookól-
ny w promieniu 360 stopni - w zakresie 
114 stopni w górę i w dół. Oba urządzenia 
są kompatybilne z asystentami głosowymi 
Google Assistant i Amazon Alexa.

W obu kamerach wysoką jakość obrazu 
zapewnia rozdzielczość 1080p. W razie 
wykrycia podejrzanego ruchu urządzenie 

natychmiast wysyła powiadomienie wraz  
z nagraniem z zarejestrowanego zdarze-
nia. Można też od razu włączyć alarm 
dźwiękowy i świetlny, odstraszając intru-
za. Aby natomiast uniknąć niepotrzebnych 
interwencji, wystarczy wydzielić strefy 
wykrywania ruchu, co pozwala monitoro-
wać tylko wybrane obszary.

Kamery Tapo mogą też działać w trybie 
nocnym – „widzą” wówczas w podczer-
wieni, co pozwala wykryć ruch w ciem-
ności w odległości do 9 metrów. Takie 
rozwiązanie przyda się nie tylko do zapo-
biegania włamaniom. Przykładowo, ka-
mera zainstalowana w pokoju dziecięcym 
może pełnić funkcję elektronicznej niani. 
Co ważne, oba modele – C100 oraz C200 
– umożliwiają dwukierunkową komuni-
kację dźwiękową. Wbudowany mikrofon 
i głośnik pozwala ostrzec głosem intruza, 
a w codziennych sytuacjach daje szansę na 
rozmowę z gośćmi czy domownikami. 

Obraz zapisywany jest na karcie  
microSD. Pojemność 128 GB pozwo-
li przechować 384 godziny nagrań, czyli 
materiał z 16 dni (wynik testu w warun-
kach laboratoryjnych). Jest też opcja 
przełączenia kamer na tryb prywatny, co 
wyłączy transmisję obrazu.

Uzupełnieniem oferty z serii Tapo są inte-
ligentne gniazdka P100 i żarówki L510E. 
Można nimi zarządzać poprzez chmu-
rę z dowolnego miejsca, a także wydając 
polecenia głosowe. Zarządzanie poprzez 
aplikację na Androida albo iOS można 
współdzielić z innymi domownikami. 
Opcja dodawania urządzeń przez Blue- 

tooth (onboarding) zdecydowanie przy-
spiesza ich konfigurację.  

Model P100 pozwala zdalnie włączać  
i wyłączać sprzęt. Przydatna jest możli-
wość tworzenia harmonogramów nawet 
na tydzień naprzód i ustawienia progra-
matora czasowego, by z wyprzedzeniem 
decydować o uruchomieniu i wyłączeniu 
urządzeń. Odpowiednie planowanie po-
zwoli zaoszczędzić prąd albo symulować 
czyjąś obecność w domu w razie wyjazdu. 
Niewielkie rozmiary urządzenia (51 x 72 
mm) sprawiają, że nie blokuje on dostępu 
do sąsiednich gniazdek. 

Z kolei w inteligentnej żarówce L510E, 
z pomocą aplikacji Tapo, można zdalnie 
regulować jasność, a także zapisać wybra-
ne ustawienie. Dostępny jest też harmo-
nogram zapalania i przygaszania światła, 
jak również automatycznego uruchamia-
nia i wyłączania w trybie zachodu i wscho-
du słońca. Także w tym przypadku warto 
wspomnieć o opcji „Poza domem”, w ra-
mach której światło zapala się i gaśnie sy-
mulując czyjąś obecność.  

ADVERTORIAL
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Najważniejsze cechy  
kamer TP-Link Tapo to… 
  obraz Full HD,
  

   

  

  

  tryb prywatny, 
   

Bezpieczeństwo i wygoda   
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K iedy w 1975 roku światło dzienne uj-
rzał Altair 8800, jego wynalazca – 
Ed Roberts – zaprezentował swoje 

dzieło posługując się określeniem “kompu-
ter osobisty”. Jednak dopiero kilka lat póź-
niej, w pierwszej połowie lat 80-ych, walka 
pomiędzy Apple’em oraz IBM-em wznieciła 
rewolucję PC, która zaczęła zmieniać świat. 

Z kolei w 1993 roku na dobre pojawił 
się internet, a wraz z nim zaczęła się nagła 
zmiana w procesie przepływu informacji. 
Ledwie dekadę później Eric Schmidt, wów-
czas CEO Google’a, zapowiedział początek 
ery chmury obliczeniowej. I faktycznie, nie-
długo potem branża znowu została poddana 
terapii wstrząsowej.   

Równolegle z tymi zmianami postę-
powały istotne wydarzenia gospodarcze, 
w tym pęknięcie bańki internetowej na prze-
łomie wieków i kryzys fi nansowy z 2008 ro-
ku. Co zresztą pomogło uzdrowić rynek, 
wskutek wypadnięcia z niego tych fi rm, któ-
rych modele biznesowe stały na kruchych 
podstawach.  Teraz koronawirus i ogólno-
światowy lock down spowodowały kolejne 
zmiany, które będą wpływać na sektor IT 
w następnych miesiącach i latach. Jednocze-
śnie nadchodzi technologia 5G i dopiero miks 
tych czynników oznacza epokowe wyzwa-
nia, ale też możliwości dla integratorów i ich 
dostawców. Nowy “układ gwiazd” znacząco 
przyspieszy rozwój branży w wwkierunku 
zupełnie nowych modeli biznesowych two-
rzonych wokół zdalnego dostępu do infor-
macji. Z tym że o ile zyski związane z 5G 
nadejdą w kolejnych latach, o tyle korona-
wirus już teraz uruchomił pewne procesy 
społeczne, umożliwiając zmianę miejsca 
i sposobu naszej pracy.  

Miliony ludzi, którzy nigdy nawet nie my-
śleli o pracy na odległość, teraz skutecznie 
się do tego zaadaptowali, dostrzegając w tym 

pewne korzyści, ale też wyzwania. Podob-
nie, jak wielu menedżerów, którzy nie plano-
wali prowadzenia fi rm z tak rozproszonymi 
zespołami, a teraz poza minusami, widzą też 
plusy takiego modelu działania. 

Technologia 5G, umożliwiając bezprze-
wodowy, powszechny transfer danych 
z „prędkością światła”, będzie kluczowa 
w świecie, w którym zdalna praca stała się 
bardziej akceptowalna niż kiedykolwiek 
wcześniej. Wynikające z tego możliwości 
będą skutkować powstaniem nowych pro-
duktów i fi rm. Jeśli okaże się przy tym, że 
możemy na odległość nie tylko słyszeć się i 
widzieć, ale też korzystać z narzędzi oraz da-
nych, jak kiedyś w przypadku kontaktu oso-
bistego, wówczas możemy się spodziewać 
znacznego wzrostu wydajności pracy. Już te-
raz częściowo tak się dzieje, ale prawdziwy 
przełom w tym zakresie dopiero przed nami.  

Dla osób, których praca polega na wymia-
nie danych, kusząca wydaje się możliwość 
zarobku poza drogimi metropoliami, przy 
jednoczesnym zachowaniu możliwości dal-
szego rozwoju kariery. To oznaczałoby niż-
sze koszty życia bez obniżania zarobków. To 
samo zresztą dotyczy całych fi rm i stanowi 
nowy model gospodarczy.  

Mark Zuckerberg zapowiedział, że doce-
lowo połowa pracowników Facebooka bę-
dzie działać zdalnie. To ważna deklaracja, 
i chociaż zmiany polegające na przepro-
wadzkach do tańszych lokalizacji, bez strat 
w zarobkach, nie będą następować od za-
raz, w postpandemicznym świecie to będzie 
jedna z istotnych opcji w wielu branżach. 
Oczywiście nie oznacza to od razu począt-
ku końca kalifornijskiej Doliny Krzemowej, 
ale na naszych oczach tworzy się realna al-
ternatywa, która może wpłynąć na mnóstwo 
fi rm, umożliwiając im poprawę wskaźnika 
EBIDTA przy niższych marżach.  

Koronawirus i 5G, czyli… 
     układ idealny
Historycznie branża IT przechodziła kolejne epokowe zmiany na skutek 
postępu technicznego, który umożliwiał, a w zasadzie wymuszał wpro-
wadzanie nowych modeli biznesowych. Przyczyny obecnej zmiany, któ-
ra zachodzi na naszych oczach, są bardziej złożone i do pewnego stopnia 
przypadkowe.

PO DRUGIEJ  STRONIE WIELKIEJ  WODY
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w informatyce bizneso-
wej w czasach, gdy niko-
mu nie śnił się komputer 
osobisty, a tym bardziej in-
ternet. Dziś sytuacja się 

odwróciła: komputera i internetu uży-
wają amerykańscy bezrobotni, któ-
rzy za to nie mają pojęcia o COBOL-u. 
Niestety, nie tylko oni. COBOL idzie 
w zapomnienie. Jego twórcy przenieśli się 
do krainy wiecznego i szczęśliwego progra-
mowania (to jednak musi być piekło), a póź-
niejsi użytkownicy cieszą się emeryturą.

Nie znaczy to jednak, że COBOL wy-
szedł z użycia. Stał się standardem progra-
mowania kolejnych generacji potężnych 
mainframe’ów, w przypadku których na 
placu boju pozostał do dziś praktycznie je-
dynie IBM. I tak w zasadzie należałoby po-
wiedzieć: COBOL wraz z mainframe’em 
stał się standardem w informatyce biz-

konujące ten sam rodzaj operacji 
trzeba było programować od zera 
dla różnych komputerów. COBOL 
miał stanowić rozwiązanie tego 
problemu. 

Został oparty na wcześniejszym języ-
ku FLOW-MATIC, którego autorką była 
jedna z najsłynniejszych kobiet w histo-
rii informatyki, Grace Hopper, od czasów 
II Wojny Światowej zajmująca się oblicze-
niami na potrzeby Marynarki Wojennej 
USA (na emeryturę odchodziła w latach 
80. w stopniu kontradmirała). To jej przy-
pisuje się pojęcie bug  w znaczeniu błędu 
programistycznego, ukute po tym, jak do 
wnętrza komputera Mark II, obsługiwane-
go przez jej zespół na Harvardzie, dostała 
się ćma, co spowodowało zwarcie obwo-
du. Oczywiście, maszyna została sprawnie 
„zdebuggowana”. COBOL zyskał niezwy-
kłą popularność. Stał się standardem Fo
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C zterdzieści milionów Amerykanów, 
którzy stracili pracę w pierwszych 
tygodniach pandemii, szturmem 

ruszyło po zasiłki na internetowe strony 
urzędów pracy. Niestety, zamiast widoku 
właściwego formularza, na ekranach kom-
puterów ukazało im się jedynie obracające 
się kółko. W wielu stanach nie wytrzymał 
system internetowy pośredniaków. Win-
nego wskazano równie łatwo, co lekko-
myślnie: COBOL, język programowania 
wymyślony 60 lat temu, którego dziś pra-
wie nikt nie zna.  

Fakt, jak na informatyczne standardy 
COBOL (common business-oriented lan-
guage) pochodzi z epoki kamienia łupa-
nego. Powstał w roku 1959 z inicjatywy 
Departamentu Obrony USA. Wcześniej 
każdy producent komputerów używał 
własnego języka programowania, co wy-
woływało spory galimatias: aplikacje wy-

Świat stoi na mainframe’ach 
i COBOL-u, tymczasem 
amerykańskie urzędy pracy 
wyłożyły się na nich jak krowa 
na wrotkach. O co tutaj chodzi?

OPINIE

COBOL 
i mainframe’y
stały się 
kozłem 
ofi arnym.

COBOL
NIE UMIERA 
NIGDY
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nesowej. Ten duet od lat 60. zapew-
nia kompatybilność wsteczną aplikacji. To, 
w połączeniu z monstrualną mocą main-
frame’ów, jest przyczyną sukcesu. Wielki 
biznes nie wyobraża sobie zmiany, bo to po 
prostu działa. Mainframe’ów z COBOL-em 
używają nie tylko amerykańskie pośrednia-
ki, ale 96 ze 100 największych banków na 
świecie i 90 proc. największych ubezpie-
czycieli. W USA korzysta z nich 71 proc. 
przedsiębiorstw z listy Fortune 500. We-
dług IBM mainframe’y odpowiadają rap-
tem za 6 proc. wydatków informatycznych, 
a przetwarzają 68 proc. światowych obcią-
żeń produkcyjnych.  

Krótko mówiąc: świat stoi na main-
frame’ach i COBOL-u, a amerykańskie 
urzędy pracy wyłożyły się na nich jak kro-
wa na wrotkach. O co tutaj chodzi? Po 
pierwsze jeśli – jak w tym przypadku – pro-
gram komputerowy nie był przygotowany 
na lawinowy wzrost obciążeń, to nie jest to 
raczej problem informatyczny, tylko bizne-
sowy: po prostu żaden urzędnik nie przewi-
dział, że w ciągu tygodnia może napłynąć 
7 mln wniosków od ludzi, którzy właśnie 

stracili robotę. Po drugie urzędnicy zorien-
towali się, że rzeczywiście od czterdziestu 
lat używają tego samego systemu, który do 
tej pory działał, a teraz… patrz punkt pierw-
szy. I na gwałt zaczęli szukać specjalistów 
od COBOL-a. Tych brakuje także dlatego, 
że dziś studentów uczy się Javy i PHP, że-
by później mogli zakładać startupy robiące 
apki do sextingu, a nie zajmować się prze-
twarzaniem 68 proc. światowych work-
loadów produkcyjnych (w przeciwieństwie 
do sextingu 100 proc. nudy…). Wreszcie 
po trzecie COBOL i mainframe’y stały się 
zwykłym kozłem ofi arnym w tej historii. 
Za wizualizację kręcącego się kółeczka na 
stronach internetowych pośredniaków od-
powiadają aplikacje na front-endzie, zwy-
kle napisane w Javie, a COBOL jest gdzieś 
pod spodem, wykorzystywany do przetwa-
rzania danych czy obsługi transakcji. 

Cała ta historia niesie dwa morały. Pierw-
szy jest jednocześnie starą dobrą zasadą: 
nie naprawiaj czegoś, co działa. COBOL 
i mainframe’y przez lata pokazały, że da-
ją sobie radę, także z krewkimi naprawia-
czami tego, co działa. W Polsce do przesiadki 

z krytycznymi systemami z mainframe’ów 
na serwery x86 przymierzały się takie insty-
tucje jak mBank czy ZUS, a potem… kupiły 
nowe mainframe’y. Drugi morał ma wymiar 
jeszcze bardziej praktyczny. Jeśli masz jakieś 
pojęcie o programowaniu, to COBOL może 
być opcją na życie po życiu (zawodowym). 
Programiści znający COBOL-a w całej karie-
rze nie zarabiali tak dobrze jak teraz, na eme-
ryturze. I nic nie zapowiada, by popyt na ich 
usługi miał się szybko skończyć. 
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CRN „No to TSUE dał (prawniczego) 
czadu. Dużo do przemyślenia. Privacy 
Shield is dead” – tak skomentował Pan 
wyrok w sprawie Schrems II. Pojawiły 
się też głosy o delegalizacji chmury czy 
też zakazie używania Google Analytics… 
Sprawa wydaje się więc poważna, ale nie 
wiemy, jak bardzo. A zatem? 
MARCIN MARUTA  Bardzo. Zacznijmy od te-
go, że jakikolwiek transfer danych osobo-
wych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
wymaga podstawy prawnej. W relacjach 
między Unią a USA jedną z pierwszych  
i najważniejszych podstaw był program  
Safe Harbour. Jednak wyrok TSUE z 2015 
roku w sprawie Schrems I zakwestionował 
jego sens. I trudno się dziwić, bo liberalne 
prawo amerykańskie dotyczące ochrony 
danych nijak się ma do europejskiego, któ-
re jest bardziej restrykcyjne i ideologicznie 
inaczej skonstruowane. Założenia progra-

mu nie miały więc odzwierciedlenia w rze-
czywistości, poza tym, że firmy działające 
po obu stronach Atlantyku zabezpiecza-
ły się klauzulą, w której powoływały się 
na Safe Harbour. W ten sposób miały po-
czucie, że działają zgodnie z prawem. Safe 
Harbour został zastąpiony Privacy Shield, 
co z kolei zostało unieważnione najnow-
szym wyrokiem, a więc Schrems II. Szcze-
rze mówiąc, to nie było wielkie zaskoczenie 
dla prawników, którzy zajmują się ochro-
ną danych osobowych. Można się było te-
go spodziewać z tych samych powodów, co  
w przypadku Safe Harbour. 

Dotychczasowe umowy, w których po-
woływano się na Privacy Shield, są więc 
już nieważne? 
Kilka słów, aby uporządkować obraz sytu-
acji. Jak wspomniałem, do transferu da-
nych potrzebujemy podstawy prawnej. 

„Berliński urząd ds. ochrony danych osobowych uznał, że 

nie można teraz transferować danych do USA i nie powinny 

one przekraczać unijnych granic. To najostrzejsze, jak do tej 

pory, oficjalne stanowisko” - mówi Marcin Maruta, partner 

w kancelarii Maruta Wachta, na temat lipcowego wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 

Schrems II, który podważył decyzję o Privacy Shield ze Stanami 

Zjednoczonymi, w związku ze zbyt swobodnym dostępem 

amerykańskich władz do europejskich danych. 

czyli TSUE 
wywraca stolik 

Schrems II, 
PRAWO
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Jest ich kilka, od porozumień międzyna-
rodowych w rodzaju Privacy Shield, po 
zgody osób fizycznych. Wyrok TSUE doty-
czył dwóch podstaw, najczęściej stosowa-
nych – Privacy Shield i tzw. standardowych 
klauzul umownych. Privacy Shield zosta-
ła unieważniona, więc ta podstawa znika. 
Jeżeli na niej opieraliśmy transfer, to mu-
simy albo go zaprzestać, albo znaleźć inną 
podstawę. Standardowe klauzule umow-
ne to wzorcowe umowy zawierane mię-
dzy przedsiębiorcami z Unii i spoza Unii, 
a właściwie Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. One, jako mechanizm, prze-
trwały, ale na podmioty, które dokonują 
transferu danych nałożono obowiązek ba-
dania, czy kraj, do którego dane są przeka-
zywane, zapewnia odpowiednią ochronę. 
I tu wpadamy w pułapkę, ponieważ Try-
bunał stwierdził, że w USA takiej ochrony 
nie ma, więc stosowanie klauzul na potrze-
by transferu do tego kraju jest co najmniej 
wątpliwe. 

Niemniej wyrok dotyczy wszystkich 
krajów? 
Wyrok w zakresie standardowych klauzul 
dotyczy całego świata, niemniej faktycznie 
kluczowy w tym kontekście jest transfer 
danych osobowych w obrocie ze Stanami 
Zjednoczonymi, bo to dostawcy amery-
kańscy zdominowali rynek IT, w tym sek-
tor chmurowy. Wiele amerykańskich firm 
szukało przy tym podstawy prawnej do 
transferu danych swoich klientów z tere-
nu UE na teren USA, i w tym celu korzy-
stało z zapisów Privacy Shield. Chodzi 
przede wszystkim o usługodawców, któ-
rzy nie mieli rozbudowanych przedsta-
wicielstw czy centrów danych w Europie.  
A teraz ich tutejsi klienci mają problem. 
Taki problem mają też podmioty transfe-
rujące dane w oparciu o klauzule, choć tutaj 
mogą wystąpić przypadki, kiedy transfer da 
się obronić. W przypadku Tarczy – nie ma 
już takiej możliwości.  

Z tego wynika, że potrzebna jest nowa 
umowa pomiędzy UE a USA. Czy jest na 
to szansa i kiedy może to nastąpić? 
Już dwie umowy nie wytrzymały pró-
by czasu, a szanse na stworzenie trze-
ciej uważam za nikłe, bo podejście do 
tematu danych osobowych w Europie, 
USA i Chinach bardzo się od siebie różni.  
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Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

PRAWO

Na tyle, że kompromis wydaje się niemożli-
wy. Zresztą Amerykanie mniej lub bardziej 
wyraźnie dają znać, że do GDPR w stopniu 
wymaganym przez Unię się nie dostosują. 

Co na to wszystko europejskie urzędy 
ds. ochrony danych osobowych? Jakie 
są ich wytyczne dla firm? 
Niemal wszystkie milczą, wyraźnie czeka-
jąc na rozwój wydarzeń – zapewne pracują 
nad rozwiązaniami. Pojawiają się wypo-
wiedzi dość stanowcze, 
jak berlińskiego urzędu 
ds. ochrony danych oso-
bowych, który uznał, że 
w ogóle nie można teraz 
transferować danych do 
USA i nie powinny one 
przekraczać unijnych 
granic. To najostrzejsze, 
jak do tej pory, oficjalne 
stanowisko. Co ciekawe, 
na poziomie federalnym Niemiec, stano-
wisko było łagodniejsze, dane nadal mo-
gą trafiać za Atlantyk, ale przy spełnieniu 
dodatkowych warunków… których jeszcze 
nikt nie zna. Nasz polski prezes UODO po-
stąpił podobnie, czyli zakomunikował, że 
można to robić, ale zgodnie z nowym pra-
wem, przy czym ocena zgodności należy do 
każdej firmy z osobna. Nie ma zero-jedyn-
kowych wytycznych i zapewne nie będzie. 

Od czego, w takim razie, powinno się  
zacząć? 
Każda firma, która korzysta z usług chmu-
rowych musi się teraz zastanowić, gdzie 
konkretnie przetwarzane w ten spo-
sób dane lądują. Jeśli okaże się, dajmy na 
to, że gdzieś na amerykańskim serwerze  
w ramach usługi Azure, wówczas nale-
żałoby sprawdzić, czy można zmienić lo-
kalizację przetwarzania danych na data 
center w Europie. W wielu przypadkach 
jest to możliwe, zwłaszcza u kluczowych 
graczy na rynku chmurowym. W tym kon-
tekście bardzo dobrze brzmią zapowiedzi 
Google’a i Microsoftu dotyczące wielkich 
inwestycji w „polskie” centra danych. To w 
przyszłości może bardzo ułatwić sprawę. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że na oce-
nę sytuacji może wpłynąć fakt, jakie dane 
przekazujemy do chmury – bo jest różnica 
między danymi identyfikującymi wprost 
osobę, a tylko pozwalającymi pośrednio ją 

identyfikować ( jak adres IP) – oraz jak je 
zabezpieczamy, czyli w grę wchodzi kryp-
tografia i kontrola nad kluczami. 

Czy przeniesienie danych do Europy  
niweluje zagrożenia prawne? 
Nie zawsze. Żeby spać spokojnie nale-
ży uważnie przeczytać wszystkie umowy  
z zagranicznymi dostawcami usług. Nawet, 
jeśli trzymają nasze dane tylko w Unii Eu-
ropejskiej. Może się bowiem okazać, że w 

umowie jest na przykład 
zapis, zgodnie z którym 
w razie awarii tutejsze-
go centrum danych usłu-
godawca może dane, 
wyjątkowo, przerzucić 
do USA. Jestem jednak 
przekonany, że najwięk-
si dostawcy dostosują się 
do unijnych wymagań 
prawnych. 

A co z kwestią danych, które są przetwa-
rzane w ramach Google Analytics? Czy  
jest to teraz nielegalne, bo na  amerykań-
skich serwerach analizowane są infor-
macje dotyczące Europejczyków? 
To są dane, które nie identyfikują wprost 
konkretnych osób, więc czeka nas dysku-
sja pomiędzy prawnikami, jak w tym przy-
padku interpretować wyrok TSUE. Ale bez 
sprawdzenia, jakie konkretne dane i w ja-
kim wolumenie są transferowane, trudno to 
orzec. W moim odczuciu powinniśmy za-
stanowić się nad istotą orzeczenia, a więc 
poufnością danych i analizować, czy po-
tencjalny dostęp do takich danych przez 
służby kraju trzeciego może naruszyć czy-
jeś prawa. 

Jak wygląda sytuacja prawna waszych 
klientów w świetle decyzji trybunału? 
Analizujemy teraz uważnie poszczegól-
ne przypadki i już widzimy, że praktycz-
ny wpływ wyroku będzie poważny. Część 
klientów będzie musiała zrezygnować  
z niektórych narzędzi, czekamy też na re-
akcję dostawców, którzy już zmieniają swo-
je polityki. 

Czy należy spodziewać się wysypu kar 
nakładanych przez UODO? 
To zależy od UODO, ale wątpię. Sam or-
gan musi umieć ocenić, gdzie leży gra-

nica pomiędzy szarą a czarną strefą. Na 
pewno zaniechanie analizy swojej sytu-
acji i pozostawienie transferu na pod-
stawie Tarczy będzie dość oczywistym 
naruszeniem prawa. Natomiast z klau-
zulami sprawa nie jest aż tak oczywista. 
W każdym razie jestem pewny, że wy-
rok TSUE będzie bardzo serio trakto-
wany przez europejskich regulatorów, 
bo dotyczy ważnego, ideologiczne-
go sporu pomiędzy UE a resztą świata.  

Czy czeka nas zatem rewolucja na rynku 
dostawców usług chmurowych na rzecz 
europejskich firm? 
Z dużymi dostawcami ze świata europejscy 
klienci nie powinni mieć problemów, bo – 
ufam - ci się do unijnych wymogów dosto-
sują. Problem może wystąpić w przypadku 
średnich i małych usługodawców spoza 
Europy, którzy mogą uznać, że im się to nie 
opłaci, ze względu na małą skalę działania 
czy zbyt wysokie koszty. Ich klienci będą 
więc wybierali bezpieczną alternatywę.  
W tym kontekście ciekawa wydaje się 
ogólna polityka Unii, wzmacniającej wła-
sne kompetencje cyfrowe, w tym chmu-
rowe. Przykładem jest inicjatywa Gaia-X, 
która ma na celu stworzenie europejskiej 
infrastruktury chmurowej i zmniejszenie 
zależności europejskich podmiotów od 
amerykańskich dostawców usług cloudo-
wych. Stoją za tym głównie Niemcy i Fran-
cja, za to polskich firm w tym projekcie nie 
ma, choć powinny się tym zainteresować. 
Zwłaszcza że obecnie nie brakuje funduszy 
unijnych dotyczących cyfryzacji. 

Przypomnijmy na koniec, jak ta sprawa 
znalazła się w TSUE i kim jest Schrems…  
Maximilian Schrems to najbardziej zna-
ny obecnie na świecie aktywista od 
danych osobowych, który najpierw do-
prowadził do zniesienia Safe Harbour,  
a teraz Privacy Shield. Wykazał, że obie 
te konstrukcje prawne były wadliwe, gdyż 
systemy prawne USA i UE są ze sobą nie-
kompatybilne. W świecie aktywistów od 
prywatności jest postacią wręcz kultową. 
Nie wątpię, że w razie ewentualnej kolej-
nej umowy pomiędzy UE a USA znowu  
o nim usłyszymy.
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Ocena zgodności 
należy do każdej 
firmy z osobna. Nie 
ma zero-jedynkowych 
wytycznych i 
zapewne nie będzie. 
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n Chieftec poszerza klasyczną serię 
Do serii obudów Classic producent wprowadził model o symbolu 

CM-25B-400GPE, przeznaczony do pecetów i stacji roboczych. 

Obudowę wyposażono w cztery zewnętrzne sloty na dyski o przekąt-

nej 5,25 cala i jeden – na nośnik 3,5 calowy. W slotach wewnętrznych 

natomiast jest miejsce na trzy dyski 3,5 cala oraz jeden 2,5-calowy. 

Konstrukcja mieści płyty główne w formatach ATX, ITX, mATX. 

W obudowie można zainstalować zasilacz, przedni i tylny wentylator 

(o średnicy maks. 120 mm) oraz system chłodzenia CPU. Maksymalna 

długość karty graficznej wynosi 280 mm (400 mm po zdjęciu koszyka 

na twarde dyski). Konstrukcję wykonano ze stali SECC. W modelu 

CM-25B-400GPE umieszczono dwa złącza USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 

dwa USB 2.0 oraz audio. 

  n   Nowości produktowe  n   

n Fortinet: firewall z procesorem 7 generacji
Firewall FortiGate 4200F nadaje się do zabezpieczania krytycznych 

operacji w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. 

Rozwiązanie pozwala na szybki transfer dużych zbiorów danych, 

dzięki funkcji obsługi wielu strumieni o przepustowości 100 Gb/s. 

Firewall wyposażono w procesor sieciowy siódmej generacji NP7. 

Wydajność zapory sięga 800 Gb/s, szyfrowania IPsec VPN – 280 Gb/s,

inspekcji pakietów SSL – 38 Gb/s. Liczba równoległych połączeń 

wynosi 400 mln, a w przeliczeniu na sekundę – 8 mln. Firewall ma 

wbudowany sprzętowy moduł VXLAN (Virtual Extension LAN) w celu 

odseparowania sieci fizycznych od wirtualnych. Integruje się z platfor-

mą Fortinet Security Fabric.

n Philips: dwa monitory w jednym
Monitor Philips 498P9 wyposażono w 49-calową zakrzywioną matry-

cę o proporcjach 32:9 i rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli (Dual Quad 

HD). Monitor przeznaczono m.in. do pracy w obszernych arkuszach 

kalkulacyjnych, na wielu dokumentach tekstowych jednocześnie lub 

przy montażu wideo. Urządzenie umożliwia wyświetlanie obrazu z 

dwóch źródeł w tym samym czasie. Ma wbudowany przełącznik KVM. 

Panel VA cechuje się częstotliwością odświeżania 70 Hz, 121-proc. po-

kryciem palety kolorów sRGB i czasem reakcji wynoszącym 5 ms (GtG). 

Jasność wyświetlacza sięga 450 nitów. Monitor ma złącza DisplayPort 

1.4, dwa HDMI 2.0 b oraz cztery USB 3.2, w tym jedno z funkcją szyb-

kiego ładowania BC 1.2.

Cena: ok. 4 tys. zł. 

Gwarancja: 3 lata.

n QNAP: seria NAS z 4-rdzeniowymi CPU Intela 
W skład serii NAS-ów TS-x53D 2.5GbE wchodzą modele wyposażone 

w dwie, cztery i sześć zatok dyskowych. Urządzenia są przeznaczone 

do zastosowań biznesowych, ale sprawdzą się też jako sprzęt dla 

graczy potrzebujących przestrzeni dyskowej. NAS-y wyposażono 

w czterordzeniowe procesory Intel Celeron (2,0 GHz, do 2,7 GHz).

W urządzeniach można zainstalować 8 GB RAM DDR4. Podwójne por-

ty 2.5 GbE RJ45 pozwalają na transfer z prędkością 5 Gb/s. Serwery 

mają różne dodatkowe funkcje, m.in. możliwość rozbudowy poprzez 

złącze PCIe, backup do wielu platform chmurowych, bramę chmury 

plikowej, wyjście HDMI 4K, hostowanie maszyn wirtualnych i kon-

tenerów. Urządzenia umożliwiają również korzystanie z funkcji SSD 

caching oraz auto-tiering.

Cena: od 388 euro netto 

(ok. 1,7 tys. zł) 

w zależności od modelu i wersji. 

Gwarancja: 3 lata.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n EPA Systemy, epasystemy.pl
n Konsorcjum FEN, fen.pl

SPRZĘT

Cena: zależy od projektu.

Gwarancja: 1 rok.Cena resellerska netto:

55 dol. (ok. 210 zł). 

Gwarancja: 2 lata.

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

n Arrow ECS, arrow.com/ecs/pl
n Veracomp, veracomp.pl
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40 proc. Telekomunikacja od lat nie może 
sobie poradzić z balastem, jaki stanowią 
usługi stacjonarne – spadki w tym obsza-
rze okazują się na tyle istotne, że rosnące 
usługi mobilne nie są w stanie wygenero-
wać odpowiednio wysokiej premii przy-
chodowej. 

Impulsem do wzrostu na rynku tele-
komunikacji może być zmiana techno-
logiczna, czyli wprowadzenie standardu 
5G. Niestety, to na razie się odwlecze, 
gdyż ze względu na pandemię COVID-19 
aukcja dotycząca czterech bloków na czę-
stotliwości do 3,8 GHz została odwołana.

Cyfrowa transformacja 
w powijakach 
Zdecydowanie lepiej od telekomunikacji 
radzi sobie sektor IT. W 2019 r. jego przy-

chody zwiększyły się o 4,6 proc., do po-
ziomu 68 mld zł. Rok wcześniej wzrost 
wyniósł 7,1 proc., więc dynamika obni-
żyła się znacząco. Jeśli sektor IT rośnie 
tylko o 0,6 punktu szybciej niż cała gospo-
darka,  jest to wyraźny sygnał, że w Polsce 
cyfrowa transformacja jeszcze na dobre 
się nie rozpoczęła. To zła wiadomość dla 
dostawców, bo ich sytuacja w dużej mie-
rze może w najbliższych miesiącach zale-
żeć właśnie od skali procesów cyfryzacji 
gospodarki.

W maju br. fi rma badawcza IDC pro-
gnozowała, że globalny rynek IT wskutek 
pandemii skurczy się o 5,1 proc. Jednak in-
westycje przedsiębiorstw w rozwiązania 
informatyczne nie będą obcinane równo 
we wszystkich obszarach. IDC przewidu-
je, że wydatki związane z cyfrową trans-

Rok 2019 można uznać w polskim sektorze ICT za bardzo udany, ale tylko w porównaniu z rokiem 
2020, który – ze względu na spowolnienie gospodarcze po pandemii COVID-19 – zapowiada się 
słabo. Jest podobnie jak na drodze, kiedy czujemy, że właśnie najechaliśmy na próg zwalniający, 
i na razie nie wiemy, czy przed nami będą kolejne, czy już tylko równa jezdnia.

RYNEK

Przychody polskiej branży IT w 2019 
roku nieznacznie przekroczyły 
68 mld zł, a sektora telekomunika-

cyjnego 42,8 mld zł. To oznacza, że łącz-
nie całe ICT zamknęło rok wynikiem 110,8 
mld zł. Nie jest to rezultat zachwycający, 
bowiem przez rok wzrost wyniósł jedynie 
2,9 proc. Przypomnijmy: infl acja w ubie-
głym roku wyniosła 2,3 proc., a PKB urósł 
o 4 proc. A więc nasz sektor teleinforma-
tyczny swoim wynikiem ledwie przesko-
czył infl ację, ale rozwijał się w tempie 
wolniejszym niż cała gospodarka. 

Na słabych wynikach ICT zaważyła te-
lekomunikacja, której przychody – tak 
samo zresztą jak w 2018 r. – powiększy-
ły się tylko o 0,2 proc. To jak zaciągnię-
cie hamulca ręcznego, ponieważ udział 
telko w całości przychodów ICT wynosi 

PRÓG
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formacją fi rm, ich procesów i produktów 
nie zostaną zmniejszone nawet w kryzy-
sie. Przeniesienie procesów biznesowych 
ze świata fi zycznego do cyfrowego umoż-
liwia prowadzenie działalności nawet w 
warunkach, jakie przyniosła pandemia, 
fi rmy dostały więc dowód, że transforma-
cja się opłaca. Wydatki związane z cyfry-
zacją, zdaniem IDC, wbrew tendencjom 
w wielu innych obszarach w IT, wzrosną 
w 2020 r. o 10,4 proc. 

Informatyczny gen 
przetrwania
Cyfrowa transformacja może zatem stać 
się poduszką bezpieczeństwa dla wielu 
dostawców IT. Jednocześnie przesłanki 
wskazujące na to, że w Polsce ten proces 
jeszcze się nie zaczął, mogą budzić nie-

W skali całej 
polskiej gospodarki 
koronawirus
zrobił dla 
cyfryzacji więcej 
niż dotychczasowe 
wysiłki ministrów, 
prezesów i szefów 
IT razem wzięte.

pokój branży. Pozostaje mieć nadzieję, że 
sama pandemia stanie się wystarczająco 
silnym katalizatorem cyfrowych prze-
mian w gospodarce. Wiele fi rm w marcu 
musiało szybko zdobyć choćby minimal-
ne kompetencje i narzędzia, by przejść 
na zdalną pracę, zapewnić w tych warun-
kach obieg dokumentów, podtrzymać 
kontakty z klientami, uruchomić cyfrowe 
kanały sprzedaży. 

Cyfryzacja, a wraz z nią chmura zaczę-
ły być postrzegane jako gen przetrwania 
albo szczepionka dla biznesu w czasach 
pandemii. W skali całej polskiej gospo-
darki koronawirus zrobił dla cyfryzacji 
więcej niż dotychczasowe wysiłki mini-
strów, prezesów i szefów IT razem wzięte. 
Z części tych cyfrowych zdobyczy fi rmy 
nie zrezygnują nawet po ustaniu pande-
mii, bo digitalizacja zdążyła udowodnić, 
że nie tylko daje odporność, ale pozwala 
prowadzić wiele procesów w sposób tań-
szy, bądź bardziej efektywny. Jeśli cyfry-
zacja ad hoc przerodzi się w pewien plan 
strategiczny, przyniesie to odczuwalne 
korzyści także dostawcom IT.

papierze
Pierwsza dziesiątka największych fi rm 
informatycznych radzi sobie na pierw-
szy rzut oka lepiej niż cały rynek IT. Jej 
przychody wzrosły o 2 mld zł, do poziomu 
25,3 mld zł. To 8 proc., a więc, w porów-
naniu z dynamiką całej branży kształtują-
cą się na poziomie 4,6 proc., wynik zaiste 
imponujący. Niestety, osiągnięty w dużej 
części zabiegami księgowymi. 

W pierwszej dziesiątce – podobnie 
jak przed rokiem – jest pięciu dystrybu-
torów, i to oni „wykreowali” ten niezwy-
kły wzrost. Formalnie największy wzrost 
przychodów, który oszacowaliśmy na 
ponad 40 proc., odnotowało Also Polska. 
Also, wielki gracz na rynku europejskim, 
kupił polskiego dystrybutora ABC Da-
tę, od lipca 2019 r. ostatecznie przejmu-
jąc jego biznes i konsolidując przychody. 
Dzięki temu Also przeskoczyło z miejsca 
siódmego w naszym rankingu na pozycję 
czwartą, zresztą w ubiegłym roku zajmo-
waną przez ABC Datę. 

Połączenie dwóch fi rm tej skali, co 
Also i ABC Data, zawsze rodzi problemy 
w okresie przejściowym, więc poza kon-

solidacją wyników nie udało się, według 
naszych ustaleń, wygenerować organicz-
nego wzrostu przychodów. Rok 2020 
przesądzi o powodzeniu (lub nie) tej fu-
zji. Jakby wewnętrznych problemów było 
mało, Also musi się liczyć ze spowolnie-
niem. Pewne jest raczej jedno: w tym roku 
znowu będzie mogło poprawić wyniki po-
przez konsolidację. Przejmując ABC Da-
tę, nabyło też jej spółkę zależną iSource, 
zajmującą się dystrybucją sprzętu Apple, 
co w ub. r. dało jej ponad 900 mln przycho-
du i 15. pozycję wśród największych fi rm 
sektora IT. W styczniu Also przeniosło tę 
dystrybucję do własnej działalności. 

Drugi największy wzrost, na poziomie 
21 proc., odnotował będący ciągle w re-
strukturyzacji Action. Umożliwiło mu to 
powrót do „wielkiej dziesiątki”. Wzrost 
ten jest efektem procesu likwidacji zagra-
nicznych spółek z grupy (zakończonego w 
2018 r.) i przejęcia tej działalności przez 
Action SA. Faktycznie zatem Action skon-
solidował przychody kilku spółek do jed-
nej. Dzięki temu udało mu się w naszym 
rankingu największych fi rm IT działają-
cych w Polsce awansować z pozycji dwu-
nastej na siódmą. 

Action, podobnie jak Also, ma przed 
sobą ciekawą (czytaj: pełną wyzwań) 
przyszłość. Firma wynegocjowała poro-
zumienie z wierzycielami i zapewne było-
by ono już podpisane, gdyby nie pandemia 
i lockdown. Po rozwiązaniu tej kwestii 
Action będzie wreszcie mógł próbować 

Debiutant między 
polskimi gigantami 
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znowu rozwinąć skrzydła (w 2015 roku 
był według  „Computerworld TOP200” 
największą firmą informatyczną w Pol-
sce). Jednak wyjdzie też spod ochrony  
i będzie musiał spłacać zredukowane, ale 
nadal istotne zadłużenie. Przed Actionem 
zatem równanie z wieloma niewiadomy-
mi, z których największą może okazać się 
sytuacja gospodarcza, a ściślej skłonność 
konsumentów do zakupów.

Nieco niższe wzrosty odnotowali dwaj 
inni dystrybutorzy, wśród nich AB, po 
raz czwarty z rzędu największa firma 
informatyczna w naszym rankingu. To 
wśród dystrybutorów ta firma, która chy-
ba najlepiej opanowała umiejętność sys-
tematycznego zwiększania przychodów 
– w poprzednim roku o 11 proc. Przede 
wszystkim wyszła obronną ręką z zawie-
ruchy na rynku dystrybucyjnym , kiedy 
odwrócony VAT zastopował sztuczne 
transakcje i zmniejszył chęć do zajmowa-
nia się ryzykowną działalnością broker-
ską. Wydarzenia, które Action wepchnęły 
w trwające do dziś kłopoty, dały AB pozy-
cję lidera polskiego rynku IT, którą spół-
ka konsekwentnie umacnia. W 2016 roku 
wkroczyła na pierwsze miejsce tego ran-
kingu, z przychodami nieco przekraczają-
cymi 4 mld zł. Od tego czasu powiększyła 
je prawie o kolejny miliard.  

Z kolei Tech Data – według szacowa-
nych przez nas wartości – powiększy-
ła w 2019 r. swoje przychody o 19 proc. 
i awansowała w rankingu największych 
firm informatycznych z miejsca dziesią-
tego na szóste. Tech Data zapracowała na 
ten wzrost, wykorzystując kłopoty Also 
i Actionu.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Kom-
putronik. To jedyny dystrybutor w 
pierwszej dziesiątce, który odnotował 
spadek przychodów (o 9 proc.) i w efek-
cie w rankingu największych firm spadł  
o dwa miejsca.

RYNEK

Miejsca z ub.r. (i to miejsca na podium 
rankingu) obroniły polskie oddziały azja-
tyckich koncernów. Samsung powiększył 
przychody o 6 proc., podczas gdy Huawei 
odnotował lekki spadek, o 4 proc. w sto-
sunku do zaktualizowanych danych za rok 
2018 (w ub. r. wspólnie z IDC Polska sza-
cowaliśmy jego przychody na nieco ponad  
3,4 mld zł, podczas  gdy według sprawozda-
nia, do którego dotarliśmy w tym roku, się-
gały one 3,8 mld). Ale wynik z roku 2018 był 
dla Huawei Polska trudny do powtórzenia 
(tak jak i – przyznajmy to na swoje uspra-
wiedliwienie – do oszacowania), bo firma 
osiągnęła wtedy wzrost przychodów aż o  
100 proc. Powiedzmy sobie szczerze, po 
tym kosmicznym przyspieszeniu trudno 
spodziewać się jeszcze lepszego wyniku, 
tym bardziej że Huawei przez miniony rok 
walczył o utrzymanie swojej pozycji nie  
z konkurentami, ale ze światem polityki.

Przychody z ub. r. lekko poprawił Dell, 
utrzymując pozycję piątej największej fir-

my w polskim IT. Lenovo podniosło wyniki 
o 6 proc. i przesunęło się o jedno oczko, na 
miejsce ósme. Wejście do pierwszej dzie-
siątki, dzięki powiększeniu przychodów  
o 13 proc., wywalczył sobie Microsoft.

W tym roku do naszego zestawienia 
największych firm informatycznych 
działających w Polsce trafiło 367 przed-
siębiorstw. Do rankingu kwalifikujemy te, 
które osiągają z informatyki co najmniej  
1 mln zł przychodu rocznie. Spośród nich 
286 osiąga przychody ponad 10 mln zł, 
115 powyżej 100 mln zł, a 12 – co najmniej  
1 mld zł. Średnie przychody na firmę prze-
kraczały 186 mln zł, ale mediana wynosiła 
tylko 41,5 mln zł.

Co roku widać pewną prawidłowość: 
50 największych przedsiębiorstw generu-
je około 75 proc. przychodów całej bran-
ży IT. Tak jest także tym razem, ich udział 
sięgnął prawie 74 proc. To w tej pierwszej 
pięćdziesiątce kształtują się tendencje, 
które decydują o koniunkturze na całym 
rynku. Pozostałe 300 firm nie tworzy ta-
kiej siły, by odwrócić trendy widoczne  
w pierwszej pięćdziesiątce. 

Wejście do „pięćdziesiątki” wymaga 
prawie 300 mln zł rocznego przychodu,  
a łączny przychód firm z tej grupy wyniósł  
50,2 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu  

Przychody firm ICT działających w Polsce (mld zł)

2019 r. 2018 r. Zmiana (proc.)

IT 68 65 4,6

telko 42,8 42,7 0,2

razem ICT 110,8 107,7 2,9
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Rozwiązania dla nowej normalności
Eksperci przewidują, że nawet w razie spowolnienia w informatyce niektóre jej sektory pozostaną odporne na 

zawirowania, na przykład: usługi chmurowe, rozwiązania powiązane z transformacją cyfrową, cyberbezpieczeństwo. 

Ale świat po pandemii będzie miał też nowe potrzeby informatyczne, zależne od specyfiki różnych dziedzin życia.

Branża Nowe potrzeby

Finanse
Cyfrowe systemy transakcyjne oraz kontrolne, ciągłość działania rynków,  

konieczność rozwoju usług SaaS i narzędzi zintegrowanej komunikacji.

Administracja

Zarządzanie treściami w serwisach internetowych, infrastruktura do komunikacji  

społecznej, systemy krytyczne dla bezpieczeństwa publicznego, aplikacje wspierające 

zarządzanie kryzysowe i wykrywanie chorób zakaźnych. W dłuższej perspektywie: 

skalowalna infrastruktura teleinformatyczna, analityka predykcyjna i sztuczna inteligencja. 

Ochrona zdrowia Telemedycyna, e-wizyty i opieka wirtualna.

Handel

Rozwiązania e-commerce, a w przypadku firm, które już je wdrożyły – rozwiązania 

omnichannel ukierunkowane na podniesienie satysfakcji klienta, uczenie maszynowe  

i sztuczna inteligencja w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
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Największe fi rmy informatyczne działające w Polsce w 2019 r. 

Lokata Firma
Przychody fi rmy ze sprzedaży 
produktów i usług IT (tys. zł)

Dynamika r/r (proc.)

1 AB 4 946 235 11

2 Samsung Electronics Polska* 4 192 000 6

3 Huawei Polska*** 3 639 562 -4

4 Also Polska** 2 500 000 43

5 Dell Technologies (Dell EMC)** 2 418 885 1

6 Tech Data Polska** 1 700 000 19

7 Action (w restrukturyzacji) 1 535 496 21

8 Lenovo Technology Poland** 1 525 600 6

9 Microsoft* 1 425 000 13

 10 HP Inc.* 1 414 000 -23

Źródło: *IDC Polska, **Szacunki Computerworld, ***Dane z raportów okresowych lub publikacji prasowych

roku o 4,2 proc. Pozostałe fi rmy z tego 
rankingu osiągnęły razem 17,9 mld zł. Tu 
wzrost wyniósł 6,5 proc. więcej w porów-
naniu z 2018 r. To świetny wynik! Lepszy 
niż olbrzymów z pierwszej pięćdziesiątki 
i całego sektora. Jednak właśnie… ich si-
ła jest zbyt mała, by zmienić obraz rynku.

Ale w pierwszej pięćdziesiątce wiele 
fi rm może być zadowolonych z udanego 
roku. W 2018 r. aż 21 z nich notowało spa-
dek przychodów, tym razem tylko 12, a więc 
dziewięć fi rm de facto podniosło sprzedaż 
na tyle, żeby w raporcie w rubryce przycho-
dy wyjść z czerwonego w czarne. 

Jeśli uszeregować poszczególne branże go-
spodarki według ich wydatków na IT, to ta-
ka lista nie zmieniła się w ciągu ostatniego 
roku. Sprecyzujmy: tę listę sporządzamy 
w oparciu o informację od dostawców – kto 
jest ich ostatecznym klientem. Są to więc 
kwoty rzeczywistych wydatków na IT, a 
nie budżety deklarowane przez odbiorców. 

Choć kolejność sektorów na tej liście 
pozostała taka sama jak rok wcześniej, to 
zmieniły się kwoty. Najbardziej zaskaku-
jąco w pierwszej trójce, a więc w tych ga-
łęziach gospodarki, które są najlepszymi 
klientami dla IT. Przychody fi rm informa-
tycznych ze sprzedaży do klientów z sekto-
ra bankowego spadły w 2019 r. o 15,2 proc.,
z sektora handlu o 4,3 proc., a z admini-
stracji publicznej o 7,4 proc. W bankowo-
ści i handlu mogło to być efektem pewnej 
cykliczności wymiany systemów informa-
tycznych. Po bardzo dobrym roku 2018, 
kiedy dostawy do bankowości wzrosły 
o ponad 20 proc., a do handlu o ponad 
36 proc., nastąpiło pewne schłodzenie. 

sama
Administracja publiczna jest dla fi rm in-
formatycznych coraz trudniejszym klien-
tem. W roku 2015 był to niemal równie 
dobry odbiorca IT jak bankowość (3,41 
mld zł vs. 3,46 mld zł). W 2016 r. sprzedaż 
do sektora public spadła o ponad 25 proc., 
potem o kolejne 10 proc., a w 2018 r. ten 
trend został spowolniony (1,6 proc.). Mi-
niony rok znów okazał się słaby. W ciągu 
tych czterech lat sprzedaż fi rm informa-
tycznych do administracji spadła o 1/3 lub, 
bardziej dobitnie, o cały miliard złotych. 

W administracji zaszła w tym czasie du-
ża zmiana. Urzędy i instytucje zmniejszyły 
wydatki przede wszystkim na oprogramo-
wanie i doradztwo, a do tego większość 
ogromnych projektów informatycznych 
została (z różnym skutkiem) zakończona. 
Oczywiście nie oznacza to, że administra-
cja już się nie informatyzuje. Po prostu ro-
bi to inaczej. Powstaje więcej mniejszych 
projektów robionych własnymi siłami. 
Program Wspólnej Infrastruktury Infor-
matycznej Państwa doprowadził do po-
wstania Rządowej Chmury Obliczeniowej 
i ZUCH-a, czyli platformy Zapewniania 
Usług Chmurowych, poprzez którą urzę-
dy mają zamawiać usługi z chmury rządo-
wej i z chmur publicznych.

Czy fala dotrze do Polski?
Problemy gospodarcze, będące konse-
kwencją pandemii COVID-19, dotknęły 
branżę IT bezpośrednio, głównie po-
przez przerwanie łańcuchów dostaw, 
i pośrednio – poprzez spowolnienie w in-
nych branżach, prowadzące do zmniej-
szenia wydatków na IT. W Polsce kłopoty 
odczuły do tej pory przede wszystkim ma-
łe i średnie fi rmy informatyczne. 

Według badania przeprowadzonego 
przez Związek Pracodawców Usług IT So-
DA (Software Association Poland) w mar-
cu i kwietniu w 117 mniejszych fi rmach 
informatycznych, miały one stracić wsku-
tek pandemii średnio niemal 700 tys. zł na 
fi rmę. Natomiast duże przedsiębiorstwa 
są zabezpieczone lepszą dywersyfi kacją 

portfela projektów i długoterminowymi 
kontraktami, więc w pierwszych tygo-
dniach lockdownu nie odczuły jego skut-
ków w dużym stopniu. 

O sytuacji w całej branży IT zadecyduje 
trzeci kwartał, kiedy stanie się jasne, czy 
pandemia ustąpiła i, tym samym, czy są 
warunki do odbudowywania gospodarki. 
Wtedy może okazać się, że – jak chce część 
ekonomistów – pandemia będzie mieć mi-
nimalne długoterminowe skutki ekono-
miczne. Sektor IT w Polsce miałby wtedy 
zapewnione paliwo do wzrostu. 

Jeśli tak się stanie, to Polska będzie cią-
gle w niezłej pozycji. Według prognoz Ko-
misji Europejskiej z maja br., w tym roku 
PKB naszego kraju skurczy się o 4,3 proc., 
ale będzie to i tak najlepszy wynik w UE. 
Z kolei w 2021 mielibyśmy wrócić na ścież-
kę wzrostu z przyrostem PKB o 4,1 proc. 
Wraz z postępem cyfryzacji, zapoczątko-
wanym przez pracę zdalną, może się oka-
zać, że IT wyjdzie z kryzysowej sytuacji 
niemal bez szwanku.

Artykuł pochodzi 
z najnowszego raportu 

„Computerworld 
TOP200” 
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Zasada „wszystko co nie jest zabronione, jest dozwolo-
ne” wróciła w wielkim stylu.

Tym razem w ramach przetargu ogłoszonego przez państwową spół-
kę Aplikacje Krytyczne. Dotyczył tzw. body leasingu, w tym przypad-
ku wynajmu informatyków. Spośród jedenastu ofert największą liczbę 
punktów zdobyła ta, którą złożyło konsorcjum trzech firm: Euvic, 
Edge One Solutions i Team Connect. Jak podsumował to na swoim 
profilu LI Artur Wiza, wiceprezes Asseco: To była wiadomość dnia. 
Prawie tak zaskakująca, jak wcześniejsze decyzje gigantów świato-
wych Google i Microsoft decydujących się na otwarcie swoich regionów 
chmurowych w Polsce. Zaskoczenie polegało na tym, że wspomniane 
konsorcjum zapewniło, iż dysponuje 40 tysiącami informatyków, dzię-
ki czemu zdobyło maksymalną liczbę punktów w tym punkcie SIWZ-u.  
Dobrze, że nie musieli wydrukować wszystkich CV, bo by jakiś las wy-
cięto. Sięgnąłem po dane Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
Computerworld TOP200, oraz ITWiz Best 100 i przeglądałem listy naj-
większych firm informatycznych w naszym kraju. Szukałem firmy, która 
może posiadać 40 tysięcy osób, nawet nie programistów. Ja nie znala-
złem niczego, co byłoby bliskie tej liczby – podsumowuje Artur Wiza. 
Jak więc do tego doszło? Szefostwo Euvica z rozbrajającą szczerością 
przyznało, że podało taką właśnie liczbę, bo… mogło to zrobić. W spe-
cyfikacji nie było precyzyjnej definicji konsultanta ani formy zatrud-
nienia, więc wystarczyło zawiązać konsorcjum z firmą, która ma po 
prostu dużą bazę danych konsultantów i wprowadzić ich do SIWZ-u 
jako wymaganych w przetargu specjalistów. To tak, jakby na pytanie, 
ilu masz prawdziwych przyjaciół, wskazać sumę kontraktów w telefo-
nie, poczcie elektronicznej, na Facebooku i LinkedInie. Tylko co komu 
po takiej liczbie?   

Wirecard to nie tylko bezpośredni konkurent PayPala 
czy Western Union. 

To firma, która stała się bohaterem sensacyjnej opowieści o nieist-
niejących 2 mld dol., które powinny być na Filipinach i utracie gieł-
dowej wartości o 13 mld dol. (98 proc.) w ciągu jednego tygodnia. 
Opisem tego przypadku zajął się na LI, w znakomity zresztą sposób, 
Michał Tajchert, Technology Business Development Manager 
w DXC. Wystrzałem z Aurory było publiczne przyznanie ze stro-
ny EY, audytora Wirecard, że nie może znaleźć 2,1 mld dol., które 
powinny znajdować się na kontach niemieckiej firmy. Jej władze 
wskazały, że te pieniądze są przechowywane w dwóch filipińskich 
bankach, ale z kolei kierownictwo obu tych instytucji finansowych 
zapewniło, że nigdy nie mieli takiego klienta. Zaraz po tym Markus 
Braun, CEO Wirecard podał się do dymisji, co nastąpiło po 18 la-
tach kierowania firmą. A ponieważ wcześniejsze raporty finansowe 
były, jak się zdaje, mocno naciągane,  a rzekome umowy z bankami 
z Filipin sfałszowane, pan Braun trafił do aresztu. Przy czym na 
krótko, bo wyszedł za kaucją 5 mln dol. Kłopoty z prokuraturą ma 
także EY, jako audytor, który w poprzednich latach – jak się zdaje – 
mógł nie być wystarczająco dokładny i czujny. To jeszcze nie wszyst-
ko, bo na tym etapie sprawa dopiero nabierała rumieńców. Więcej na 
profilu Michała Tajcherta i w komentarzach, na przykład w takim:
Softbank (inwestor Wirecarda – przyp. red.) ma generalnie <<dobrą 
rękę>> ostatnio do takich wydmuszek. Polecam równie świeżą historię 
z WeWork - również bilanse, które się kupy nie trzymają plus wizjoner 
założyciel latający upalony Learjetem po całym świecie na spotkania 
z inwestorami, chodzący boso po Nowym Jorku i sprzedający sam sobie 
znak towarowy za 5 mln dol. tuż przed IPO...  

LINKEDIN PARK   

CO MIESIĄC SPRAWDZAMY, 
o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM
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Ochrona danych osobowych, odkąd w życie weszło RODO, 
to biurokratyczny koszmar. 

I kiedy pesymista mówi, że przynajmniej gorzej być nie może, optymista powiada: może, może. 
Tym razem „optymistą” jest dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej i do-
radca w kancelarii Maruta Wachta. Odniósł się niedawno do jednego z ważniejszych stano-
wisk prezesa UODO ostatnich lat. W świetle tegoż, RODO stosuje się do wszystkich informa-
cji, które pozwalają identyfikować osobę fizyczną, a będących danymi służącymi oznaczeniu 
osoby prawnej. Przepisy o obowiązku informacyjnym stosowałoby się zatem także do danych 
członków zarządu wszystkich podmiotów ujawnionych w KRS. – Śmiało mogę powiedzieć, że 
stanowisko rewolucjonizuje obrót gospodarczy i znacznie go formalizuje. Do KAŻDEJ zawieranej 
umowy, której stronami są spółki reprezentowane przez członków zarządu, od teraz powinniśmy 
dołączać obowiązek informacyjny. A to kropla w morzu dodatkowych obowiązków – komentuje 
dr Kawecki i dodaje: zagadnienie jest o tyle ważne, że w motywie 14 RODO wyjaśniono, iż <<RODO 
nie dotyczy przetwarzania danych osób dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsię-
biorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontak-
towych osoby prawnej>>. (…) Podchodzę do stanowiska z należytym szacunkiem, ale jest niezgod-
ne ze stanowiskiem ustawodawcy wyrażonym na etapie wdrażania RODO. W takim przypadku 
można zgodzić się z niniejszym komentarzem do wpisu Maciej Kaweckiego: Do zrozumienia w 
pełni zasad RODO często potrzeba tłumacza, prawnika, doradcy podatkowego i egzorcysty. Ale co 
tu oczekiwać, skoro mamy najbardziej skomplikowane przepisy dotyczące VAT w całej UE... Ech. 

Problemów prawnych mogą też 
nastręczać zwykłe z pozoru aplikacje. 

Takie jak Orlen Pay, która umożliwia zapłatę 
za paliwo przy dystrybutorze. Wydawałoby 
się, że same plusy – szybko, bez konieczności 
nakładania maseczki i dzieci sięgających po 
słodzone napoje. Tymczasem w przypadku 

Radosława Cieciórskiego, radcy prawne-
go, skończyło się to… wizytą policji. Oddajmy 
głos bohaterowi tego przykrego zdarzenia: 
Mimo że aplikacja pobrała pieniądze z mojej 
karty, pracownicy stacji nr 7606 w Toruniu 
przy ul. Włocławskiej 91D żądali ode mnie po-
wtórnej płatności strasząc przy tym Policją. 
Nic nie pomogła moja rozmowa z pracowni-
kiem infolinii Orlen, ani też właścicielką stacji 

benzynowej. Patrol Policji pojawił się w moim 
domu po kilkunastu minutach. Dwóch wy-
jątkowo uprzejmych policjantów wysłuchało 
moich wyjawśnień. Spisali mnie z dowodu oso-
bistego, podziękowali za rozmowę i odjechali. 
Aplikacja, która z założenia miała ułatwiać 
mi życie, zepsuła mi popołudnie. Błąd syste-
mu, ale przynajmniej mundurowi zachowali 
klasę. 

I jeszcze na koniec dobra rada 
dla tych, którzy wrócili z urlopów i 
muszą znowu przestawić się na „tryb 
roboczy”.  

Zacytujmy: Moja efektywność poszła w 
górę, od kiedy nie pracuję przez cały dzień. 
Pracuję bardzo intensywnie, ale tylko przez 
4h dziennie. W pozostałym czasie też dzia-
łam, jednak w innym tempie. I przynosi to 
znakomite rezultaty! Nic dziwnego, ponie-
waż badania potwierdzają, że nasz mózg jest 
w stanie skoncentrować się najskuteczniej na 
tym co robi, tylko przez te 4 godziny dzien-
nie. Jeśli pracujemy 8 godzin bez przerwy, to 
połowę tego czasu często marnujemy, ponie-
waż nasz mózg po prostu się męczy. Autorem 
rady jest Mateusz Kusznierewicz, wspa-
niały żeglarz, olimpijczyk i przedsię-
biorca. Nie zawsze się da ją zastosować, 
ale będziemy próbować. 

Patrol Policji pojawił się 
w moim domu po kilkunastu
minutach. Aplikacja, 
która miała ułatwiać 
mi życie, zepsuła mi 
popołudnie.
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

Wydatki na IT: pogromu nie  
będzie

Zgodnie z obawami, że szefowie działów IT z powodu pan-

demii przykręcą kurek z pieniędzmi, taki zamiar potwier-

dziło 41 proc. menedżerów na stanowiskach CIO w ankiecie 

przeprowadzonej przez PwC w maju br. (w badaniu wzięło 

udział 150 szefów IT, m.in. z Austrii, Holandii, Hiszpanii, 

Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Turcji i Włoch). W przy-

padku 33 proc. firm redukcja kosztów ma nie przekroczyć 

10 proc., a w 44 proc. wyniesie od 10 do 20 proc. Pozostali 

CIO - czyli blisko jedna czwarta respondentów – oczekuje 

jeszcze większych cięć.  Rezygnacja lub przełożenie in-

westycji najczęściej dotyczy inicjatyw z zakresu progra-

mowania biznesowego – PLM, MES, WMS, HRM (26 proc. 

wskazań), odnowienia ERP (20 proc.) oraz zastosowania 

rozwiązań w chmurze (10 proc.). Odnosi się zatem głównie 

do bieżącej działalności, podczas gdy kwestie dotyczące 

poprawy doświadczenia klientów, automatyzacji procesów 

oraz cyberbezpieczeństwa przebiegają w dużej mierze 

zgodnie z planem. Plany ograniczenia lub odroczenia wy-

datków w przypadku transformacji cyfrowej wyraziło tylko 

16 proc. respondentów, a dla rozwiązań z obszaru custo-

mer experience – jedynie 11 proc. Swoją drogą, ta ostatnia 

kwestia stanowi inwestycyjny priorytet na 2021 r. Wysoko 

na liście najważniejszych zadań do wykonania, jakie stawia-

ją sobie szefowie IT – zarówno w tym, jak w i przyszłym 

roku – jest również uproszczenie architektury IT.

Sprzedaż wybranych kategorii produktów w Polsce w II kw. 2020 r.  
(w ujęciu wartościowym w euro)

Największe wzrosty 

Systemy AV 135,4%

Infrastruktura sieci bezprzewodowych 122,5%

Serwery 93%

Komputery przenośne 58,3%

Komponenty komputerowe 55,3%

Urządzenia e-zdrowia 54,7%

Akcesoria komputerowe 32,4%

Konsole gamingowe 32,2%

Urządzenia noszone (wearables) 32%

Drukarki 20,9%

Największe spadki

Urządzenia zabezpieczające -39,9%

Elektronika użytkowa -23,3%

Skanery -22,2%

Produkty bezpieczeństwa cyfrowego -15,3%

Osprzęt zasilający -17,9%

Wymienne pamięci masowe -17%

Desktopy -3,9%

Urządzenia zintegrowanej komunikacji (UC) -2,8%

Materiały eksploatacyjne do drukarek -2,7%

Oprogramowanie i licencje -1,7%

BADANIA RYNKU
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Sprzedażowe hity w polskiej dystrybucji 

W II kw. 2020 r. mieliśmy do czynienia w polskim kanale sprzedaży IT z 

szałem zakupów, który rozpoczął się… wraz z wybuchem pandemii – wynika 

z danych Contextu. Sprzedaż dystrybutorów zwiększyła się w tym okresie 

o 24,9 proc. w ujęciu wartościowym (licząc w euro). Co istotne, wyjątkowo 

udany był koniec omawianego kwartału. W czerwcu br. obroty „odpaliły”  

o 38 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. Przy czym krajowe dane były 

znacznie lepsze niż średnie dane z całej Europy. W II kw. 2020 r. przychody 

dystrybutorów na Starym Kontynencie zwiększyły się średnio o 7,3 proc.,  

a w czerwcu br. – o 14 proc. rok do roku. Według danych europejskich  

bilanse dystrybutorów wywindowała sprzedaż do retailu (+30 proc. na 

przełomie czerwca i lipca br.) oraz e-tailu (+24 proc.). 

Priorytety CIO na 2021 r.

Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony 
prywatności

Inwestycje związane z customer experience

Inwestycje w model biznesowy oparty na nowej 
technologii

55%

54%

52%

Priorytety CIO na 2020 r.

Poprawa odporności w zakresie  
cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności

Inwestycje związane z customer experience

Wdrożenie cyfrowych narzędzi  
współpracy i pracy zdalnej

64%

60%

58%

Ź
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Irlandia

28,4%

-44,3%

Wielka 
Brytania

103,5%

-36,3%

Niemcy

51,6%

Hiszpania

Francja

Polska

60%

-10,4%Holandia 35,2%

-24,6%

Szwajcaria

35,9%

-1,5%

Portugalia

74,2%
-22,2%

26%

Szwecja

-1,8%

Austria

56,7%

Finlandia

12,2%

-19,3%

Dania

3,1%

-43,2%

Norwegia

-3,3%

41,3%

Żródło: Context

Polski rynek notebooków znalazł się w euro-

pejskiej czołówce wzrostów sprzedaży w 

II kw. 2020 r. – stwierdził Context na podsta-

wie danych od dystrybutorów. W ujęciu ilo-

ściowym „polski” wynik poszybował w górę 

aż o 60 proc. w porównaniu z II kw. 2019 r.

Jedynie w Wielkiej Brytanii, Włoszech 

i Portugalii dynamika była większa. Czas 

pandemii nie sprzyjał zakupom komputerów 

stacjonarnych – sprzedaż na polskim rynku 

stopniała o ponad 10 proc. Ale znów jest to 

jeden z najlepszych wyników w Europie.  

Dołek był mniejszy jedynie w 

Szwecji i Szwajcarii. Pandemia 

przyspieszyła zatem przejście 

użytkowników na urządzenia mo-

bilne kosztem stacjonarnych. Przy 

czym według danych zebranych 

od największych zachodnioeu-

ropejskich dystrybutorów, dużo 

wyższy wzrost odnotowano na 

laptopach biznesowych (+70 proc.) 

niż konsumenckich (+38 proc.). 

W przypadku desktopów popyt na 

modele domowe osłabł (-18 proc.), 

w segmencie urządzeń biurowych 

Context mówi o większym spadku (-32 proc.).

Polski rynek laptopów 
w europejskiej czołówce

Więcej chmury 
w usługach 
zarządzanych

Z danych ISG wynika, że przedsiębiorcy, 

reagując na pandemię, ograniczają nakłady 

na usługi zarządzane. W rezultacie wartość 

rynku outsourcingu IT w regionie EMEA 

stopniała o 19 proc., do 1,9 mld euro w 

II kw. 2020 r. Przy czym dane odzwiercie-

dlają roczną wartość kontraktów opiewają-

cych na co najmniej 5 mln euro rocznie.

Przyspieszył natomiast wzrost zapotrze-

bowania na usługi chmurowe. Roczna 

wartość umów wzrosła w tym przypadku 

o 13 proc., do 1,7 mld euro. W związku 

koniecznością zapewnienia infrastruktury i 

komunikacji do pracy zdalnej oraz poprawą 

zabezpieczeń wzięcie miała zwłaszcza IaaS – 

tutaj odnotowano wartość wyższą o 23 proc. 

rok do roku (1,2 mld euro). Wydatki na 

SaaS zmniejszyły się zaś o 8 proc.

Cały rynek usług zarządzanych, obejmu-

jących zarówno sektor as-a-service jak i 

tradycyjnych usług (outsourcing IT oraz 

outsourcing procesów biznesowych) skur-

czył się w EMEA o 9 proc. w II kw. br., czyli 

do 3,9 mld euro. To pierwszy spadek od 

2018 roku.

Jeśli chodzi o branże, to zwłaszcza handel 

przyspieszył inwestycje – w I poł. 2020 r. 

wzrost na usługach zarządzanych wyniósł 

w sumie 16 proc., na IaaS zaś 19 proc. 

Wynika to z potrzeby automatyzacji w 

handlu online, poprawy zarządzania za-

pasami i dostawami oraz obsługi biznesu 

wielokanałowego.

W II poł. 2020 r. analitycy przewidują 

nieznaczny wzrost wydatków wobec 

pierwszego półrocza. W sumie jednak w 

całym 2020 r. rynek usług zarządzanych 

w regionie EMEA zmniejszy się o 7,5 proc. 

wobec 2019 r. ISG spodziewa się poza tym, 

że w drugim półroczu zostanie ograniczo-

ny udział większych kontraktów, ponieważ Ź
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Rynek usług zarządzanych w regionie EMEA 

w II kw. 2020 r.

Różnica rok do roku (w ujęciu wartościowym)

Tradycyjne usługi -21%

w tym:

Outsourcing IT -19%

Outsourcing procesów biznesowych -31%

As-a-service 13%

w tym:

IaaS 23%

SaaS -8%

przedsiębiorcy w najbliższym czasie będą 

koncentrować się na staraniach o znaczące 

zwiększenie odporności biznesu i efektyw-

ności operacyjnej, a nie cyfrowej transfor-

macji na większą skalę. 

DesktopyNotebooki
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do załogi. Równolegle wymienialiśmy się 
informacjami z kooperantami i dostawca-
mi logistycznymi.

Czy powrót do pracy w zakładach okazał 
się łatwiejszy? 
Przygotowanie fabryki do wznowienia 
produkcji było również bardzo dużym 
wyzwaniem. Tutaj sprawdziły się syste-
my wspierające facility management i za-
rządzanie środowiskiem pracy. Zespół 
managerów i pracowników dopasował sta-
nowiska do wymogów bezpieczeństwa.

Które z wykorzystywanych obecnie roz-
wiązań stworzyliście sami?
Mamy ciekawe, lokalne inicjatywy reali-
zowane często jako projekty angażujące 
studentów. Poprzez projekt “Be the best” 
zapraszamy chętnych do zgłaszania swo-
ich pomysłów dla konkretnie zdefi niowa-
nych tematów. Jeżeli pomysł sprawdzi się 
w praktyce, wówczas zostaje wdrożony. 

CRN Jakie, w warunkach pandemii, by-
ły najważniejsze wyzwania i priorytety 
dla działu IT?
Marcin Czajkowski Zabezpieczenie wy-
gaszenia produkcji i skierowanie pracow-
ników do domów oraz oczywiście obsługa 
lawinowego przejścia na pracę w trybie 
Home Offi  ce. W krótkim czasie musieli-
śmy wzmocnić serwery wspierające zdalną 
pracę grupową, wyposażyć pracowników 
w sprzęt mobilny oraz poszerzyć kanały 
komunikacji sieciowej z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa. Wraz z fi rmami 
współpracującymi musieliśmy zapewnić 
sprawne funkcjonowanie kluczowych dla 
przedsiębiorstwa systemów informatycz-
nych i infrastruktury IT w nowych warun-
kach. Aż 11 tysięcy naszych pracowników 
przebywało w domach, w niepewnej sytu-
acji, dlatego tak ważna była kwestia komu-
nikacji. Na jej potrzeby wprowadziliśmy 
aplikację mobilną na prywatne smartfony, 
poprzez którą wysyłaliśmy tzw. telegramy 

Świetnym przykładem jest system mobil-
nych asystentów dla skrócenia czasu reakcji 
i rozwiązania awarii na liniach produkcyj-
nych. Wymyślony został głównie przez ko-
legów z obszaru budowy karoserii zakładu 
we Wrześni i zrealizowany wspólnie z lokal-
nym działem IT w ramach wspomnianego 
projektu. Świetnie sprawdza się w praktyce 
i przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. 
Znalazł uznanie w całym koncernie i teraz 
Volkswagen Poznań opracowuje standard 
takiego systemu właśnie na potrzeby całe-
go Volkswagena. Nie tylko więc korzystamy 
z rozwiązań centralnych, ale też jesteśmy 
ich twórcami.
  
Jakie są najważniejsze, strategiczne kie-
runki rozwoju IT w Państwa fi rmie? 
Bardzo dużym wyzwaniem dla całej naszej 
fi rmy jest uruchomienie produkcji nowego 
samochodu Caddy 5. Nastąpi to praktycz-
nie za kilka tygodni. Ta sytuacja powoduje 
konieczność dostosowania do nowych po-

„Firma, która oferuje nam swoje produkty, 

musi wykazywać się elastycznością 

i bardzo dobrym rozpoznaniem 

potrzeb użytkowników końcowych. 

Przy czym wdrożenie projektu nie 

oznacza jego końca. Równie ważne 

jest dbanie o późniejsze utrzymanie 

rozwiązań” – mówi Marcin Czajkowski, 
odpowiedzialny za digitalizację 
procesów administracyjnych w fabryce 
Volkswagen Poznań.

zwinnie

DUŻY
musi działać  
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62_63 CRN_08_2020 wyw okiem uzytkownika v2.indd   62 21.08.2020   12:13:56



szybciej uzyskać informacje o potencjal-
nych awariach i usunąć je zanim jeszcze 
wystąpią. Możemy planować przebudowy 
linii produkcyjnych bez fizycznego budo-
wania prototypów, realizować szkolenia czy 
skracać czas trwania przestojów. Równole-
gle do inicjatywy Przemysł 4.0 biegnie też 
inicjatywa administracyjna Biznes 4.0. W jej 
ramach usprawniamy i digitalizujemy pro-
cesy administracyjne, chociażby poprzez 
wykorzystywanie technologii Robotic Pro-
cess Automation, mobilnych serwisów sa-
moobsługi pracowniczej bazujących na 
technologii SAP Fiori, czy rozwiązań opar-
tych na podpisie elektronicznym. Bardzo 
duży potencjał mają technologie cloud 
computingu, zarówno w zakresie względ-
nie łatwego dostępu do przygotowanych 
tam rozwiązań, jak również możliwości ko-
rzystania z ogromnego potencjału danych 
zebranych podczas różnych analiz.
 
Czy wielkość firmy i skala jej działalności 
nie utrudniają elastycznego reagowania 
na zmiany?
Mimo że jesteśmy dużą firmą, chcemy  
w pewnych obszarach postępować zwin-
nie i możliwie szybko. Powołaliśmy nasz 
wewnętrzny zespół zbliżony w funkcjo-
nowaniu do start-upu, który znakomicie 
sprawdził się w trudnym czasie pandemii. 
Przykładowo, zaangażował pracowników 
będących w domu w Online Hackathon,  
którego celem było wypracowanie rozwią-
zań cyfrowych ułatwiających powrót do 
pracy. Już teraz możemy zaobserwować 
większą gotowość i otwartość na pracę w 
formie zdalnej, która okazuje się często bar-
dziej efektywna niż spotkania face-to-face. 
Można jeszcze dodać, że na stałe zostaną  
z nami rozwiązania mobilne, jak wspomnia-
na aplikacja komunikacyjna, ale również  
i inne, które właśnie przygotowujemy. 

standardowego oprogramowania bar-
dzo ważne jest korzystanie z naszych cen-
tralnych warunków cenowych czy zasad 
serwisowych. Oferowane rozwiązania 
systemowe muszą być zgodne z obowią-
zującymi w całym koncernie Volkswagen 
zasadami bezpieczeństwa, stosowaną ar-
chitekturą i technologią. Firma, która oferu-
je konkretne rozwiązanie musi wykazywać 
się też elastycznością i bardzo dobrym roz-
poznaniem potrzeb użytkowników końco-
wych. Przy czym wdrożenie projektu nie 
oznacza jego końca. Dlatego równie ważne 
jest dbanie o utrzymanie wdrożonych roz-
wiązań. Tylko w momencie, gdy wszystkie 
te elementy do siebie pasują, można liczyć 
na dobrą współpracę. Równie ważnym 
aspektem jest koszt wdrożenia. Liczy się 
poza tym doświadczenie i referencje, naj-
lepiej w firmach o analogicznym profilu 

działalności.
  
Na jakie technologie  
i rozwiązania będziecie 
stawiać w przyszłości? 
W jakim zakresie są już 
wdrażane i będą wyko-
rzystywane później 
rozwiązania z zakresu 
Przemysłu 4.0? 
Inwestycje IT skon-
centrowane są u nas na 
nowych produktach  

i projektach automatyzujących linie pro-
dukcyjne oraz optymalizujących łań-
cuchy dostaw. Podnosimy efektywność 
produkcji i logistyki, jak również wzmac-
niamy naszą działalność operacyjną.  
W ramach programu Przemysł 4.0, będą-
cego jedną z inicjatyw strategicznych na-
szej firmy, wdrażamy rozwiązania oparte 
na nowych technologiach: Internet rzeczy, 
rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość,  
e-papier, urządzenia mobilne Smart Watch 
czy Big Data z elementami sztucznej inteli-
gencji. Dzięki tym technologiom możemy 
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trzeb istniejących systemów ERP, a zwięk-
szony stopień automatyzacji wymaga 
wdrożenia systemu klasy SCADA. W ob-
szarach administracyjnych bazujemy głów-
nie na systemie SAP oraz hurtowni danych. 
Przed nami migracja tych rozwiązań do 
wersji 4HANA. Oprócz tego realizowane 
przez nas projekty dotyczą przede wszyst-
kim bezpieczeństwa IT, obsługi klasyczne-
go cyklu życia produktów informatycznych, 
zmian przepisów prawnych oraz szeroko 
pojętych optymalizacji i automatyzacji. Aby 
mieć pewność, że wybieramy do realizacji 
właściwe tematy, wdrożyliśmy odpowied-
nią klasyfikację projektów IT. Pozwala to w 
pierwszej kolejności skoncentrować się na 
tych najważniejszych pracach, a więc niosą-
cych ze sobą największe korzyści.

Jakich specjalistów ICT potrzebujecie 
Państwo w tej chwili najbardziej? Które 
kompetencje są szczególnie potrzebne  
i poszukiwane? 
Załoga naszej firmy liczy ponad 10 tysię-
cy osób. To bardzo duży potencjał, także  
w zakresie digitalizacji czy informatyki. 
Jedna z inicjatyw strategicznych Volkswa-
gen Poznań pomaga znaleźć osoby, które 
poprzez zmianę zakresu obowiązków oraz 
uzupełnienie kwalifika-
cji mogą realizować nasze 
projekty. Nie zapominamy 
także o kontaktach z fir-
mami i uczelniami. Takie 
zewnętrzne,  innowacyjne 
spojrzenie jest bardzo cen-
ne, szczególnie jeśli chodzi 
o trendy typu uczenie ma-
szynowe, sztuczna inte-
ligencja czy dedykowane 
rozwiązania chmurowe do 
analiz predykcyjnych. Jak 
już wspomniałem, niebawem czeka nas 
migracja systemów SAP do wersji 4HANA 
i tutaj z pewnością będziemy szukać do-
świadczonych partnerów.

Czego oczekujecie Państwo od inte-
gratorów IT? Co firmy informatycz-
ne powinny brać pod uwagę myśląc  
o współpracy z wami? 
Na decyzję o podjęciu współpracy wpły-
wa wiele aspektów. W przypadku kompo-
nentów sprzętowych – serwerów, urządzeń 
sieciowych, komputerów biurowych – czy 

MARCIN CZAJKOWSKI   
Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku Ekonomika 
przedsiębiorstw. W latach 90-tych uczestniczył w polsko-niemieckim projekcie z sektora bankowe-
go oraz sprzedawał produkty informatyczne dla zakładów produkcyjnych. Pracował w pionie roz-
woju i utrzymania systemów informatycznych polskich spółek koncernu MAN (na stanowiskach od 
programisty do kierownika IT). Od 2015 r. jest zatrudniony w pionie IT fabryki Volkswagen Poznań, 
gdzie do września 2019 r. był kierownikiem działu IT zakładu Crafter. Aktualnie jest odpowiedzial-
ny za digitalizację procesów administracyjnych na potrzeby całego zakładu.   

Bywa, że jesteśmy 
twórcami 
rozwiązań 
informatycznych 
na potrzeby 
całego koncernu 
Volkswagena.   

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz
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Tym 
felietonem 
otwieram 
nowy cykl,  

któremu sam 
nadałem 

nowe motto.

W proces ten wplątałem się i ja, 
na zasadzie owego tytułowego 
Grzegorza. A  w skrócie i tylko 

z niezbędnymi szczegółami, bez odnosze-
nia się do burzliwej historii CRN Polska, 
wyglądało to tak: w wyniku konsolidacji 
i przejęć na światowym rynku prasy i cza-
sopism właścicielem polskiej edycji ma-
gazynu kanałowego dla resellerów IT 
w Polsce stało się niemieckie konsorcjum 
Burda Media. W jego portfolio tytułów 
CRN – pod każdym względem – był wy-
jątkowy i unikatowy. Był jedynym cza-
sopismem dystrybuowanym bezpłatnie. 
Był jedynym czasopismem branżowym 
z branży tak wąskiej jak technika kompute-
rowa. Był jedynym czasopismem skierowa-
nym nie do konsumenta, tylko do biznesu 
i to biznesu operującego w dwupoziomo-
wym modelu rynkowym. Jak takie wyjątki 
są traktowane w korporacjach wiedzą ci, 
co w korporacjach pracują lub pracowali 
i próbowali choć raz być kreatywni i orygi-
nalni w proponowaniu jakichś pomysłów 
czy rozwiązań. Dość na tym, że CRN nie 
był oczkiem w głowie swego właściciela 
i do tego ten właściciel nie bardzo rozumiał 
casus biznesowy tego – przejętego z dobro-
dziejstwem inwentarza – czasopisma. 

Wszystko byłoby rozwiązane dużo 
wcześniej, gdyby nie jeden mały szkopuł: 
CRN przynosił wydawcy zyski, co nie jest 
cechą wszystkich istniejących na rynku 
magazynów. A trudno jest zaprowadzić 
do rzeźni krowę, która daje mleko i jesz-
cze rzadko ryczy oraz niespecjalnie wy-
brzydza przy korycie. To powodowało, że 

mimo wielu przymiarek do odcięcia tego 
wyjątkowego tworu, do ostatecznej decyzji 
doszło dopiero w kwietniu bieżącego roku, 
kiedy na kilka kryzysów właściwych ryn-
kowi mediów, nałożyła się groźbą skutków 
pandemii. Zatem właściciel, nie bacząc na 
inne czynniki, postanowił tytuł zamknąć, 
a pracownikom wręczył podziękowania za 
wieloletnią i wspaniałą pracę razem z wy-
powiedzeniami. To otworzyło dla zespołu 
możliwości usamodzielnienia się. 

Tylko skąd wziąć kapitał na start? „Ja 
nie mam nic, ty nie masz nic i ty nie masz 
nic, zatem mamy tyle, ile trzeba na otwar-
cie wydawnictwa”. Skoro wszyscy się zga-
dzają, że jedynym problemem jest brak 
kasy, to należy jej poszukać. A najtaniej 
i najskuteczniej ją znaleźć u zaprzyjaźnio-
nych osobników, którzy pismo znają, ro-
zumieją jego model biznesowy, wierzą w 
jego przyszłość, lubią i są w stanie choć na 
parę lat zostać aniołem. Aniołem biznesu 
oczywiście. I tak redakcja trafi ła do mnie, 
a czytelnicy moich felietonów domyślają 
się, że redaktor naczelny i jego zespół nie 
musiał mnie ani długo, ani intensywnie 
przekonywać do wzięcia udziału w tej no-
wej (a dla mnie jedynej i niepowtarzalnej) 
przygodzie.

Zatem po ponad dwudziestu latach ja-
ko wierny czytelnik i jako szef dużego 
dystrybutora IT – a więc reklamodawca, 
i wreszcie po 8 latach jako stały, niezależny 
felietonista zmieniam swą rolę w stosunku 
do pisma i mam nadzieję, że pismo też się 
będzie zmieniać. Dlatego „Wrzutka z autu” 

TU L’AS VOULU, 
George Dandin
Powiedzenie „sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało”, wyjęte z molierowskiej 

komedii o bogatym chłopie ożenionym z biedną szlachcianką, jak ulał pasuje do 

sytuacji, w której znaleźli się „bohaterowie” przekształceń, jakie miały ostatnio 

miejsce w przypadku CRN-a. Pozostaje tylko mieć niezachwianą wiarę i mocną 

nadzieję, że fi nał procesu zmian, którym został poddany i podlegać będzie w 

przyszłości ten tytuł, będzie zdecydowanie odmienny od rozstrzygnięć, które 

Molier przewidział dla tytułowego bohatera swojej komedii. 
Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH
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kończy swój byt, bo autor nie jest już „na 
aucie” i ponieważ redakcja usilnie mnie 
przekonywała, abym nie kończył swej fe-
lietonowej aktywności ( jakoby moje felie-
tony cieszą się dużą popularnością wśród 
czytelników). 

Dlatego też tym felietonem otwieram 
nowy cykl, któremu sam nadałem nowe 
motto,  zaczerpnięte z „Eneidy” Wergi-
liusza: „Nie mówię rzeczy nieznanych”, 
czyli w języku oryginału Haud ignota lo-
quor. Wybrałem takie motto, bo ono najle-
piej będzie oddawać to, co chcę w swoich 
felietonach poruszać. Na pewno nie będę 
pisał o technologiach, trendach, nowych 
graczach, czy nowych rozwiązaniach. Nie 
będę też pisać ani o sporcie, ani o polityce, 
co zdarzało mi się na przestrzeni ostatnich 
lat wielokrotnie. A poruszanie kwestii po-
litycznych wzbudzało wśród czytelników 
„ambiwalentne odczucia” (że użyję takie-
go eufemizmu). Ponieważ dziś w Polsce 
polityka nabrała cech religii lub wyznania 
i nie podlega żadnym racjonalnym anali-
zom i ocenom, decyduję się ten akwen opu-
ścić na stałe, tak jak nie pisałem nigdy na 
tematy Kościoła, kwestii LGBT itp., które 
pozostawiałem zawsze jako sprawy i wy-
bory osobiste. Dziś dokładam do nich pre-
ferencje polityczne, co nie oznacza, że w 
sprawach przecięcia i wpływu określo-
nych decyzji politycznych na nasz biznes 
będę milczał. Jak to będzie wychodzić i czy 
uzyska aprobatę i zainteresowanie czytel-
ników – zobaczymy. A już dziś proszę o 
Wasze komentarze i uwagi w tym przed-
miocie, abym mógł lepiej trafi ać w czytel-
nicze oczekiwania i gusta.

Last but not least – co zachować, a co 
zmieniać w nowej erze życia magazy-
nu CRN? W pierwszym okresie po utwo-
rzeniu nowego podmiotu wydającego 
miesięcznik i magazyn Vademecum oraz 
tworzeniu nowej infrastruktury organi-
zacyjnej i technicznej dla jego funkcjo-
nowania staraliśmy się wszyscy o to, aby 
przekaz związany ze zmianą wydawcy był 
klarowny co do zachowania najistotniej-
szych wartości i cech, dla których CRN jest 
lubiany, szanowany i ceniony w środowi-
sku IT i poza nim. Aby wszyscy czytelnicy 
i ci, którzy z redakcją współpracowali by-
li przekonani, że sama zmiana nie wpły-

nie w żadnej mierze negatywnie na kształt 
magazynu, jego poczytność, popularność, 
wiarygodność, zestaw wyznawanych i kul-
tywowanych wartości. Teraz będziemy 
koncentrować się na dodawaniu do istnie-
jących nowych wartości oraz generować 
to, co z różnych powodów nie było dotąd 
możliwe. Mam nadzieję, że pierwsze tego 
jaskółki dostrzeżecie Państwo już w tym, 
podwójnym, wakacyjnym numerze. Oczy-
wiście chcemy więcej. To, czego potrze-
bujemy, aby nie tylko utrzymać pozycję 
CRN-a jako wiodącego i najlepszego jako-
ściowo tytułu w swoim segmencie rynku, 
ale i realizować kiedyś przeze mnie kreślo-
ną wizję CRN-a 3.0, to Wasza życzliwość 
i konstruktywny krytycyzm, a także za-
angażowanie w życie i tworzenie kształtu 
i treści pisma. Nowy, polski, rozumieją-
cy branżę i jej potrzeby właściciel, otwar-
ty na pomysły, może i chce być Waszym 
partnerem w generowanym przez Was 
biznesie. Ale warunek jest jeden: swoimi 
komentarzami, spostrzeżeniami, uwaga-
mi i potrzebami musicie się z nami dzielić 
- to warunek sine qua non lepszego i atrak-
cyjniejszego magazynu dla Was. A na nim 
nam zależy.

Inny francuski pisarz, tworzący później 
niż Molier – Diderot – przekonany fatali-
sta mawiał, że wszystko, w tym przyszłość, 
jest zapisana „gdzieś na górze” w wielkiej 
białej księdze. Jeśliby przyjąć taki punkt 
widzenia i tę fi lozofi ę, to sukces, bądź po-
rażka projektu fi rmy Peristeri i magazynu 
CRN jest już przesądzona. Jestem osobi-
ście przekonany, że ją znam i „nie mówiąc 
rzeczy nieznanych” oznajmię: CRN żyje, 
ma się dobrze, ma wspaniały zespół redak-
cyjny, ma wiernych czytelników i tak „trwa 
mać”! ( jak powiedział pewien spiker w te-
lewizji przekazując informację, że najbliż-
szy punkt programu ma trwać 45 minut).

Potrzebujemy 
życzliwości

i konstruktywnego 
krytycyzmu.
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Nierówna 
walka 

z rozprasza-
czami uwagi. 

Prawdopodobnie 2020 będzie rokiem 
bez tradycyjnych konferencji, choć 
tak naprawdę nie wiadomo, co wy-

darzy się w kolejnych miesiącach. Pewne 
jest, że najbliższe targi CES, które przez po-
nad dwie dekady były jednym z najwięk-
szych wydarzeń tego typu w Las Vegas, tym 
razem odbędą się jedynie w wersji wirtu-
alnej. Niemal w tym samym czasie Sundar 
Pichai, CEO koncernu Alphabet, oznajmił 
swoim pracownikom, że nie muszą wracać 
do biur do końca czerwca 2021 r. Takich sy-
gnałów z rynku jest więcej i obawiam się, że 
jeszcze długo nie uciekniemy od nudnych 
webinarów, męczących wideokonferencji 
czy bezbarwnych konwencji online. Z dru-
giej strony, nie dla każdego jest to powód 
do zmartwień. Migracja do wirtualnego 
świata ma co najmniej kilku benefi cjen-
tów. W grupie szczęśliwców znajdują się 
oczywiście dostawcy platform do zdalnej 
komunikacji, producenci sprzętu sieciowe-
go, właściciele sklepów internetowych czy 
usługodawcy internetowi. Cieszy się też za-
pewne Greta Thunberg - wszak pandemia 
koronawirusa zmniejsza ślad węglowy. 

W czasie, gdy jedni liczą zyski lub poziom 
emisji CO2, inni rwą sobie włosy z głowy. 
Prawdziwy dramat przeżywa branża even-
towa – jej przedstawiciele przyznają bez 
ogródek, że znaleźli się na samym dnie i nie 
widzą przed sobą żadnych perspektyw. Co 
gorsza, spotkania w wirtualnej przestrze-
ni mogą mieć negatywny wpływ nie tylko 
na stan wielu portfeli, ale również kondy-
cji psychicznej. Już chyba niemal wszyscy 
po trosze odczuwamy zmęczenie tymi for-
mami kontaktu. O ile na początku pandemii 
z entuzjazmem braliśmy udział w wirtual-
nych mityngach, o tyle teraz staramy się ich 
unikać. 

Amerykański „Forbes” w maju przed-
stawił wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród marketerów pracujących w branży 
prawniczej. Zapytano ich o reakcję na za-
proszenie do udziału w wirtualnej konfe-
rencji. Respondenci najczęściej wybierali 

opcję: „Jeśli jest to dla mnie istotne wyda-
rzenie, cieszę się, że mogę się uczyć”. Tuż za 
nią znalazła się odpowiedź: „Proszę, może 
być wszystko poza wirtualnymi interakcja-
mi. Zoom mnie męczy”. Podobne spostrze-
żenia mają marketerzy związani z branżą 
informatyczną. Nie kryją zaniepokojenia 
z powodu zmniejszającej się frekwencji na 
webinarach. Co więcej, utrzymanie kon-
centracji uczestników zdalnych wydarzeń 
jest trudniejsze niż w przypadku spotkania 
stacjonarnego, gdzie jedynym rozprasza-
czem jest smartfon. W domu, który stał się 
dla wielu osób miejscem pracy, znajduje się 
ich o wiele więcej. 

Nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, 
iż sam fakt, że ktoś się zarejestruje, a na-
stępnie zaloguje jako gość biorący udział 
w wydarzeniu, nie oznacza, że jest jego ak-
tywnym uczestnikiem. W czasie nudnawej 
sesji online wiele osób przegląda e-maile, 
czyta wiadomości na portalach interneto-
wych, bawi się z dziećmi lub gotuje obiad. 
A jeśli nużący mityng rozpoczyna się, daj-
my na to, o dziewiątej rano w strefi e cza-
sowej Pacyfi ku, istnieje duża szansa, że 
ukołysze zmęczonego trudami dnia euro-
pejskiego słuchacza do snu. 

Wirtualne konferencje są marnym sub-
stytutem tradycyjnych z jeszcze jednego 
powodu. Wielu CEO zdecydowanie lepiej 
wypada na scenie, gdzie przemawia do kil-
kutysięcznego audytorium, niż do anoni-
mowych suchaczy online. Giganci w czasie 
stacjonarnych konferencji prężą muskuły 
– wystąpieniom towarzyszą targi, gdzie 
gospodarz prezentuje ofertę wspólnie 
z partnerami, zaś wieczorem odbywają się 
wystawne kolacje, po czym imprezę kończy 
występ gwiazdy sceny muzycznej. Związa-
ne z tym emocje potem przekładają się na 
bliskie relacje, a w rezultacie na biznes. 

Niestety, nikt nie jest w stanie powie-
dzieć, czy i kiedy wrócimy do dawnej for-
muły. Zamiast narzekać, warto zastanowić 
się nad tym, w jaki sposób ożywić i nadać 
dynamiki wirtualnym spotkaniom. 

Zasypianie przy ekranie
Wideokonferencje i webinaria coraz bardziej dają nam się we znaki. Niestety, 

jak na razie na horyzoncie nie widać sensownej alternatywy.

CHŁODNYM OKIEM

CRN nr 7–8/202066

66_CRN_08_2020 felieton WU.indd   66 20.08.2020   13:23:50



Numer jeden dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT

Codziennie nowe treści:
n  starannie dobierane, unikalne newsy z Polski, Europy i świata, 
n  wyniki aktualnych badań rynkowych,
n  przekrojowe artykuły dotyczące najważniejszych trendów biznesowych i technologicznych,  
n  opinie kluczowych postaci rynku IT.  

Zapraszamy na najlepiej poinformowany portal B2B w branży IT! 
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