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EDYTORIAL

Poj.czone pokolenie

S

ocjologowie i obserwatorzy branży teleinformatycznej
wskazują na wykształcenie się nowej kategorii pracowników – nazwano ich połączonym pokoleniem (Connected
Generation, Generation C). Określenie „pokolenie” jest tu nieco
mylące, bowiem przynależności do generacji C nie deﬁniuje się
według kryteriów demograﬁcznych (daty, kraju urodzenia, przynależności do struktur społecznych itd.). Osoby te klasyﬁkowane
są według tylko jednego kryterium – uzależnienia od internetu (niekoniecznie szkodliwego). Objawia się ono tym, że najbardziej
skutecznie wykonują służbowe obowiązki
i podtrzymują relacje ze współpracownikami, korzystając z wirtualnych narzędzi,
takich jak systemy pracy grupowej i wideokonferencje. Oczywiście, ma to wiele konsekwencji, rodzi się też wiele potrzeb, do których zaspokojenia
w pewnym stopniu powinni przygotować się także integratorzy.
Pierwszą potrzebą jest możliwość wykonywania pracy w każdym miejscu i czasie. Zainicjowana ze smartfona, ale prowadzona
z wykorzystaniem VoIP rozmowa nie może być przerwana, gdy
jego użytkownik przechodzi z zasięgu jednego punktu dostępowego sieci Wi-Fi do drugiego, konieczne jest więc zapewnienie
w ﬁrmie wewnętrznego roamingu. Idealnie byłoby też, gdyby zagwarantowano przełączanie między VoWiFi i VoLTE, co umożliwiłoby kontynuowanie rozmowy, gdy pracownik opuści siedzibę
ﬁrmy. Raczej nie ma też mowy o stacjonarnych komputerach ani
telefonach. Tym, którzy potrzebują biurka do pracy, należy raczej
zapewnić stacje dokujące do laptopów i zestawy słuchawkowe do
smartfonów. Trzeba jednak zakładać, że większość osób z połączonego pokolenia będzie wykonywało swoje zadania, siedząc,
a nawet leżąc na poduchach lub kanapach.
Kolejne wyzwanie wiąże się z fascynacją multimedialnością.
Osoby należące do pokolenia C są przyzwyczajone do ciągłego tworzenia i konsumowania wizualnych treści. Ta obrazkowa

komunikacja spowodowała, że wyjątkowo chętnie uczestniczą
w wideokonferencjach. Jednak charakter wykonywanych w pracy obowiązków nie zawsze umożliwia wirtualne spotkania „jeden
na jeden”, realizowane chociażby przez popularne komunikatory.
Dlatego coraz popularniejszym trendem jest wydzielanie w biurach pokoi wyposażonych w profesjonalny sprzęt wideokonferencyjny, który nie tylko zapewnia komfort wymiany myśli, ale
też np. wspólną edycję dokumentów. Takie
rozwiązania na szczęście ostatnio znacznie
staniały, więc dyrektor ﬁnansowy czy właściciel przedsiębiorstwa nie powinni zbytnio oponować przed ich wprowadzeniem.
Jest jeszcze jedna konsekwencja związana z psychologią. Bycie połączonym to styl
życia, z którym osobom z innej generacji
coraz trudniej będzie walczyć i będą musiały raczej się do niego
dostosować. Dlatego używane w ﬁrmie narzędzia powinny w największym stopniu zapewniać pracownikom swobodę i wspierać
pracę grupową, umożliwiać szybką wymianę informacji, dyskusję, współużytkowanie plików itd. Współpraca oczywiście także
musi być zdalna, co w większości przypadków oznacza konieczność korzystania z narzędzi w chmurze publicznej.
Tak jak wspomniałem na początku, branża IT w dużym stopniu może przyczynić się do uwolnienia potencjału innowacyjności drzemiącego w połączonym pokoleniu. Ważne jest jednak,
aby – podobnie jak w przypadku wielu innych projektów – nie zaniedbać właściwej komunikacji z zarządem obsługiwanej ﬁrmy.
Szczególnie jeśli klient nie do końca rozumie fenomen generacji C. Negocjowanie kontraktu z silnym poparciem pracowników
ﬁrmy, ale w opozycji do zarządu, nie wydaje się w związku z tym
najlepszym rozwiązaniem.

Fot. Adrian Stykowski

Generacja C chce
pracować swobodnie,
mobilnie i multimedialnie.
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KRZYSZTOF JAKUBIK
redaktor prowadzący

Każdego roku w Polsce i na świecie odbywają się
dziesiątki ważnych wydarzeń – konferencji, zjazdów, seminariów
– poświęconych kanałowi sprzedaży IT.
Z nami nie przegapisz żadnej okazji biznesowej i będziesz zawsze na bieżąco,
nawet jeśli natłok obowiązków nie pozwala Ci na częste podróże służbowe.
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Przemierzamy tysiące kilometrów, aby osobiście
relacjonować to, co dzieje się w Polsce,
Europie, Azji, Ameryce i na Bliskim Wschodzie.
Jesteśmy na zlotach partnerskich, w których
biorą udział tysiące osób, jak również
uczestniczymy w kameralnych spotkaniach
dla zaledwie kilkunastu integratorów.

GDAŃSK

OLSZTYN

OSTRÓDA
IŁAWA
POZNAŃ
OPALENICA

CRN Polska – najbardziej mobilna
redakcja w polskiej branży IT!
Dane na mapie dotyczą wyjazdów dziennikarzy CRN Polska w okresie 2018–2019.
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NA TEMAT

Musimy być
dobrymi
nauczycielami,
a resellerzy
pojętnymi
uczniami

CRN Jak na przestrzeni ostatnich
dwóch dekad zmieniły się realia współpracy dystrybutorów z wartością dodaną z partnerami obsługującymi małe
i średnie ﬁrmy?
BARTEK BOCZKAJA Gdyby brać pod uwagę tylko lata 1999 i 2019, z pewnością
można by mówić o rewolucyjnej zmianie, chociaż wszyscy wiemy, że to była
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szybko postępująca ewolucja. Rozwinęły
się przede wszystkim modele biznesowe
dystrybutorów i resellerów. Dziś produkty masowe sprzedawane są przez internet, często niemal bez udziału człowieka.
Aby zapewnić efektywność sprzedaży
rozwiązań bardziej zaawansowanych,
konieczne było stworzenie całego systemu wsparcia partnerów i ich klientów,

Fotograﬁe: Archiwum

„Poprawnie prowadzona
komunikacja to
bardzo ważny i często
niedoceniany obszar.
Uważam, że wsparcie
dla partnerów w tym
zakresie to obecnie jedno
z ważniejszych zadań
dystrybutora” – BARTEK
BOCZKAJA, PREZES ZARZĄDU
KONSORCJUM FEN.

bazującego głównie na wiedzy. Jego celem jest poprawa umiejętności określania potrzeb użytkownika końcowego,
proponowania mu konkretnego rozwiązania i zaprezentowania go w ramach
projektu proof-of-concept, sprzedaży
na korzystnych warunkach, wdrażania,
szkolenia użytkowników, administrowania takim systemem, a także rozbudowy

itd. Udało się, uważam, że jako branża
odnieśliśmy duży sukces, chociaż wciąż
jest wiele do zrobienia.
Dla kogo ta zmiana okazała się większym wyzwaniem, dla dystrybutorów
czy dla partnerów?
Z pewnością dla obu grup, tyle że charakter wyzwań był inny. Dystrybutorzy
z wartością dodaną musieli przygotować
się do bycia dobrymi nauczycielami. Resellerzy – pojętnymi uczniami. Kiedyś
handlowiec u dystrybutora pełnił de facto
rolę fakturzysty, „wrzucał” zamówienie
do systemu, upewniał się, że towar dla
klienta opuścił magazyn i brał się za następne. Obecnie musi mieć kwaliﬁkacje
techniczne, dzięki którym porozmawia
z partnerami na temat konkretnych technik i rozwiązań. Nie może koncentrować
się na dobrej cenie czy dodatkowym rabacie, chociaż to oczywiście nadal jest
ważne. Z perspektywy czasu widzimy,
że ten nowy model sprzedaży daje handlowcom wiele satysfakcji. Dzięki niemu
mogli ewoluować także partnerzy. Wielu
współpracujących z nami resellerów stało się VAR-ami, a VAR-owie aspirują do
bycia małymi integratorami. W ostatnim
czasie w branży IT wykształciło się jednak tak wiele różnych gałęzi, że mniejsi
partnerzy na pewno nie mogą być ekspertami w każdej. Dlatego bardzo często
zdarza się, że nasi inżynierowie aktywnie współpracują z resellerem podczas
realizacji bardziej skomplikowanych
wdrożeń, a czasem wykonują je za niego,
bezpośrednio u klienta końcowego.
Jak w tę szybką rynkową ewolucję wpisał się internet? 20 lat temu dystrybutorzy aktywnie wdrażali systemy
sprzedaży internetowej, ale jednocześnie wyrażali obawy, że odhumanizuje
to współpracę, spowoduje zwalnianie
handlowców itd. Z kolei 10 lat temu,
gdy zakupy w sklepach online stały się
codziennością, sens sprzedaży w tym
modelu zaczęli podważać resellerzy,
bo łatwość porównywania cen doprowadziła do wyniszczającej konkurencji
i drastycznej erozji marż. Czy sytuacja
rzeczywiście jest taka zła?
Do wspomnianej ewolucji przyczynił się
właśnie internet. Usprawnił procesy ope-

racyjne u dystrybutorów, którzy mają
w ofercie praktycznie wszystko, więc rzeczywiście rola handlowca zaczęła u nich
być dyskusyjna. Ale wpłynął też na polaryzację kanału dystrybucyjnego, dzięki której bardzo wyraźny jest podział na
broadlinerów i dystrybutorów z wartością
dodaną. Nie ma obawy, że u tych drugich
kontakty międzyludzkie zanikną. W przypadku realizacji bardziej skomplikowanych projektów komunikacja partnerów
z wieloma przedstawicielami dystrybutora – handlowcami, konsultantami przedsprzedaży, inżynierami wsparcia itd. – jest
bardzo ważna i nie do zastąpienia jakimikolwiek narzędziami elektronicznymi.
Ale także wy macie swoją platformę
sprzedaży internetowej, umożliwiającą integrację z platformami resellerów.
Jaki procent transakcji odbywa się tym
kanałem?
Ogólnie mniej niż 30 proc., ale tu widać
polaryzację charakterystyczną dla naszej
oferty. W przypadku drobnych rozwiązań konsumenckich aż
70–80 proc. sprzedaży
realizujemy elektronicznie, ponieważ nie
potrzeba do tego praktycznie żadnej specjalistycznej wiedzy.
Zdarza się również, że
VAR, który dobrze zna
naszą ofertę zaawansowanych rozwiązań,
składa przez internet
zamówienie na dużą 16-dyskową macierz, a jednocześnie rejestruje projekt
u producenta, dzięki czemu dostaje taki
sam dodatkowy rabat, jaki dostałby, gdyby
skontaktował się bezpośrednio z naszym
handlowcem. Są to jednak sporadyczne
sytuacje.

mogły korzystać z rozwiązań IT przez cały
tydzień, 24 godziny na dobę. Jeszcze 10 lat
temu powątpiewałbym, czy rzeczywiście
takie zmiany nastąpią, ale dziś absolutnie
zgadzam się z taką obserwacją. Złożyło się
na to wiele czynników. Przede wszystkim
w małych ﬁrmach łatwiej podejmować
trudne decyzje, chociażby o zmianie modelu przetwarzania danych i skorzystaniu
z usług w chmurze publicznej. W dużych
przedsiębiorstwach zawsze ktoś z zarządu będzie oponował lub na przeszkodzie
staną przepisy. Dlatego nagle małe ﬁrmy
stały się liderami innowacyjności, którzy
sprawniej wdrażali nowatorskie rozwiązania i mogli stworzyć unikalną ofertę dla
klientów.
Ale to niejedyny czynnik…
Kolejnym jest bardzo bogata oferta rozwiązań IT i ich łatwa dostępność wynikająca często z nieustannie spadających
cen. Dekadę temu macierzą dyskową
zapewniającą pół petabajta przestrzeni, siecią o przepustowości
10 GB/s i rozbudowanymi zabezpieczeniami na
styku z internetem mogły pochwalić się tylko
duże przedsiębiorstwa.
Dzisiaj tak zbudowane
środowisko, tanie w zakupie i bardzo łatwe
w zarządzaniu, może mieć bez problemu
każda średnia firma.
Do jego wdrożenia nie
potrzeba już bowiem
centrum danych z trójfazowym zasilaniem, podłogą techniczną i precyzyjną
klimatyzacją, wystarczy szafa komputerowa o wysokości kilkunastu U.

Kiedyś partnerzy
chcieli mieć na
ścianie jak najwięcej
ramek z dyplomami
z najróżniejszych
szkoleń. Dziś szkolą
się, żeby zdobyć
konkretną wiedzę.

Jak przez tych kilkanaście lat zmieniały się oczekiwania klientów?
Dla branży IT pewnym zaskoczeniem było, że nagle małe ﬁrmy tak bardzo zwiększyły wymagania zarówno techniczne, jak
i dotyczące zapewnienia ciągłości biznesowej. Dziś MŚP – podobnie jak największe przedsiębiorstwa – oczekują, że będą

A kwestie bezpieczeństwa?
Jak najbardziej mają znaczenie. Zwłaszcza ransomware to spory problem, który
dotyka każdego – indywidualnych użytkowników, drobnych przedsiębiorców, ale
i koncerny. Największe przedsiębiorstwa
na świecie dysponują wprawdzie bardzo
dobrymi systemami ochronnymi, ale cyberprzestępcy zawsze znają jakąś lukę
w ich zabezpieczeniach. W mniejszych
ﬁrmach dane są tak samo cenne jak
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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w dużych, pojawia się więc konieczność
ich backupu oraz szybkiego odzyskiwania
po awarii. Klienci dziś są bardzo niecierpliwi i nie chcą czekać, w razie przerwy
w działaniu np. sklepu internetowego wybiorą konkurencyjnego dostawcę.
Zmiana oczekiwań klientów rodzi zatem konieczność specjalizowania się
ﬁrm IT. Jaką strategię powinny przyjąć? Zostać ekspertami w jednej, wybranej dziedzinie, np. pamięci masowych,
sieci, monitoringu wideo? A może lepiej
zdecydować się na współpracę z podmiotami z konkretnej branży, przykładowo ze szpitalami, hotelami, sklepami?
Obserwując działania naszych partnerów, skłaniam się raczej ku specjalizacji
rynkowej, obsługiwaniu wybranych grup
odbiorców. Uważam, że ważniejsze jest
dobre zrozumienie potrzeb biznesowych
i możliwości działań operacyjnych klientów z danego sektora, niż perfekcja w ich
zaspokajaniu. Tak jak wspomniałem, my
możemy wykonać pewne skomplikowane
czynności za partnerów, bo nie ma możliwości, żeby reseller,
nawet uważający się
za resellera oferującego wartość dodaną,
był jednocześnie ekspertem od systemów
operacyjnych, usług
katalogowych, serwerów, pamięci masowych, systemów
ochronnych i sieci,
szczególnie bezprzewodowych. Kiedyś rzeczywiście mieliśmy partnerów, którzy specjalizowali
się w telekomunikacji VoIP, monitoringu wideo itp., ale z czasem ten podział zaczął zanikać. Wymusili to klienci, którzy
chcieli współpracować z jedną ﬁrmą, a nie
kilkoma lub kilkunastoma.

ży tożsamości oraz braku dostępu do danych budzi emocje. Mamy coraz więcej
projektów związanych ze sprzedażą narzędzi ochronnych i cieszy nas, że partnerzy często oferują nie tylko pojedyncze
rozwiązania, m.in. do zabezpieczania sieci, ale równocześnie np. oprogramowanie
do ochrony urządzeń końcowych. Rośnie
też zainteresowanie systemami monitoringu wideo i analizy nagrań. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ﬁzyczne
w ﬁrmach już wiedzą, że z zebranych zapisów można szybko, często automatycznie,
wydobyć wiele informacji, więc po wykryciu kradzieży nie trzeba siedzieć i przeglądać nagrań z ostatnich dwóch tygodni.
Jaka strategia budowania oferty i sprzedaży w branży IT gwarantuje obecnie
zysk?
Najważniejsze, by wyróżniać się wśród
konkurencyjnych podmiotów, chociaż
nie jest to proste. Widzimy, że ﬁrmy sobie radzą, nawet te sprzedające rozwiązania konsumenckie czy akcesoria, mimo
że na drobiazgach trudno zarobić konkretne pieniądze. Zauważyliśmy m.in., że
część resellerów osiągnęła sukces w sprzedaży akcesoriów na
aukcjach dzięki fenomenalnej jakości
prezentacji towaru.
Przedstawiają bardzo
dokładny opis produktu i zapewniają zdjęcia
wysokiej jakości. Taka
oferta budzi zaufanie i mogą zarobić nawet kilkanaście procent więcej niż konkurencja. Natomiast w przypadku resellerów
z wartością dodaną i integratorów zdecydowanie czynnikiem wpływającym na
sukces są usługi związane z konsultacjami przedsprzedażowymi, wdrożeniami,
szkoleniami, utrzymaniem, migracją danych, utylizacją sprzętu itd.

Wielu współpracujących
z nami resellerów
stało się VAR-ami,
a VAR-owie aspirują
do bycia małymi
integratorami.

Na jakie rozwiązania jest obecnie największy popyt?
Na światowym rynku wszyscy interesują się cyberbezpieczeństwem. Nawet do
użytkowników domowych dociera wiele
informacji na ten temat, czasami oczywiście nieprecyzyjnych lub opacznie rozumianych. Niemniej jednak wizja utraty
środków z rachunku bankowego, kradzie-
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A jakimi usługami świadczonymi przez
dystrybutorów najbardziej interesują
się resellerzy i integratorzy?
W naszym przypadku są to wszelkiego
rodzaju dodatkowe kontrakty dotyczące
wsparcia, w ramach których zdejmujemy
partnerowi z głowy obsługę posprzeda-

BARTEK BOCZKAJA jest
współzałożycielem, udziałowcem i prezesem zarządu Konsorcjum FEN,
poznańskiej ﬁrmy powstałej
w 1998 r., która wyrosła
na jednego z polskich liderów dystrybucji z wartością
dodaną. Absolwent Wydziału
Zarządzania Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu
oraz Executive MBA
na The Nottingham Trent
University.

żową, czyli m.in. gwarantowanie naprawy następnego dnia roboczego, kontrakty
dotyczące serwisu w siedzibie klienta itp.
Partner wie, że dzięki takiej umowie nie
będzie miał żadnych problemów z klientem. Drugie zjawisko, na początku dla nas
trochę zaskakujące, to bardzo duże zainteresowanie szkoleniami technicznymi, ale
dla użytkowników końcowych. Nadal to
partner skłania swojego klienta do uczestnictwa w kursie, aby ten mógł później sam
w pewnym stopniu zarządzać wdrożonym
rozwiązaniem. Cieszy nas takie podejście,
bo oznacza duże zaufanie partnera do dystrybutora. Przez wiele lat był z tym problem, resellerzy i integratorzy obawiali
się, że jako dystrybutor podbierzemy im
co lepszych klientów. Tymczasem żaden
szanujący się dystrybutor tego nie robi,
bo podcinałby gałąź, na której siedzi. Dla
nas zdecydowanie bardziej wartościowe

rośnie ich popularność. Kiedyś sukcesem było zgromadzenie 80 osób, ostatnio
w jednym z naszych webinariów wzięło udział ponad tysiąc uczestników, a po
spotkaniu prelegent dostał 24 kartki A4
z pytaniami od nich, na które później musiał odpowiedzieć.
Jakiego rodzaju szkolenia preferują
partnerzy – online czy z udziałem osobistym? I czy uczestniczą w nich dla
wiedzy, czy dla certyﬁkatów?
Największym zainteresowaniem cieszą
się warsztaty produktowe. Czasami mamy 12 zgłoszeń na jedno miejsce i nie są
to osoby, które po prostu lubią chodzić na
różne spotkania. Często siedzą bite 10 godzin i zasypują prelegentów gradem pytań. A co do certyﬁkatów, to kiedyś było
oczywiste, że dla partnera najważniejsze
jest mieć na ścianie mnóstwo ramek z dyplomami z najróżniejszych szkoleń. Teraz zdecydowanie przychodzą dla wiedzy.
Oczywiście, nadal wręczamy certyﬁkaty
potwierdzające udział w szkoleniu, ale nie
one są najważniejsze. Zresztą w większości przypadków nie zapewniają np. awansu w strukturze programu partnerskiego
danego producenta.

jest inwestowanie czasu i energii w zdobywanie nowych partnerów lub wspieranie ﬁrm, z którymi już współpracujemy,
w realizacji skomplikowanych, ale dochodowych projektów.
Czy przy bezpośrednim kontakcie
z klientem końcowym udaje się zaszczepić zainteresowanie nowatorskimi systemami, dzięki którym można
zapewnić innowacyjność w ﬁrmie? Czy
raczej mniejsze przedsiębiorstwa preferują sprawdzone rozwiązania, czyli
niejako „kopiowanie” wcześniej zrealizowanych wdrożeń?
Muszę tu, niestety, wrzucić kamyczek do
ogródka partnerów: część z nich jest leniwa. Czasami śmiejemy się, że są rynkowym ﬁrewallem, bo nie przepuszczają
dalej informacji o nowych rozwiązaniach,
wchodzących na polski rynek producen-

tach czy chociażby wersjach oprogramowania lub dodatkowych akcesoriach do
stosowanych wcześniej rozwiązań, pojawiających się nowych modelach sprzętu,
który kiedyś zainstalowali itp. Starają się
oferować rozwiązania, do których są od
lat przyzwyczajeni, a jak u klienta wszystko działa, niczego nie ruszają. Pocieszający natomiast jest fakt, że użytkownicy
końcowi sami naciskają na współpracujące z nimi ﬁrmy IT i domagają się czegoś więcej. My też staramy się wywierać
presję na partnerów i pokazywać, że tylko dzięki stałemu kontaktowi z klientem
i pokazywaniu mu co nowego może zrobić, aby usprawnić swój biznes, staną się
zaufanymi doradcami. Wydaje się, że dużą pomocą w poprawie sytuacji są webinaria. To stosunkowo mało zobowiązująca
forma uczestnictwa w spotkaniach, które zresztą łatwo zorganizować. Dlatego

Ostatnia dekada przyniosła wiele zmian
w komunikacji marketingowej, głównie
za sprawą mediów społecznościowych.
Jak resellerzy i integratorzy odnajdują
się w tej rzeczywistości?
Niektórzy współpracujący z nami partnerzy dopiero niedawno „odkryli” ten
kanał komunikacji. I to w trochę zaskakujący sposób, bo zaczęli zgłaszać się do
nas z prośbą o pomoc w… prowadzeniu
ich kanałów w mediach społecznościowych. Zauważyli, że jesteśmy tam dość
aktywni, więc mogą bazować na naszym
doświadczeniu. Podjęliśmy to wyzwanie
i rozpoczęliśmy tworzenie różnego typu
materiałów przedstawiających nasze rozwiązania i korzyści z ich stosowania u różnych klientów. Poprawnie prowadzona
komunikacja to bardzo ważny i często niedoceniany obszar. Uważam, że wsparcie
dla partnerów w tym zakresie należy obecnie do ważniejszych zadań dystrybutora.

Rozmawiał

Krzysztof Jakubik
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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Małe firmy

W ࡆWIECIE WIELKICH DANYCH

Wielkie zbiory danych przestały być wyłącznie domeną korporacji. Z problemem muszą
mierzyć się też MŚP, które dysponują nieporównywalnie mniejszymi budżetami na sprzęt IT.

ࡆ

wiat nowych technologii jest pełen
paradoksów. Choć wszyscy mówią
o mobilnej rewolucji, to w Polsce
producenci notebooków notują spadek
sprzedaży, za to rośnie popyt na desktopy.
Rośnie też ilość przetwarzanych danych,
ale według analityków najbliższe lata wcale nie będą łatwe dla producentów serwerów oraz macierzy NAS. IDC prognozuje,
że w 2025 r. całkowita ilość globalnie przetwarzanych danych sięgnie poziomu
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175 ZB. Dla porównania, w 2018 r. liczba
ta była sześć razy mniejsza. Równolegle
będą zmieniać się sposoby przetwarzania i przechowywania informacji. Według IDC na koniec bieżącego roku po
raz pierwszy w historii więcej informacji
znajdzie się w lokalnych centrach danych
i publicznej chmurze niż na urządzeniach
końcowych. W kolejnych latach ten trend
ma się pogłębiać, a w 2025 r. różnica będzie dwukrotna.

Wojciech Urbanek

Co istotne, w całym ekosystemie cyfrowych informacji ma zmniejszać się udział
danych wytwarzanych przez urządzenia końcowe. Obecnie odpowiadają one
za około 65 proc. światowego zbioru danych, podczas gdy za sześć lat będzie
z nich pochodzić już tylko 50 proc. Nadchodzące zmiany nie pozostaną bez wpływu na decyzje dotyczące zakupu sprzętu
przeznaczonego do gromadzenia i przetwarzania informacji. Wielką niewiado-

Ilustracja AdobeStock

n

mą jest postawa małych i średnich ﬁrm.
Część ekspertów zastanawia się, czy małe przedsiębiorstwa nie zaczną masowo
przenosić zasobów do chmury publicznej,
ograniczając do minimum zakupy serwerów i macierzy dyskowych. Z kolei nadmierna zachowawczość i przywiązanie
przedsiębiorców do tradycyjnych rozwiązań, może zmniejszyć ich konkurencyjność na rynku.

Desktopy nadal w grze
Gdyby nie fani gier multimedialnych,
komputery stacjonarne prawdopodobnie zaczęłyby znikać z gospodarstw domowych. Natomiast dobrze przedstawia
się ich sytuacja w biurach. Zapotrzebowanie na desktopy ze strony MŚP jest
dość stabilne i nie należy spodziewać
się w najbliższym czasie większych niespodzianek. Choć za takową można by
uznać poziom sprzedaży komputerów
stacjonarnych w pierwszym półroczu
bieżącego roku. Według IDC producenci sprzedali w Polsce 310 tys. desktopów
– o 21 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W każdym razie, mimo że świat biznesu zmierza w kierunku rozwiązań mobilnych, w wielu ﬁrmach nadal potrzebne
są urządzenia stacjonarne. Powodów jest
kilka. W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach pracują maszyny o dużej
mocny obliczeniowej, przeznaczone do
specjalnych zastosowań, takich jak graﬁka, praca z oprogramowaniem CAD/CAM
czy analityka. W takich przypadkach ze
względów praktycznych i ekonomicznych bardzo trudno zastąpić komputer
stacjonarny laptopem. Również księgowi,
specjaliści HR, recepcjoniści i inne osoby pracujące w biurze preferują desktopy.
Zatem wbrew obiegowym opiniom
komputery stacjonarne nie tylko nie odchodzą do lamusa, co więcej, ten segment
rynku cały czas się rozwija. Producenci
oferują sprzęt o wysokiej wydajności,
z mocnymi podzespołami oraz dużymi
możliwościami rozbudowy. Obecnie małe i średnie ﬁrmy kupujące desktopy najczęściej wybierają modele z dyskiem SSD
256 GB, 8 GB pamięci RAM i procesorem
Intel i5. Co ciekawe, kilka lat temu standardem były nośniki HDD umożliwiające przechowywanie 500 GB czy nawet

1 TB danych. To dowód, że użytkownicy
przywiązują większą wagę do wydajności dysków niż do ich pojemności. Innym
godnym uwagi zjawiskiem jest powrót
do gry ﬁrmy AMD. Według danych NTT
System, dwa lata temu procesory tego producenta montowano zaledwie w 2 proc.
desktopów, tymczasem w 2018 odsetek
ten sięgnął 8 proc.
– Małe i średnie przedsiębiorstwa znacznie częściej niż korporacje kierują się przy
wyborze urządzeń ceną.
Dlatego proste maszyny
bazujące na technologii
AMD, wyposażone w dyski SSD cieszą się w Polsce
dużym popytem – wyjaśnia Krzysztof Zołotucho,
specjalista ds. produktów
Actina w Actionie.
Dostawcy komputerów stacjonarnych
dążą do miniaturyzacji urządzeń. W sprzedaży pojawiają się rozwiązania SFF (Small
Form Factor), Tiny, tworzące osobną kategorię urządzenia w formacie Mini PC
oraz All-in-One, w których jednostka centralna jest zintegrowana z monitorem.
Według Contextu małe modele stanowią
obecnie nawet ponad 30 proc. sprzedaży
komputerów PC w Europie Zachodniej.
Niemniej jednak rodzime MŚP podchodzą do „maluchów” z dużą rezerwą.
– Urządzenia Mini PC nie cieszą się zbyt
dużym zainteresowaniem klientów, ponieważ zastosowanie pasywnego chłodzenia
ogranicza ich wydajność. Pomimo ciągłych
postępów w zakresie miniaturyzacji sprzętu, wciąż pojawiają się trudności. Kompu-

ter umieszczony w niewielkiej obudowie,
a na dodatek wykonujący zaawansowane
operacje, powinien korzystać z aktywnego
chłodzenia. To często wiąże się z użyciem
głośnych wysokoobrotowych wiatraczków, obniżających komfort pracy – tłumaczy Wojciech Kublin, dyrektor handlowy
w NTT System.
W rezultacie małe, a także średnie
przedsiębiorstwa, kupujące komputery
stacjonarne NTT System z reguły wybierają urządzenia w tradycyjnych, dużych obudowach.
Zresztą podobne tendencje
dostrzegają w HP.
– Klienci z sektora MŚP
najchętniej kupują sprzęt
w obudowach tower. W ciągu ostatniego roku popyt
na urządzenia z tej grupy
utrzymywał się na stałym poziomie. Na drugim miejscu pod względem popularności są
produkty Small Desktop. Natomiast modele AiO nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem w tej grupie odbiorców – mówi Anna
Ostaﬁn, Category Manager PC w HP.
Według agencji badawczych popyt na
AiO w najbliższych pięciu latach ma rosnąć w tempie ok. 3 proc. Niewykluczone,
że w końcu polskie przedsiębiorstwa zaczną doceniać walory tego rozwiązania.

Klienci często są
głusi na porady
doświadczonych
sprzedawców.

Laptopy: sztuka spadania
Spadki sprzedaży stały się dla producentów notebooków niemal chlebem powszednim. Załamanie popytu na komputery
mobilne nastąpiło w 2015 r. Kolejne lata
nie przyniosły poprawy, a prognozy na

Zdaniem integratora
n Tomasz Spyra, CEO, Rafcom
Małe i średnie przedsiębiorstwa przy wyborze NAS-ów kierują się liczbą dysków, które można zamontować w danym modelu oraz jego ceną. Ten ostatni czynnik jest dla
takich odbiorców ważniejszy niż wydajność czy skalowalność systemu. Nieznaczna
część ﬁrm zwraca uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak obsługa kamer i możliwość
uruchomienia maszyn wirtualnych. Na etapie przygotowywania ofert większych
systemów NAS klienci proszą o wycenę rozwiązań z dyskami SSD. Jednak niewielka
liczba ﬁrm ostatecznie decyduje się na takie rozwiązanie. Realnie patrząc, zysk
wynikający z zastosowania pamięci ﬂash jest stosunkowo nieduży. Inaczej sytuacja
wygląda w przypadku klientów poszukujących urządzeń z redundantnymi kontrolerami. Wówczas dysk SSD, wykorzystywany jak cache dla zapisu i odczytu, jest obowiązkowym wyposażeniem.

VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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Sprzedaż komputerów w Polsce (w szt.)
Notebooki

Komputery stacjonarne

Razem

I półrocze 2018

714 261

289 006

1 003 267

I półrocze 2019

690 217

310 327

1 000 544

nesowych notebooków będzie wyposażonych w dyski SSD.
– Sektor MŚP ma nieco niższe wymagania w zakresie wyposażenia komputerów
niż sektor enterprise. Mniejsze ﬁrmy rzadko
decydują się na skomplikowane zabezpieczenia wymagające złożonego zarządzania.
Jednak obserwujemy wzrost zainteresowania tej grupy klientów komputerami premium. Nie zmienia to faktu, że większość
zamówień pochodzących od małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje laptopy
półbiznesowe lub przeznaczone dla użytkowników indywidualnych – podkreśla
Sebastian Antkiewicz, Client Solutions
Group Manager w Dellu.
Jak widać, podział na notebooki biznesowe i konsumenckie jest na polskim
rynku dość płynny. Nie najlepiej świadczy to o decyzjach podejmowanych przez
właścicieli mniejszych ﬁrm. Koncentrują
uwagę głównie na cenach i nie potraﬁą dostrzec subtelnych różnic, które podczas
kilkuletniego użytkowania sprzętu mogą mieć wpływ na koszty związane z jego
utrzymaniem i serwisem.

Przemysław Biel
Country Sales Representative na Polskę, Synology

Biorąc pod uwagę kryterium ilościowe, w statystykach sprzedaży
prym wiodą urządzenia dwudyskowe w obudowie desktop. Warto
jednak zaznaczyć, że odnotowaliśmy kilkunastoprocentowy wzrost
sprzedaży NAS-ów czterodyskowych ﬁrmom z sektora MŚP. Nasze produkty najczęściej
są wykorzystywane do przechowywania kopii zapasowych. Ale zauważamy również,
że klienci na bazie naszych rozwiązań budują chmurę prywatną. Jej przewagę nad usługami oferowanymi przez Amazona czy Microsoft Azure stanowi to, że nie wymaga bardzo
szybkich łączy internetowych do pracy wykonywanej w ﬁrmie i nie trzeba płacić za nią
abonamentu. Poza tym część przedsiębiorstw nie chce przechowywać danych na serwerach ﬁrm trzecich. Tym bardziej, że po wejściu w życie przepisów RODO wiedza na temat
bezpieczeństwa danych wzrosła w ogromnym stopniu. W dodatku chmura prywatna
oferuje dużo większe niż chmury publiczne możliwości pod względem personalizacji
aplikacji oraz replikacji danych.
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Powalczyࣀ o klientów
biznesowych
Malejący popyt na lokalnym rynku oraz
silna konkurencja ze strony sklepów
wielkopowierzchniowych jak również
platform e-commerce, sprawiają, że
sprzedaż komputerów przestaje być dla
resellerów opłacalnym biznesem. Mniejsi sprzedawcy mają nikłe szanse w walce
o konsumentów z handlowymi gigantami. Inne reguły gry obowiązują w segmencie biznesowym.
– Firmy częściej wybierają współpracę
z wyspecjalizowanymi resellerami, którzy
potraﬁą profesjonalnie doradzić klientowi,
zrozumieć jego potrzeby biznesowe oraz
przygotować na ich podstawie zindywidualizowane propozycje. Nie ograniczają
się jedynie do pomocy w doborze odpowiedniego sprzętu, ale zajmują się również
wdrożeniami i dostarczaniem narzędzi do
zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa
– twierdzi Sebastian Antkiewicz.
Niestety, dane o sprzedaży na polskim
rynku dowodzą, że klienci często są głusi
na porady doświadczonych sprzedawców,
o czym świadczy chociażby duża liczba
konsumenckich notebooków traﬁających
do użytkowników z sektora MŚP. Natomiast pewnego rodzaju szansą dla resellerów może być popularyzacja i sprzedaż
szerzej nieznanych w tej grupie odbiorców
systemów do zarządzania urządzeniami
końcowymi. Ich zastosowanie umożliwia
zapanowanie nad sprzętem, aplikacjami oraz bezpieczeństwem danych. Najbardziej popularne rozwiązania to: UEM
(Uniﬁed Endpoint Management), MDM
(Mobile Device Management), EMM
(Enterprise Mobility Management)
i ITAM (IT Asset Management). W przeciwieństwie do notebooków sprzedaż wymienionych grup produktów będzie rosnąć
w szybkim tempie. Na szczycie rankingu znajduje się oprogramowanie UEM.

Źródło: IDC

następne nie dają dostawcom zbyt wielu
powodów do optymizmu. IDC zakłada,
że sprzedaż tradycyjnych notebooków na
rynku EMEA w okresie 2019–2023 będzie
spadać o 7,5 proc, rocznie. Nieco lepsze
perspektywy rysują się przed dostawcami laptopów konwertowalnych, których
sprzedaż ma rosnąć w tempie 7,6 proc.,
a także ultrabooków, w przypadku których przewiduje się średni roczny wzrost
w wysokości 3,7 proc. Niestety, polski rynek notebooków wpisuje się w globalne trendy. W pierwszym półroczu 2019
sprzedano w naszym kraju 690 tys. laptopów, czyli o 24 tys. mniej niż rok wcześniej – informuje IDC. Jedną z przyczyn
kurczącej się sprzedaży jest niewielki popyt na notebooki ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.
– Dynamika sprzedaży w segmencie
MŚP uległa spowolnieniu, podobnie jak
przypadku zakupów dokonywanych przez
klientów indywidualnych. Te dwa obszary
są do siebie bardzo podobne i wiele trendów z rynku konsumenckiego przenika do
sektora małych i średnich ﬁrm. Dotyczy to
zarówno preferencji w zakresie wydajności i parametrów, jak i rozmiaru ekranów
– ocenia Anna Ostaﬁn.
Największą popularnością wśród małych i średnich ﬁrm cieszą się modele
z ekranem o przekątnej 15,6 cali i nośnikami SSD. Spadek cen pamięci ﬂash powoduje, że laptopy z dyskami talerzowymi będą powoli znikać z rynku. Analitycy
uważają, że na koniec 2022 r. 96 proc. biz-

Według MarketsandMarkets w 2017 r.
przychody z globalnej sprzedaży tych systemów wyniosły 1,4 mld dol., a prognozy na
rok 2022 zakładają obroty rzędu 7 mld dol.
Nowe możliwości dotarcia do użytkowników niesie też model Device as
a Service. Pod tym pojęciem kryje się nie
tylko sprzedaż komputerów, tabletów
oraz drukarek, ale również oprogramowania i usług będących integralną częścią kontraktów. Zdaniem Krzysztofa
Zołotuchy z czasem ten model sprzedaży będzie spotykał się z coraz cieplejszym
przyjęciem klientów MŚP. Przyczynią się
do tego intensywny marketing koncernów
oferujących tzw. A-brandy, a także sami
przedsiębiorcy dążący do uzyskania maksymalnie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Serwery na fali wznosz.cej
Nieustanny wzrost zapotrzebowania na
moc obliczeniową i powierzchnię dyskową napędza popyt na serwery i macierze
NAS. W rozwiązania te inwestują mniejsze ﬁrmy, które zaczynają doceniać rolę
danych w biznesie. Szczególnie dużą popularnością w tej grupie klientów cieszą
się urządzenia NAS.
– W mniejszych przedsiębiorstwach
nadal panuje przekonanie, że serwer jest
skomplikowaną maszyną i żeby z niego korzystać, trzeba być informatykiem. Zupełnie inaczej patrzy się na NAS-y. Przyjazny
interfejs, łatwa konﬁguracja sprawiają, że
są one tak łatwe w obsłudze jak komputer
lub smartfon. Do ich zakupu zachęcają też
przystępne ceny – mówi Kornelia Szlósarczyk, specjalista ds. sprzedaży w Action.
Największą popularnością wśród klientów MŚP cieszą się urządzenia dwui czterodyskowe w obudowie tower.
Niemniej jednak w ostatnim czasie producenci odnotowują wzrost zainteresowania systemami typu rack. Przedsiębiorcy
zaczynają rozumieć, że nabycie bardziej
wydajnego NAS-a przynosi znaczne proﬁty – szybszy dostęp do danych umożliwia korzystanie z większej liczby usług.
Co ciekawe, serwery plików przeznaczone dla małego biznesu rzadko wyposażone są w pamięci ﬂash.
– MŚP bazują głównie na danych dostępnych w sieciach LAN, więc nieczęsto
sięgają po urządzenia NAS z nośnikiem
ﬂash. Zalecamy taką opcję w przypadku,

Łukasz Milic
Business Development Representative, QNAP

Dla klientów kupujących systemy NAS liczy się przede wszystkim
pojemność i bezpieczeństwo danych. Dlatego istotne są mechanizmy
szyfrowania dysków jako dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem
niepowołanych osób oraz rozwiązania do wykonywania migawek, które chronią dane na
NAS-ach przed modyﬁkacją czy ransomware’em. Duże znaczenie mają też funkcje ułatwiające administratorom zarządzanie, takie jak integracja z domeną czy narzędzia do
monitoringu i powiadomień. Przedsiębiorcy nieustannie inwestują w nowe rozwiązania
i serwery NAS nie stanowią pod tym względem żadnego wyjątku. Już od kilku lat widzimy
wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach, zarówno małych urządzeń, jak i większych
modeli biznesowych. W tej ostatniej grupie popyt zwiększa się o około 30 proc. Szczególnie cieszy nas coraz większe zainteresowanie klientów wydajnymi i rozbudowanymi urządzeniami, oferującymi nie tylko prostą pamięć masową.

gdy ﬁrma potrzebuje zwiększenia wydajności dużych serwerów plików, gdyż wtedy wymagany jest bardzo szybki dostęp do
danych znajdujących się na dyskach – wyjaśnia Małgorzata Moskal, Product Manager w Veracompie.
NAS-y najczęściej są stosowane do
backupu urządzeń klienckich oraz jako
nośnik obrazu w systemach nadzoru wizyjnego. W ostatnim czasie pojawiają się
nowe pomysły, np. tworzenia chmury prywatnej, a także uruchamiania maszyn wirtualnych i kontenerów.
Niezłą passą na polskim rynku cieszą
się dostawcy serwerów. Po kilku trudnych
latach sprzedaż w tym segmencie mocno
wzrosła. Z danych IDC wynika, że w I kw.
2019 r. przychody z globalnej sprzedaży
serwerów wyniosły blisko 20 mld dol.,
czyli 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej.
Światowe trendy znajdują odzwierciedlenie na naszym rynku, a wśród nabywców
serwerów nie brakuje małych przedsiębiorstw, z reguły inwestujących w jednoprocesorowe maszyny Intela.
Najmniejsi przedsiębiorcy stawiają na
urządzenia z procesorami Xeon E-21xx,
które powoli wypierają chipy Xeon E3-12xx V6. Natomiast nieco większe ﬁrmy
najczęściej wybierają serwery z procesorami Xeon Scalable drugiej generacji
ze względu na dużą moc obliczeniową,
skalowalność oraz energooszczędność.
Średnie przedsiębiorstwa, które chcą rozbudować serwery o pamięć ﬂash, często
szukają wydajnych rozwiązań opracowanych w technologii NVMe. Na liście ży-

czeń znajdują się także: interfejs Ethernet
10Gb Base-T oraz mocniejszy kontroler
RAID, jeżeli do przechowywania wirtualnych maszyn wykorzystywane są dyski serwera.
Paweł Szymański, Systems Engineer
z Dell Technologies, obserwuje, że ﬁrmy z sektora midmarket zaczynają zwracać coraz większą uwagę na rozwiązania
nastawione na minimalizację procesów
związanych z obsługą. W klasycznych
środowiskach klienci kładą nacisk na
centralizację zarządzania oraz na kwestie wprowadzania dodatkowych mechanizmów ochronnych. Kolejnym krokiem
w rozwoju jest przejście do architektury
hiperkonwergentnej, zapewniającej wysoki poziom automatyzacji i stosunkowo
duże możliwości rozbudowy. Jak na razie
jest to rozwiązanie mało rozpowszechnione w Polsce i producenci muszą podjąć działania edukacyjne wśród klientów
oraz integratorów.
Wprawdzie resellerzy zajmujący się
sprzedażą serwerów oraz NAS-ów nie
narzekają na brak zamówień, ale powinni z uwagą śledzić poczynania dostawców usług chmurowych. Małe i średnie
ﬁrmy stanowią łakomy kąsek dla usługodawców. Nie tylko ze względu na ich
mnogość, ale też skłonność do poszukiwania różnego rodzaju okazji cenowych.
Do tej pory producenci, którzy sprzyjają
integratorom, odpierają ataki Amazona,
Microsoftu i innych, oferując alternatywne rozwiązania lub zachęcając klientów
do tworzenia chmury hybrydowej.
n
VADEMECUM CRN wrzesień 2019

13

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Rockowe Synology
Od dwóch lat ﬁrma Synology jest partnerem
technologicznym Pol’and’Rock Festival, który co
roku odbywa się w Kostrzynie nad Odrą. Producent
dostarczył Fundacji WOŚP serwery NAS służące do
przechowywania i udostępniania setek tysięcy zdjęć.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SYNOLOGY.

F

estiwal Pol’and’Rock, organizowany wcześniej pod nazwą Przystanek
Woodstock, to wydarzenie unikalne w swojej skali. Co roku przyjeżdża na
nie kilkaset tysięcy osób, głównie z Polski
i Niemiec. Festiwal jest bezpłatny dla widzów – w zamyśle organizatorów stanowi
podziękowanie dla wolontariuszy za ich
pracę podczas Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Występują zespoły z całego świata, a fotografowie pracujący dla fundacji wykonują tysiące zdjęć
podczas koncertów na małej i dużej scenie oraz w Akademii Sztuk Przepięknych.
Fotograﬁe są później pokazywane w mediach społecznościowych, mogą z nich też
korzystać pracownicy biura prasowego.
– Przez parę lat do zbierania zdjęć wykonanych przez fotografów podczas koncertów używaliśmy prostego dysku sieciowego
z jednym napędem – wspomina Łukasz
Widziszowski, koordynujący pracę fotografów podczas festiwalu. – Jednak po
pewnym czasie wydajność i pojemność dysku przestała nam wystarczać. Do powstania
problemu przyczyniło się znaczne zwiększenie ekipy fotograﬁcznej oraz liczby osób
odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych. Próbowaliśmy korzystać
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z rozwiązań chmurowych, ale były zbyt wolne. Musieliśmy poszukać innego rozwiązania, które byłoby też wystarczająco trwałe,
abyśmy mogli z niego korzystać przez kilka
najbliższych lat. Zwróciliśmy się o pomoc
do ﬁrmy Synology, której pracownicy bardzo żywiołowo zareagowali i pomogli w rozwiązaniu wszystkich naszych problemów.
Współpraca organizatorów festiwalu
i Synology rozpoczęła się w maju 2018 r.
Producent przekazał WOŚP dwa serwery NAS i router bezprzewodowy oraz
przyjął status partnera technologicznego
Pol’and’Rock Festival. W warszawskiej
centrali fundacji zainstalowane zostało
sześciodyskowe urządzenie DiskStation
DS1618+ z 32 GB pamięci RAM i kartą sieciową 10 Gb na złączuPCIe. Jako lokalna
pamięć masowa do wykorzystania podczas festiwalu służy czterodyskowy serwer
DiskStation DS918+ z 8 GB pamięci RAM
i pamięcią cache zainstalowaną na modułach SSD M.2 ﬁrmy Kingston. W obu
urządzeniach znajdują się zaprojektowane specjalnie do pracy w serwerach NAS
dyski Seagate IronWolf Pro (10 TB w modelu DS1618+ i 8 TB w DS918+). Natomiast
podłączony do serwera DS918+ router
RT2600ac zapewnia szybką łączność osobom, których komputery
nie są wyposażone w przewodowe karty sieciowe.
Podczas imprezy z serwera korzysta ok. 70 osób.
30 fotografów zapisuje na
nim wykonane zdjęcia.
Są one przeglądane oraz
udostępniane w mediach
społecznościowych (na
Facebooku, Instagramie
Fot. Łukasz Widziszowski, WOŚP
itp.) oraz na stronie festi-
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walu przez ok. 40 pracowników ekipy internetowej oraz biura prasowego. W nocy
wykonywany jest backup zgromadzonych
w ciągu dnia danych na serwer DS1618+
znajdujący się w centrali fundacji, z wykorzystaniem łącza internetowego o przepustowości 200 Mb/s.
– Wszystkie urządzenia, które zostały
przekazane przez Synology, mają znakomitą wydajność – podsumowuje Łukasz Widziszowski. – Dzięki nim podczas ostatnich
dwóch festiwali nie mieliśmy żadnego problemu z przechowywaniem i udostępnianiem zdjęć. Mimo rosnącego co roku tempa
pracy, zapewniona jest wygoda i możliwość
nieskrępowanego korzystania ze zdjęć. Duża
pojemność serwera ułatwiła nam też stworzenie archiwum fotograﬁi ze wszystkich festiwali, które organizowane są od 1995 r.
Według przedstawiciela Fundacji
WOŚP użytkowany sprzęt starczy na lata. Z pewnością nie zawiedzie pod względem wydajności, a zaspokoi też wszelkie
potrzeby związane z pojemnością, nawet
jeśli uwzględnić rozwój aparatów cyfrowych i pojawienie się matryc o większej
rozdzielczości.
Na facebookowym proﬁlu
Synology do obejrzenia
jest ﬁlm przedstawiający
współpracę producenta
z organizatorami
Pol’and’Rock Festival.

Dodatkowe informacje:
MAGDALENA O`DWYER, BUSINESS UNIT COORDINATOR,
SYNOLOGY, MAGDALENAD@SYNOLOGY.COM

Nowy QNAP QTS
jeszcze bezpieczniejszy
O

programowanie QTS 4.4.1 bazuje
na wbudowanym systemie operacyjnym Linux Kernel 4.14 LTS,
przystosowanym do obsługi platform wykorzystujących procesory nowej generacji
oraz zapewniającym stabilne i łatwe w rozbudowie środowisko dla serwerów NAS.
Nową wersję systemu QTS wyposażono w szereg aplikacji i funkcji
gwarantujących jeszcze większe
bezpieczeństwo danych oraz łatwą
integrację z usługami chmurowymi.
Za zabezpieczanie danych
w serwerach NAS ﬁrmy QNAP
odpowiada aplikacja HBS 3. Zapewnia wykonywanie kopii zapasowych, ich odzyskiwanie
i synchronizację plików – zarówno w przestrzeni lokalnej, jak
i w chmurze. Wbudowana w nią funkcja
QuDedup umożliwia deduplikację danych w momencie pobierania ich z nośnika źródłowego, co przekłada się na
redukcję czasu wykonywania ich kopii
oraz miejsca w docelowej pamięci masowej.
Nową funkcją w systemie QTS 4.4.1 jest
Cloud VJBOD. Zapewnia podłączenie zasobów pamięci masowych znajdujących
się w chmurze publicznej bezpośrednio
do serwera, dzięki czemu można z nich
korzystać jak z lokalnych dysków (ułatwia
to m.in. konﬁgurację backupu wykonywanego do chmury). Z kolei funkcja CacheMount gwarantuje lokalne buforowanie na
serwerze NAS danych pobieranych przez
użytkowników z chmury publicznej.
Zadbano także o zwiększenie poziomu ochrony przed zmianami ustawień
serwera dokonywanymi za pomocą zło-

śliwego oprogramowania. Wprowadzono cyfrowy podpis, który gwarantuje, że
instalowana aplikacja pochodzi z wiarygodnego źródła i nie została zmodyﬁkowana. Począwszy od wersji QTS 4.4.1, jest
nim opatrzona każda aplikacja znajdująca się w repozytorium QNAP App Center.

Fibre Channel
w serwerach QNAP
W nowej wersji systemu QTS wprowadzono też szereg funkcji gwarantujących
większe bezpieczeństwo przechowywania danych i wydajność ich udostępniania. Wśród najważniejszych jest
wsparcie dla protokołu Fibre Channel,
który w środowiskach korporacyjnych
wykorzystywany jest do budowy sieci pamięci masowych SAN (Storage Area Networks). W ﬁrmach, które dysponują tego
typu środowiskiem, serwery NAS z systemem QTS 4.4.1 mogą być stosowane
jako dodatkowe, ekonomiczne repozytorium danych, służące przede wszystkim do backupu zgromadzonych danych
lub całych woluminów LUN z wykorzystaniem migawek. Aby dołączyć serwer
NAS do środowiska SAN, należy zainstalować w nim kartę kontrolera Fibre Chan-

nel – dostępne są urządzenia produkcji
ﬁrm ATTO i Marvell. Następnie trzeba
skonﬁgurować miejsce docelowe Fibre
Channel Target za pomocą aplikacji iSCSI
& Fibre Channel.
W systemie QTS 4.4.1 rozbudowano też
funkcje systemu zarządzania nośnikami.
Teraz możliwe jest elastyczne
usuwanie dysków SSD z grupy SSD RAID w celu wymiany
lub dodania nośników półprzewodnikowych, zmiany poziomu
struktury macierzy RAID albo
typu nośnika (SATA, M.2, QM2).
Funkcja ta będzie przydatna, gdy
zaistnieje konieczność zwiększenia wydajności serwera.
Ciekawostką, niespotykaną dotychczas w serwerach NAS, jest
obsługa autoszyfrujących dysków (SED,
Self-Encrypting Drives). Nowa wersja
systemu QTS obsługuje dyski SSD ﬁrmy
Samsung (np. w modele Samsung 860
i 970 EVO SSD), nie trzeba więc instalować dodatkowego oprogramowania, które
obciążałoby procesor kontrolera macierzy, a tym samym zabierało dostępną moc
obliczeniową potrzebną do wykonywania
innych zadań.
Autoryzowanymi dystrybutorami serwerów plików QNAP w Polsce są: AB,
EPA Systemy, Konsorcjum FEN i Roseville Investments.

Dodatkowe informacje:
GRZEGORZ BIELAWSKI, COUNTRY MANAGER, QNAP,
GBIELAWSKI@QNAP.COM
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ QNAP.

W czerwcu 2019 QNAP udostępnił wersję beta swojego najnowszego systemu
operacyjnego dla serwerów NAS – QTS 4.4.1. Wśród nowości znalazła się obsługa
hybrydowych pamięci masowych, protokołu Fibre Channel
oraz sprzętowo szyfrowanych dysków SSD.

CHMURY PRYWATNE, PUBLICZNE, HYBRYDOWE

Chmura
– nowe szanse na biznes

Trudno pokonać tak potężną konkurencję, jak Amazon
Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud
Platform. Tym samym integrator
powinien wybrać jakąś formę współpracy
i nauczyć się zarabiać na chmurze publicznej.

W

artość polskiego rynku usług
chmurowych ma do końca
2019 r. wynieść 800,45 mln dol.
W porównaniu z 689,32 mln dol. w 2017 r.
jest to wzrost o znaczące 16 proc. (dane
Statista). Warto więc zadać pytanie: co
wpływa na coraz szybciej rosnącą popularność chmury obliczeniowej w naszym
kraju? Z badania IDG i Oktawave „Chmura
publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie,
bezpieczeństwo, plany rozwoju”, przeprowadzonego wśród małych, średnich i dużych ﬁrm, które już korzystają z rozwiązań
chmurowych lub mają to w planach, wynika, że zauważają one trzy istotne kategorie korzyści: biznesowe, techniczne oraz
związane z bezpieczeństwem (patrz: wykresy na stronie obok). Jeśli klienci mają
coraz większe zaufanie do chmury, warto,
by do tego trendu dostosowali swoje modele biznesowe resellerzy i integratorzy.
Na początku ubiegłego roku szeroko komentowano słowa Michaela Della, który
stwierdził, że lokalna infrastruktura bazująca na rozwiązaniach deﬁniowanych programowo jest (w przypadku 85–90 proc. zadań) bardziej ekonomiczna niż chmura
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publiczna. Szef Dell Technologies powiedział, że automatyzacja, rozwiązania „software deﬁnied” i interfejsy ułatwiające pracę developerom nie są czymś charakterystycznym jedynie dla rozwiązań chmury
publicznej. Można je wdrożyć on-premise,
co zapewni stworzenie platformy z własnej
infrastruktury. Według niego dla przewidywalnych obciążeń (a w większości
przedsiębiorstw właśnie takie występują
najczęściej) rozwiązanie stworzone lokalnie jest znacznie bardziej opłacalne niż korzystanie z usług w chmurze.
Sprawa kosztów jest jednak na tyle złożona, że podobnie zdecydowanych opinii nie
pojawia się wiele. Sam Michael Dell nie jest
już obecnie tak kategoryczny w swoich sądach, a dostawcy infrastruktury – tacy jak jego ﬁrma – stawiają na łączenie infrastruktury
lokalnej z chmurą i uzyskiwanie elastyczności zapewniającej używanie tych zasobów,
które w danej sytuacji najlepiej się sprawdzą.
– Trudno mi sobie wyobrazić sytuację,
że ktoś ma dziś wszystko on-premise. W takim środowisku źle by się czuli użytkownicy
– uważa Paweł Szymczak, kierownik sprzedaży w ﬁrmie integratorskiej One System.

W rezultacie pytanie „lokalnie czy
w chmurze” nie ma już dzisiaj sensu. Chodzi
raczej o to, co i gdzie umieścić, by powstało spójne, bezpieczne i wydajne środowisko. Takie dylematy ma integrator zaczynający wdrażać chmury hybrydowe.
A powinien się na ten krok zdecydować, bo
umiejętność budowania środowiska IT,
w którym chmura pełni ważną rolę, to nie
zagrożenie, ale szansa dla jego biznesu.
Trwanie przy tradycyjnym modelu grozi
wypadnięciem z rynku.
Choć wiedza o zaletach chmury rośnie,
wciąż zdarzają się klienci, którzy nie chcą
o niej słyszeć. Paweł Szymczak używa analogii z poduszkami powietrznymi w samochodzie – każdy powinien je mieć, bo są
na wszelki wypadek. Podobnie na wszelki
wypadek każde środowisko, które jest tworzone obecnie, powinno być kompatybilne
z chmurą publiczną.
– Można dzisiaj nowych funkcji nie wykorzystywać, ale za jakiś czas, gdy szybko
trzeba będzie zwiększyć zasoby, bardzo się
one przydadzą. Warto być przygotowanym
na taką okoliczność – mówi przedstawiciel
integratora.

Ilustracja AdobeStock
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Trudniejszym, ale wciąż rzadszym
przypadkiem dla kogoś sprzedającego
i wdrażającego infrastrukturę on-premise
jest klient, który ma już dobre doświadczenia z chmurą publiczną i nie chce rozwijać lokalnie uruchamianego środowiska
przetwarzania i przechowywania danych.
Niełatwo przekonać go, że powinien kupić więcej sprzętu i wstawić go do serwerowni. Także w tym przypadku kluczowe
jest otwarcie się na scenariusz hybrydowy.
– Nie musimy tracić klienta, który dzisiaj nie chce dokupować kolejnego serwera.
Bądźmy dostawcą usług, które będą spójne i komplementarne z jego wizją środowiska IT. Za jakiś czas może potrzebować
partnera do rozmowy o infrastrukturze
on-premise, która będzie się komunikować
z jego infrastrukturą w chmurze – twierdzi
Paweł Szymczak.
A powodów do tego raczej nie zabraknie. Przykładowo, przy wyborze środowiska wciąż otwartą kwestią pozostaje
ochrona danych. W przypadku korzystania
z chmury prywatnej można być pewnym,
że skonﬁgurowany system tworzenia kopii
zapasowych będzie działać. W przypadku
publicznej ustawienie własnego backupu
nie jest takie proste. Nie każdy dostawca
chmury publicznej zapewnia też narzędzia, jakich klient oczekuje.

Odsprzeda৵ to za majo
Trwa ekspansja operatorów chmury publicznej i nic nie wskazuje na to, by się
w najbliższym czasie zakończyła. Jeśli tak
potężnej konkurencji nie sposób pokonać,
można się do niej przyłączyć. Jednakże
proste odsprzedawanie gotowych produktów, stworzonych przez wielką trójkę
rynkowych graczy, nie jest zbyt atrakcyjnym rozwiązaniem dla integratora. Jeśli
nie jest się ﬁrmą wyspecjalizowaną w tego typu ofercie, z odpowiednim modelem
i skalą biznesu, nie uda się wiele zarobić.
Integrator może sprzedawać usługi chmury publicznej jako uzupełnienie swojej
oferty, gdy chce zapewnić klientom obsługę od A do Z. Ale będzie to prawdopodobnie tylko niewielki procent jego dochodów.
Specyﬁka chmury publicznej i działania jej
operatorów powodują bowiem, że klient
łatwo kupi usługi bezpośrednio. To bardzo
ogranicza przestrzeń działania dla wszelkiego rodzaju pośredników.

Ciekawsze perspektywy rozwijania biznesu daje oferta tworzona wokół chmury
publicznej. Firmy IT, które zdecydują się
na świadczenie usług tworzonych na bazie
infrastruktury dostarczanej przez AWS, Microsoft Azure, Google Cloud i innych operatorów mają dużo więcej możliwości.
Wśród nich są startupy technologiczne,
próbujące tworzyć innowacyjne produkty, którymi chcą zainteresować rynek. Ich
rozwiązania mogą dotyczyć optymalizacji
procesów biznesowych lub wdrożeń koncepcji IoT, wykorzystywać analitykę Big
Data, sztuczną inteligencję i inne. Takie
ﬁrmy zaczynają często od zera, a chmura publiczna – od razu zapewniająca im
dowolną ilość zasobów obliczeniowych
i przestrzeni dyskowej – jest idealnym
miejscem do tworzenia biznesu.
Analitycy widzą dobre perspektywy dla
przedsiębiorstw IT zdobywających specjalistyczną wiedzę z obszaru wdrożeń
chmurowych, takich jak SAP HANA czy
systemy zabezpieczeń. Także dla tych, które opracują unikalne usługi w chmurze lub
zamierzają pomagać klientom we wprowadzaniu w ﬁrmach chmury i rozwiną ofertę
zarządzanych usług chmurowych.
Przy czym, jak twierdzi Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba
Cloud, nie mamy do czynienia z grą o sumie
zerowej, w której rozwój chmury odbywa
się kosztem rozwiązań lokalnych. Produkty chmurowe będą wspierać rozwiązania
typu on-premise i odwrotnie. Rosnąca popularność strategii multicloud pokazuje, że
ﬁrmy zauważają potencjał w wykorzystywaniu konkretnych narzędzi skrojonych
pod realizację konkretnych celów.
– Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem rozwiązań chmurowych do
portfolio integratorów jest łatwość, z jaką
usługodawcy chmurowi oferują sprzedaż
i implementację swoich usług – przekonuje
przedstawiciel operatora.

Zarz.dzane usjugi chmurowe
Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam, zwraca uwagę, że
chmura kojarzy się obecnie przede wszystkim ze środowiskami Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google. Nic dziwnego, bo to produkty najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych operatorów chmur
publicznych. Twierdzi on jednak – tak

Migracja do chmury publicznej
GŁÓWNE KORZYŚCI BIZNESOWE
obniżenie całkowitego
kosztu posiadania
infrastruktury IT (TCO)

42%

płatność zgodnie
z rzeczywistym zużyciem
(tylko za wykorzystywane
zasoby)

42%

większa elastyczność
w reagowaniu na zmiany
w otoczeniu biznesowym

41%

szybsze dostarczanie
produktów lub usług
na rynek
chmura jest dla nas
kluczowym elementem
realizacji strategii
transformacji cyfrowej

33%
23%

redukcja długu
technologicznego

20%

przeniesienie kosztów
z inwestycji (CAPEX)
na wydatki związanie
z utrzymaniem systemów

20%

szybszy zwrot
z inwestycji (ROI)

14%

GŁÓWNE KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE
szybsze udostępnianie
nowych zasobów

54%

nieograniczona elastyczność i skalowalność
zasobów w chmurze

50%

wysoka dostępność
i większe bezpieczeństwo
systemów oraz danych

47%

przeniesienie na dostawcę zadań związanych
z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury
modernizacja
architektury IT
lokalizacja i dostępność
infrastruktury chmury na
terytorium kraju
łatwość wdrażania
mechanizmów
geolokalizacyjnych

43%
21%
18%
13%

Źródło: Badanie „Chmura publiczna w Polsce 2019.
Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”
przeprowadzone przez IDG Poland na zlecenie Oktawave
w marcu i kwietniu 2019 r. na grupie 352 ﬁrm korzystających
lub planujących wdrożenie publicznej chmury obliczeniowej
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Kolejny etap to mulঞcloud

Zdaniem integratora
n Paweł Szymczak, kierownik sprzedaży, One System
Dla nas, jako integratora, bardzo atrakcyjny jest model chmury hybrydowej. To środowisko
daje okazję sprzedaży i wdrażania rozwiązań, które się z chmurą publiczną znakomicie integrują. Potraﬁmy stworzyć chmurę prywatną, która jest już dziś standardem, bo lokalne zwirtualizowane środowiska są w powszechnym użyciu. Umiemy też połączyć taką infrastrukturę
z zewnętrznymi, publicznymi zasobami. Nowe, zaawansowane rozwiązania umożliwiają to
z deﬁnicji. Przykładowo, jeśli wdrażamy u klienta system backupu, to ma on zaszyte protokoły
umożliwiające przesyłanie danych do chmury publicznej. Takie funkcje rozwiązań, które oferujemy i wdrażamy, dają przewagę w konkurowaniu z ofertą tańszych i prostszych produktów, gdyż zapewniają zdalne zarządzanie danymi i łączenie się z chmurą. To ważny argument
sprzedażowy, ponieważ klienci coraz więcej wiedzą o korzyściach związanych z chmurą.

jak wielu innych obserwatorów – że te trzy
korporacje nie zdominują całkowicie rynku.
Jest na nim miejsce także dla działających na
dużo mniejszą skalę dostawców zarządzanych usług chmurowych (MCSP – Managed
Cloud Service Provider). Z różnych powodów mają oni do odegrania niezwykle istotną rolę, a dla znacznej części odbiorców usług
IT informatycznych ich oferta stanowi lepsze
rozwiązanie.
Wiele ﬁrm rozpoczyna projekty chmurowe z fałszywym założeniem, że wystarczy
przenieść istniejącą, lokalną infrastrukturę
do chmury publicznej działającej na dużą
skalę. Tymczasem nawet jeśli się wydaje, że
ogólna infrastruktura jest bardzo podobna,
wiele podstawowych elementów (np. warstwa sterowania, sieć i zabezpieczenia) różni się w takim stopniu, że wkrótce zachodzi
potrzeba uwzględnienia nowych wymagań.
Dostawca usług chmurowych może pomóc klientowi na dwa sposoby – twierdzi Danny Allan. Po pierwsze stworzyć
środowisko chmurowe stanowiące ścisłe
odzwierciedlenie lokalnego. W drugim
wariancie zaproponować usługę, która będzie pośredniczyć w dostępie do funkcji
chmury publicznej, wprowadzając mechanizmy niezbędne do integracji dwóch różnych środowisk. Z biegiem czasu można się
spodziewać, że społeczność usługodawców
chmurowych przekształci się w brokerów
chmur publicznych, ułatwiających transformację cyfrową i zarządzanie środowiskiem hybrydowym.

Na stra৵y kosztów klienta
Z raportu „State of the Cloud Survey 2019”
ﬁrmy RightScale wynika, że koszty stano-
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wią największe wyzwanie dla wszystkich
użytkowników chmury. W rezultacie dająca
oszczędności optymalizacja jej wykorzystania stanowi dla przedsiębiorstw najbardziej
oczekiwaną inicjatywę. Wiele jest do zrobienia, bo zgodnie z raportem 35 proc. rachunków za korzystanie z chmury to marnowanie pieniędzy, a nieliczne ﬁrmy stosują
zautomatyzowane narzędzia, które pomagają rozwiązać te problemy.
W tej sytuacji dostawcy MCSP, zapewniający oddzielenie systemów informatycznych od infrastruktury chmury,
a jednocześnie szczegółowe monitorowanie kosztów oraz
umiejscowienia danych i usług, ułatwiają klientom uzyskanie
maksymalnego zwrotu
z inwestycji. To bardzo
szczególna i konkretna
wartość dodana.
Współpraca klienta z MCSP może się opierać na umowie określającej poziomu usług (SLA)
świadczonych w ramach infrastruktury
informatycznej. Szeroko rozpowszechniony jest model, w którym usługi komunikacyjne czy poczty elektronicznej
są realizowane przez zaufanego partnera. Z biznesowego punktu widzenia wydaje się zasadne rozszerzenie go o usługi
infrastrukturalne. W rezultacie dostawca
świadczy usługi, w których się specjalizuje, a klienci mogą skupić się na swojej
podstawowej działalności. Dzięki wykorzystaniu środowisk przetwarzania danych w chmurze, zachodzi transformacja
całej branży IT.

Zmiana modelu biznesowego intergatora i zaoferowanie klientom różnych usług
na żądanie to pierwszy etap działalności
w chmurze. Obejmuje ona wyszukiwanie aplikacji gotowych na przeniesienie
do chmury, ustalanie z klientem najlepszej
opcji chmurowej dla danych zastosowań,
a następnie wykonanie planu migracji. Jak
już wspomniano, wiele do zrobienia jest
także w obszarze zarządzania środowiskiem chmurowym i jego kosztami.
Następnym etapem dla integratorów
i konsultantów zajmujących się chmurą
jest stworzenie strategii i planu wdrożenia usług z wielu chmur. Firmy, które decydują się na wejście w chmurę, prędzej
czy później zaczynają działać w modelu
multicloud. Zazwyczaj oznacza to połączenie jednej lub wielu chmur publicznych i oferowanych przez nie usług IaaS
oraz SaaS z chmurą prywatną. Gdy dodać
do tego aplikacje klienta, nie nadające się
do przeniesienia do chmury, powstaje środowisko, którego stworzenie z jednej strony stanowi duże wyzwanie, ale z drugiej
– będzie przynosić duże zyski ﬁrmie, która je obsługuje.
Analitycy Canalysa potwierdzają, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się
na tworzenie środowisk
hybrydowych i multicloud, by wykorzystywać
mocne strony poszczególnych operatorów chmury
publicznej i opracowywać modele wdrażania
usług odpowiadające
wymogom aplikacji i danych, przepisom prawnym oraz oczekiwaniom w zakresie kosztów i wydajności.
Zdaniem analityków operatorzy chmury
publicznej, poza kontynuowaniem współpracy z największymi integratorami systemowymi, będą kładli większy nacisk na
tworzenie programów wspierających rosnącą sieć partnerów działających na rynku MŚP. Canalys spodziewa się, że udział
biznesu w chmurze obsługiwanego przez
kanał sprzedaży będzie rosnąć. Pod jednym warunkiem – operatorzy postawią na
zaufanie w relacjach ze swoimi partnerami
handlowymi i nie będą zmieniać warunków
oraz wdrażać inicjatyw prowadzących do
zwiększania sprzedaży bezpośredniej. n

Trwanie przy
tradycyjnym modelu
grozi wypadnięciem
z rynku.

Usjugi ochronne
dają większą marżę

Sophos
Central

Jedna konsola do wszystkiego
Obsługa klientów w modelu usługowym MSP jest łatwiejsza dzięki konsoli
Sophos Central. Umożliwia ona zarządzanie z jednego miejsca komputerami,
urządzeniami mobilnymi, rozwiązaniami
szyfrującymi, serwerami internetowymi
oraz zabezpieczeniami sieci bezprzewodowych. Platforma ta zapewnia wymianę
informacji dotyczących bezpieczeństwa
między urządzeniami, ich prostą konﬁgurację oraz dostęp do raportów i alarmów.
Eliminuje także potrzebę stosowania
serwerów zarządzających, bo wszystkie
rozwiązania producenta łączą się automatycznie z Sophos Central, aby pobierać nowe ustawienia, wysyłać alarmy
i wymieniać informacje.
Konsola Sophos Central ułatwia również zarządzanie ustawieniami poziomu
ochrony. Zapewnia automatyczne wpro-
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wadzenie reguł polityki bezpieczeństwa
i rekomendowanych parametrów konﬁguracyjnych do kontrolowanych rozwiązań.
Dzięki wbudowanemu mechanizmowi Security Heartbeat produkty ﬁrmy
Sophos mogą w czasie rzeczywistym wymieniać się informacjami dotyczącymi
stanu bezpieczeństwa. Sophos Central
zbiera tę wiedzę i dokonuje stosownych
zmian konﬁguracyjnych w kontrolowanych rozwiązaniach zapewniających
ochronę przed złośliwym kodem i atakami ukierunkowanymi. Aby skorzystać
z funkcji Security Heartbeat, należy zainstalować rozwiązania Sophos Endpoint
Protection oraz Next-Gen Firewall z systemem Sophos Firewall OS.
Aby używać konsoli Sophos Central,
nie trzeba mieć serwerów zarządzających pracą aplikacji. Wystarczy, że klient
kupi jeden lub więcej produktów zarządzanych przez Sophos Central. Do korzystania z tego rozwiązania potrzebna
jest wyłącznie aktualna przeglądarka
i łącze internetowe.
Autoryzowanymi dystrybutorami rozwiązań Sophos w Polsce są: AB, Konsorcjum FEN i S4E.

Dodatkowe informacje:
MACIEJ KOTOWICZ,
CHANNEL ACCOUNT EXECUTIVE POLAND, SOPHOS,
MACIEJ.KOTOWICZ@SOPHOS.COM
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SOPHOS.

biorcami, ale także mogą swobodnie
kształtować marże związane ze świadczeniem usług oraz maksymalizować
przychody w wyniku połączenia różnych sposobów zabezpieczeń. Partnerzy
uczestniczący w programie MSP Connect
wykupują licencje terminowe na produkty Sophos na okres od roku do 3 lat. Istnieje także odmiana tego modelu współpracy
– MSP Connect Flex – zapewniająca rozliczanie należności za licencje w trybie miesięcznym, co gwarantuje jeszcze
większą elastyczność w doborze rozwiązań i obsłudze klientów.
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esellerzy i integratorzy, którzy
przystąpią do programu partnerskiego ﬁrmy Sophos, zyskają unikalną możliwość zaspokajania wszystkich
potrzeb swoich klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Gwarantuje to najszersze na rynku portfolio rozwiązań
zapewniających ochronę urządzeń końcowych i serwerów, poczty elektronicznej, sieci i sprzętu mobilnego, a także
symulację phishingu i szyfrowanie całego dysku. Fakt, że wszystkie produkty
pochodzą od jednego dostawcy, zapewnia
ich dobrą współpracę (zarządzanie za pomocą jednej konsoli), a także umożliwia
wynegocjowanie lepszych cen i eliminuje
konieczność udziału w kilku różnych programach partnerskich.
Dla ﬁrm, które przystąpiły do programu partnerskiego Sophos i są zainteresowane świadczeniem usług związanych
z cyberochroną, producent przygotował
ścieżkę Sophos MSP Connect. Czerpanie beneﬁtów z programu partnerskiego
jest jeszcze prostsze dzięki modyﬁkacjom, których Sophos dokonał w lipcu
2019. Teraz przedsiębiorstwom łatwiej
rozpocząć współpracę oraz awansować
z podstawowego poziomu Authorized
(obecnie wymóg dotyczący minimalnych
rocznych obrotów, aby uzyskać status
Silver, wynosi tylko 10 tys. euro, wcześniej – 25 tys. euro).
Firmy, które zdecydują się na model
usługowy, nie tylko zyskują większą elastyczność współpracy z dostawcą i od-
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Sophos zachęca ﬁrmy IT do partnerstwa w modelu
biznesowym Managed Service Provider. Status ten
umożliwi im oferowanie rozwiązań ochronnych w postaci
usługi zarządzanej. Kompleksową obsługę klientów ułatwi
konsola Sophos Central, która upraszcza zarządzanie
regułami polityki bezpieczeństwa i administrowanie wieloma
produktami marki Sophos w środowisku usługobiorcy.
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Gotowa chmura publiczna
– prosto od dystrybutora
Przez ostatnich 10 lat przeszło dwukrotnie wzrosła popularność rozwiązań IT
oferowanych w modelu usług zarządzanych z chmur publicznych wielkich dostawców.
Jeszcze kilka lat temu argumentem przeciwko stosowaniu tego sposobu przetwarzania
danych były wątpliwości dotyczące ich ochrony. Obecnie klienci przenoszą swoje
rozwiązania do tego typu środowiska właśnie po to, aby były bezpieczne.

R

osnąca dojrzałość, coraz bardziej
atrakcyjne modele rozliczeniowe,
a przede wszystkim elastyczność
oraz bogactwo usług i technik to główne przyczyny sukcesu rynkowego platform chmurowych. Liderami rynku hiperskalowalnych chmur obliczeniowych
dla przedsiębiorstw (wymienionymi
w kolejności od najbardziej rozbudowanej infrastruktury) są następujące platformy: Microsoft Azure, Amazon AWS
oraz IBM Bluemix. Wszystkie te rozwiązania znajdują się w ofercie Tech Data.
Jednak, paradoksalnie, to właśnie
różnorodność dostępnych technik oraz
łatwość skorzystania z nich może utrudniać rozmowę z klientem końcowym
oraz przedstawienie mu odpowiedniego dla niego rozwiązania. Skoro niemal
wszystko można zrobić na co najmniej
trzy sposoby, to który jest najlepszy?

I wreszcie – co właściwie można z tą
chmurą zrobić?
Dlatego właśnie Tech Data udostępnia
kompleksową dokumentację wszystkich
oferowanych rozwiązań chmurowych
– szczegółowy opis zarówno pod względem technicznym, jak i handlowym.
Instrukcje krok po kroku objaśniają
(i ilustrują), co należy zrobić, aby dostarczyć użytkownikowi kompletne, gotowe
do wykorzystania usługi. Dzięki temu
partnerowi łatwiej rozpocząć rozmowę z klientem i zweryﬁkować, czy dane
rozwiązanie spełnia jego potrzeby. Do
pakietu informacji – co najważniejsze
w przypadku chmury publicznej – dołączona jest wstępna wycena, ułatwiająca złożenie oferty.
Po wybraniu właściwego dla klienta rozwiązania następuje złożenie zamówienia. Dla przykładu, w Tech Data

Gotowe rozwiązania chmurowe oferowane przez Tech Data,
podzielone według obszarów zastosowań biznesowych
Wysoka złożoność
Efektywne
zarządzanie danymi
Podniesienie
efektywności usług

Zwiększenie
sprawności operacyjnej

Elastyczność
i konkurencyjność
Skalowalna
infrastruktura aplikacyjna

Skuteczna identyﬁkacja
i rozwiązywanie problemów

Bezpieczeństwo
danych biznesu

Dla IT
Przestrzeganie zasad
zarządzania danymi

Niezawodna
infrastruktura IT
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Dla biznesu
Zwiększenie wydajności
pracowników

Skalowalne i bezpieczne
przechowywanie danych

Efektywna praca zespołowa
Niska złożoność
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środowisko ﬁrmy Microsoft jest w pełni zintegrowane z platformą StreamOne.
Dzięki temu nie jest wymagane wcześniejsze uruchomienie subskrypcji Microsoft Azure dla klienta (nastąpi to
w trakcie zakupu). Zamówienia dokonuje
się przez wybór rozwiązania z listy i wypełnienie prostej ankiety umożliwiającej
systemowi właściwe sparametryzowanie
rozwiązania. Opisując maszynę wirtualną, wystarczy określić region, podać dane logowania administratora oraz wybrać
z listy moc obliczeniową maszyny, rodzaj
i pojemność dysków.
Podczas realizacji bardziej skomplikowanych projektów, takich jak farma serwerowa usług Pulpitu Zdalnego (Remote
Desktop), oprócz wymienionych parametrów należy podać liczbę i moc obliczeniową serwerów przeznaczonych do
konkretnych zastosowań (w systemie
umieszczono podpowiedzi odnośnie do
wymaganej liczby serwerów dla określonej liczby użytkowników). Wszystko przygotowane jest w taki sposób, aby
można było zwymiarować rozwiązanie
w czasie krótkiej rozmowy z klientem.
Po zaakceptowaniu zamówienia system utworzy subskrypcję i rozpocznie
się programowe uruchamianie rozwiązania. Przygotowane skrypty, uruchamiane
w odpowiedniej kolejności, spowodują uaktywnienie poszczególnych usług
Azure, skonﬁgurują je i połączą. Serwery
zostaną „wstawione” w odpowiednie sieci wirtualne, uruchomione zostaną usługi równoważenia obciążeń i połączenia
VPN oraz magazyny danych, a następnie
skonﬁgurowany dostęp do nich. Systemy

Chmurowa hybryda
Przygotowując tę swoistą „fabrykę rozwiązań chmurowych”, inżynierowie
ﬁrmy Tech Data dokonali podziału oferowanych rozwiązań: „poziomego” (zależnie od tego, czy przeznaczone są dla
odbiorców biznesowych, czy dla działów
IT) oraz „pionowego”, w przypadku którego istotny jest stopień skomplikowania
technicznego projektów. Na schemacie na
stronie obok przedstawiony jest ten podział i przykłady korzyści zapewnianych
przez poszczególne rozwiązania.
Tech Data dostarcza rozwiązania hybrydowe, zbudowane z produktów od
różnych swoich dostawców. Umożliwiają
m.in. tworzenie kopii zapasowych w środowisku zbudowanym w 100 proc. z usług
Microsoft Azure, ale także ułatwiają skorzystanie z rozwiązań ﬁrm trzecich, np.
gotowych środowisk backupu na bazie
Azure, przystosowanych do pracy z aplikacjami takich ﬁrm, jak Veeam czy Veritas. Dystrybutor ma w ofercie mechanizmy
synchronizacji plików między serwerami
korzystające z usługi Azure File Share, ale
też gotowe do współpracy z aplikacjami
ﬁrmy NetApp. Podobnie rzecz ma się z bazami danych oraz środowiskami programistycznymi – niektóre w 100 proc. bazują
na usługach Microsoft, ale są również takie, które wykorzystują komplementarne oprogramowanie i usługi ﬁrm trzecich
(Red Hat, SAP). Zwykle są one oferowane
w modelu BYOL (Bring Your Own License),
co umożliwia klientowi użycie licencji
już posiadanych albo stwarza partnerowi
szansę sprzedaży licencji w dowolnie wybrany sposób.
Gotowe są też kompleksowe rozwiązania, m.in. zaawansowane systemy ochrony
danych. Przykładem jest projekt uruchamiający pełne środowisko kopii zapasowych usług Oﬃce 365 w chmurze Azure
z użyciem usług ﬁrmy NetApp. To nowa
generacja rozwiązań pokazująca sposób,
w jaki dystrybutor może wykorzystywać
produkty od różnych swoich dostawców.

>>> Trzy
pytania do…
Jaka jest rola dystrybutora w procesie
sprzedaży usług chmurowych?
Rozwiązania tego typu stały się na tyle popularne, że najważniejsi usługodawcy zaczęli szukać metody ułatwiającej sprzedaż
większej mocy obliczeniowej przy mniejszym zaangażowaniu zasobów. W odpowiedzi na potrzeby rynku powstał model
Cloud Solution Provider, w którym między
producentem czy usługodawcą a klientem
końcowym lub mniejszym partnerem, odsprzedającym klientowi swoje rozwiązanie
uruchomione w chmurze, pojawia się pośrednik, czyli dystrybutor. Jego rola uległa
znacznej zmianie, bo nie polega już tylko
na „przesuwaniu pudełek”. Dostawcy usług
w chmurze, chcąc skupić się na ich budowaniu i rozwijaniu, oddają w ręce dystrybucji szereg zadań. Przede wszystkim jest
to pierwsza i druga linia wsparcia technicznego dla klienta końcowego. Zespoły inżynierskie dostawcy wspierają partnerów,
najczęściej zresztą odpłatnie, dopiero gdy
wystąpią naprawdę poważne i skomplikowane problemy. Dlatego rolę pierwszej linii
wsparcia pełni ﬁrma sprzedająca klientowi
końcowemu usługi, rolę drugiej linii przejmuje dystrybutor.

Czy nie obawiacie się, że wiele ﬁrm partnerskich rozpocznie współpracę bezpośrednio
z dostawcami usług?
Na pewno tak się nie stanie w przypadku
mniejszych graczy w kanale dystrybucyjnym. Duzi dostawcy usług nie są w stanie

Ile to kosztuje?
Tech Data nie pobiera żadnych opłat za
używanie tych rozwiązań, i to pomimo
zaangażowania inżynierskiego, udostępnienia w dużym zakresie własności intelektualnej w postaci skryptów, instrukcji, opisów
i scenariuszy rozmowy z klientem. Warunkiem skorzystania z nich jest podpisanie
umowy Cloud Solution Provider i zamawianie subskrypcji dla klientów z użyciem
platformy StreamOne, przez którą rozwiązania są dostarczane i uruchamiane.
O ile rozwiązania są oferowane bezpłatnie, o tyle efekt ich działania już nie.

Ryszarda Dałkowskiego,
Cloud Business
Development
Managera, Tech Data
docierać do małych ﬁrm świadczących usługi IT w swoich niszach rynkowych – geograﬁcznych lub branżowych. Co
więcej, bezpośrednia współpraca z partnerami jest dla nich nieopłacalna. I tu znów
wkracza dystrybutor współpracujący z małymi ﬁrmami na masową skalę. Przygotowuje specjalne programy promocyjne dla takich
sprzedawców i wspiera ich za pomocą programów szkoleniowych, a nawet deleguje
swoich specjalistów do pracy u klienta końcowego – ramię w ramię z początkującym
partnerem. W polskim biurze Tech Data są
już trzy takie osoby, do dyspozycji jest też
zespół kompetencyjny działający na terenie
Europy z centrali w Hiszpanii.

Czy przy tak dużym rozdrobnieniu potencjalnych odbiorców możliwe jest zachowanie wysokiej jakości usług?
Zdecydowanie tak. Wysoka jakość przejawia
się zresztą w wielu obszarach. Zaczynamy
od oferowania wstępnie wycenionych, oprogramowanych, przetestowanych i zautomatyzowanych rozwiązań, zaspokajających
konkretne potrzeby klientów. Z punktu widzenia ﬁrmy IT najlepiej, gdy są zintegrowane z platformą sprzedaży, by można je
było zamówić i uruchomić w trakcie jednej rozmowy z klientem końcowym. I takie
właśnie produkty partnerzy mogą znaleźć
w Tech Data. Obecnie oferujemy już 20 gotowych rozwiązań dla środowiska Microsoft
Azure, a liczba ta w ciągu kolejnych dwóch
lat przekroczy 80.

Uruchomienie wiąże się z powstaniem
kosztów związanych z subskrypcją usługi. Z uruchomionego rozwiązania użytkownik może korzystać praktycznie
natychmiast, a integrator otrzymuje stosowną prowizję.

Dodatkowe informacje:
RYSZARD DAŁKOWSKI,
CLOUD BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, TECH DATA,
RYSZARD.DALKOWSKI@TECHDATA.COM
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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operacyjne zostaną automatycznie zaktualizowane tak, aby nie musiał tego robić
administrator. Prostsze rozwiązania uruchamiane są w ciągu 10–15 minut, na przygotowanie najbardziej skomplikowanych
potrzeba ponad dwie godziny.

CHMURY PRYWATNE, PUBLICZNE, HYBRYDOWE

Aruba Cloud
ułatwia sprzedaż rozwiązań
bazuj.cych na chmurze
Szeroka gama produktów chmurowych oferowanych przez Aruba Cloud zapewnia
partnerom wzbogacenie oferty o nowoczesne i bezpieczne rozwiązania.
Dzięki temu mogą oni stworzyć dla klientów środowisko IT o wysokiej wydajności,
bez konieczności inwestowania w infrastrukturę.

J

ak wynika z analizy przeprowadzonej
przez ﬁrmę badawczą Boston Consulting Group, w ciągu czterech lat blisko
połowa aplikacji będzie sprzedawana w modelu Software as a Service. Użytkownicy coraz częściej szukają rozwiązań działających
nie w lokalnej infrastrukturze, lecz w chmurze. Już teraz usługi SaaS generują ponad
90 mld dol. przychodu, co stanowi niemal
połowę (47 proc.) całego rynku cloud computing. Aby ułatwić polskim ﬁrmom IT tworzenie konkurencyjnych rozwiązań w skali
globalnej, Aruba Cloud uruchomiła program
partnerski. Ułatwia on tworzenie własnych
usług w chmurze bez konieczności posiadania infrastruktury centrum danych. Każdy,
kto chciałby dołączyć do programu, może
zrobić to w prosty sposób, korzystając z zakładki na stronie Aruba Cloud.
Współpracujący z Aruba Cloud partnerzy
mogą sprzedawać rozwiązania chmurowe
pod własną marką w modelu „white label”,
w którym klienci końcowi odnoszą takie
same korzyści, jak gdyby korzystali z usług
bezpośrednio. Zalecane jest jednak, aby
partnerzy skupiali się na oferowaniu wartości dodanej w postaci wdrożeń narzędzi
analitycznych lub świadczenia usług konsultingowych. W tym modelu ﬁrmy IT mają
przez cały czas pełną kontrolę nad wykorzystaniem wykupionych zasobów i związanymi z tym kosztami. Dzięki temu mogą
swobodnie kształtować ceny swoich usług.

Wirtualny dysk i serwer
w chmurze
Podstawowym produktem, jaki partnerzy
Aruba Cloud mogą oferować swoim klientom, jest usługa Object Storage. Pozwa-
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la ona na tworzenie wirtualnych dysków,
które rozwiązują problemy z przechowywaniem i udostępnianiem plików.
Innym narzędziem, które warte jest zainteresowania klientów końcowych, jest
wirtualny serwer prywatny Cloud VPS.
Dostępne są cztery prekonﬁgurowane
pakiety o przestrzeni dyskowej 20, 40, 80
oraz 160 GB, których wydajność może być
skalowana dowolnie, w zależności od potrzeb użytkownika.
Partnerzy oferujący usługę VPS mogą
przygotować dla każdego ze swoich klientów wirtualny serwer i na nim hostować
aplikacje. Jeśli okaże się, że któryś z użytkowników potrzebuje zwiększenia wydajności, partner może natychmiast zapewnić
mu to z panelu administracyjnego. Cloud
VPS jest szczególnie przydatny do testowania nowych rozwiązań i aplikacji oraz
w przypadku tworzenia wirtualnych pul-

pitów. Dodatkowym atutem tego modelu
jest niewielki koszt dla partnera, zaczynający się już od 4 zł miesięcznie za instancję serwera w podstawowej konﬁguracji.

Dla profesjonalistów
Inną, bardziej zaawansowaną formę współpracy z klientami końcowymi zapewnia
usługa Cloud PRO. Dzięki niej partner
może zaoferować zasoby o większej mocy
obliczeniowej i parametrach zmienianych
w czasie rzeczywistym, transfer danych
niepodlegający żadnym limitom, redundancję środowiska IT oraz możliwość
wyboru hypervisora. Dodatkowo, dzięki
rozwiązaniom zastosowanym w centrach
danych usługodawcy, partnerzy Aruba
Cloud mogą zapewnić swoim klientom
umowę SLA gwarantującą dostępność
zasobów na poziomie nawet 99,95 proc.
w skali roku. Dzięki temu mają pewność,

Elastyczna chmura prywatna
Dla partnerów realizujących najbardziej
zaawansowane projekty dostępna jest
usługa Private Cloud, która gwarantuje elastyczne zarządzanie środowiskiem
chmurowym. Mogą np. wykorzystać ją do
stworzenia platformy, w której klienci będą tworzyli własne aplikacje (wystarczy,
że udostępnią im odpowiednie API w celu dostosowania potrzebnych narzędzi do
swoich potrzeb). W ten sposób integratorzy mają do dyspozycji rozwiązanie zapewniające oferowanie szerokiego pakietu
usług dodatkowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów na zakup własnej infrastruktury.
Private Cloud to także szeroki pakiet
usług dodatkowych. Partner może zagwarantować swoim kontrahentom wysoki
poziom bezpieczeństwa danych dzięki rozbudowanym usługom backupu, gwarantującym przywrócenie działania wszystkich
aplikacji w ciągu kilku minut. Dodatkowo,
w zależności od przyjętej przez klientów
polityki bezpieczeństwa, może dostosowywać formę i częstotliwość wykonywania kopii zapasowej oraz oczywiście
odpowiednio to wycenić. Opcja Disaster
Recovery as a Service, czyli replikowanie
wszystkich plików i procesów w czasie
rzeczywistym, zapewnia, że w przypadku
awarii lub wystąpienia błędu klienci nie
doświadczą przestoju w pracy. Tak wysoki
poziom bezpieczeństwa pozwala partnerom Aruba Cloud na zdobycie konkurencyjnej przewagi na rynku.

>>> Trzy
pytania do…
Na jakie korzyści oferowane przez
Aruba Cloud partnerzy powinni zwrócić
szczególną uwagę?
Skupiliśmy się na tym, aby nasza infrastruktura do tworzenia i udostępniania aplikacji
zagwarantowała ich niezawodne działanie.
Z kolei możliwość wygenerowania wirtualnej maszyny o parametrach dostosowanych
do konkretnych potrzeb zdejmuje z partnerów i ich klientów konieczność inwestowania w kosztowny sprzęt i obsługę techniczną.
Zarówno infrastrukturę, wszelkie potrzebne
wsparcie techniczne jak i gwarancję nieprzerwanego dostępu do danych zapewniamy,
wykorzystując europejskie sieci centrów
danych, spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa, w tym certyﬁkat ratingu 4 według normy ANSI/TIA-942:2014. Pozwala
to partnerom skupić się na udoskonalaniu
usług i poszukiwaniu nowych klientów. Wykorzystanie Cloud API zapewnia połączenie
aplikacji partnera z platformą Aruba Cloud
w celu maksymalizacji jej wydajności. Dzięki
temu może on korzystać chociażby z panelu
analitycznego, aby pozyskać dodatkowe dane do dalszego rozwoju produktu.

Skuteczne zarządzanie całą infrastrukturą
wymaga odpowiedniej kontroli nad zasobami. Co Aruba Cloud oferuje w tej dziedzinie?
Udostępniamy partnerom zaawansowane narzędzia do analizy procesów zachodzących
w chmurze. Dzięki temu szybko dowiadują się
o potencjalnych problemach, np. z przecią-

Bezpieczne dane
Jednym z bardziej atrakcyjnych produktów, jakie mogą zaoferować partnerzy
operatora jest usługa backupu w chmurze. Cloud Backup to prosty system zapewniający bezpieczeństwo danych
w ﬁrmie. Kopie zapasowe są wykonywane automatycznie, tak często, jak wymaga tego klient. Co więcej, kopiowane dane
są deduplikowane, co oznacza, że przenoszone są tylko te rekordy, które zostały
zmodyﬁkowane. Cały proces jest bardzo
efektywny kosztowo, klient płaci tylko
za wykorzystywaną przestrzeń. Inną ciekawą usługą zabezpieczania danych jest

Marcina Zmaczyńskiego,
Head of Marketing CEE,
Aruba Cloud

żeniem serwera, jeszcze przed wystąpieniem ewentualnego błędu. Monitoring
procesów obejmuje aktywność, dostępność
oraz czas odpowiedzi strony lub aplikacji webowej, kontrolę serwerów bazodanowych,
takich jak MySQL, MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL, serwerów pocztowych, DNS i FTP. Tak
szeroki zakres zbieranych danych o procesach zachodzących w chmurze ułatwia partnerom także ulepszanie swojego produktu.
Mogą zaoferować kontrahentom np. usługę
optymalizacji, kiedy zauważą, że pojawiają
się problemy z hostowanymi aplikacjami.

Jedną z najczęściej podnoszonych kwestii
w kontekście chmury jest ochrona danych…
Zapewniamy ich pełne bezpieczeństwo oraz
zgodność procesów przetwarzania z obowiązującymi przepisami. Sposób przechowywania wszelkich danych w infrastrukturze
Aruba Cloud oraz fakt, że nie opuszczają one
Unii Europejskiej, spełnia wymogi opisane
w RODO. Informacje, które partnerzy umieszczają w naszej chmurze, nie są dostępne dla
niepowołanych osób ani wykorzystywane
w żaden niewłaściwy sposób – nigdy nie
są sprzedawane ani przekazywane osobom
trzecim. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie powierzyć integratorom wszelkie dane
i mieć pewność, że nie narażą się na potencjalne kary. Dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa jest zgodność praktyk z Kodeksem
Postępowania CISPE, czyli Europejskiego
Zrzeszenia Dostawców Usług Chmurowych.

Disaster Recovery as a Service. To znacznie bardziej zaawansowane narzędzie, które polega na replikowaniu nie tylko plików,
ale całych procesów. Całość odbywa się
w sposób ciągły, dzięki czemu w przypadku ewentualnej awarii środowisko klientów partnera natychmiast jest przełączane
na jego wirtualną, zduplikowaną kopię.

Dodatkowe informacje: MARCIN ZMACZYŃSKI,
HEAD OF MARKETING CEE, ARUBA CLOUD,
MARCIN.ZMACZYNSKI@ARUBACLOUD.PL
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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że infrastruktura nie zawiedzie, co ułatwia
rozwój własnych, unikalnych produktów.
W ramach usługi Cloud PRO można
tworzyć własne wirtualne serwery VPS
z system operacyjnym i preinstalowanym
oprogramowaniem odpowiadającym indywidualnym potrzebom danego klienta.
Użycie jednego z zaproponowanych szablonów gwarantuje uruchomienie serwera w ciągu kilku minut. W przypadku
wybrania systemów z rodziny Windows
nie ma problemów z licencjami, jako że ich
koszty są wliczone w cenę usługi. Rozliczenie następuje w modelu pay-per-use,
co oznacza, że partner płaci tylko za wykorzystywane zasoby, a w każdej chwili może
zredukować np. przestrzeń dyskową lub
pamięć RAM.

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

ZJEDNOCZONE SIY
W WALCE

z malware’em

Narastająca liczba cyberataków i związane z nimi szkody stanowią poważny sygnał
alarmowy dla dostawców systemów bezpieczeństwa. Czy potraﬁą wyciągnąć wnioski
z surowych lekcji udzielanych przez hakerów?

M

edia niemal codziennie donoszą o nowych cyberatakach. Jest
ich na tyle dużo, że na przeciętnym użytkowniku te informacje nie robią
już większego wrażenia. Jednak bardziej
uważni obserwatorzy patrzą na rozwój wypadków z pewnym niepokojem,
tym bardziej że wydatki na cyberbezpieczeństwo rosną w szaleńczym tempie.
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W 2004 r. wartość tego segmentu rynku wynosiła 3,5 mld dol., na koniec 2017
przekroczyła 120 mld dol. Gartner przewiduje, że w bieżącym roku przychody ze
sprzedaży systemów ochronnych sięgną
124 mld dol., zaś w 2022 – 170 mld dol.
Czy to wystarczy, aby powstrzymać hakerów? Przedsiębiorcy zaczynają powątpiewać w skuteczność narzędzi, które

Wojciech Urbanek

mają zabezpieczać ich przed cyberatakami. Świadczy o tym chociażby wzrost zainteresowania ze strony amerykańskich
spółek ubezpieczeniami przed skutkami
ataków hakerów. Według Fitch Ratings
ubezpieczyciele w Stanach Zjednoczonych wypłacili z tego tytułu w 2018 r.
2 mld dol., czyli 8 proc. więcej niż rok
wcześniej.

Ilustracja AdobeStock

n

Znamienna jest także postawa niektórych producentów. Koncern Apple podczas tegorocznej konferencji Black Hat
w Las Vegas przedstawił nowe warunki współpracy z zewnętrznymi specjalistami. Tak naprawdę chodzi o hakerów
włamujących się do systemów informatycznych. Firma spod znaku nadgryzionego jabłka podniosła wartość bonusów
i nagród dla osób, które znajdą luki w systemie iOS. Warto dodać, że już od pięciu
lat działa program Android Security Rewards, w którym nagradza się osoby zgłaszające dziury pojawiające się w systemie
Google’a.

Krajobraz zagro৵eॉ
Wycieki danych już na stałe wpisały się
w krajobraz cybernetycznych zagrożeń.
Ubiegły rok nie przyniósł w tym zakresie
większych niespodzianek. Według Risk
Based Security w 2018 r. miało miejsce
6,5 tys. wycieków danych i ujawniono
5 mld rekordów. W obu przypadkach nastąpiły spadki w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku – odpowiednio
o 3 i 36 proc. Te wyniki różnią się od
zawartych w raporcie Identity Theft
Resource, który informuje o 1244 incydentach w ub.r. Co ciekawe, analitycy z tej ﬁrmy, w przeciwieństwie do
specjalistów RBS, sygnalizują znaczny
wzrost liczby ujawnionych rekordów
– z 447 mln do 2 mld.
Hakerzy, obok znanych technik pozyskiwania wrażliwych danych, takich jak
phishing, wykorzystywali w ubiegłym roku nowe, szerzej nieznane narzędzia. Popłoch wśród właścicieli i użytkowników
platform e-commerce wywołał formjacking. Przestępcy wprowadzali na
przejęte strony internetowe złośliwy kod
i wykradali dane kart płatniczych klientów. Niestety, osoba odwiedzająca taką
witrynę nie była w stanie znaleźć na niej
anomalii, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek infekcję. Symantec informuje,
że 2018 r. nastąpił 78-proc. wzrost liczby
ataków typu formjacking. Co miesiąc ich
oﬁarą padało niemal 5 tys. stron internetowych, w tym witryny takich tuzów jak
British Airways oraz Newegg.
Na ubiegłorocznej liście nowych, najbardziej dokuczliwych programów znalazł się też cryptojacking, czyli proceder

Zdaniem integratora
n Karol Labe, CEO, Miecz Net
Administratorzy mają bardzo różne preferencje w zakresie doboru systemów ochronnych.
Część decyduje się na rozwiązania zintegrowane, zarządzane za pomocą wspólnej konsoli.
Większość jednak wybiera produkty pochodzące od kilku vendorów, zapewniające wyższy
poziom zabezpieczeń. Jedną z bolączek polskiego rynku jest niechęć niektórych klientów
do innowacyjnych produktów. Wciąż panuje przekonanie, że takie narzędzia jak antywirus
czy UTM chronią sieć. Takie nastawienie wynika z niewielkiej wiedzy osób zarządzających
na temat innowacyjnych narzędzi. Tym należy tłumaczyć niewielkie zainteresowanie takimi
rozwiązaniami jak EDR czy sandboxing.

kradzieży mocy obliczeniowej komputera lub serwera do kopania kryptowalut.
Hakerzy zastosowali metodę zbliżoną do
formjackingu – zarażanie urządzenia złośliwym malware’em umieszczanym na
stronach internetowych. W 2018 r. przeprowadzili 1,3 mln takich ataków, trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, jak
wynika z danych Trend Micro.
Nieco w cieniu największych szkodników znalazł się ransomware. Symantec
w ubiegłym roku odkrył 500 tys. infekcji wywołanych przez to złośliwe oprogramowanie, o 20 proc. mniej niż rok
wcześniej. Ale przestępcy wykazywali
większe zainteresowanie klientami biznesowymi i w tej grupie liczba ataków
ransomware była o 12 proc. wyższa niż
w 2017 r. Verizon w swoim raporcie zwraca ponadto uwagę, że niemal 60 proc. poszkodowanych przez malware stanowiły
małe i średnie ﬁrmy.

Czas na uniCkacj<
Część ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa twierdzi, że jedną
z największych bolączek trapiących branżę jest nadmierne rozdrobnienie rynku.
Przeciętne przedsiębiorstwo korzysta
z kilku rozwiązań pochodzących od różnych dostawców. Różnorodność narzędzi
niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, że
użytkownik traci orientację i nie potraﬁ
skutecznie nimi zarządzać.
– Zbieranina rozwiązań punktowych
staje się coraz trudniejsza do zarządzania.
Jeśli ﬁrma ma do czynienia z kilkunastoma wektorami ataków i korzysta z kilkunastu różnych narzędzi bezpieczeństwa,
powstaje ogromy chaos. Co gorsza, z roku na rok będzie on coraz większy – mówi

Krzysztof Nierodka, Major Account Manager w Check Point.
Idea polegająca na stosowaniu zróżnicowanych narzędzi dostarczanych przez
wielu producentów nieźle sprawdzała się
kilka lat temu. Obecnie cyberprzestępcy
korzystają z rozwiązań umożliwiających
przeprowadzenie zautomatyzowanych
akcji, dlatego liczba czy heterogeniczność
systemów ochrony nie ma już takiego znaczenia jak kiedyś.
– Zauważamy, że klienci coraz chętniej
wdrażają rozwiązania zuniﬁkowane, dostarczane przez jednego producenta. Taka
opcja zapewnia redukcję kosztów związanych z zapewnieniem ochrony środowiska
IT. Utrzymanie pojedynczego systemu nie
wymaga zaangażowania wielu pracowników. Zwłaszcza, że dużo łatwiejsze niż
w przypadku korzystania z kilku produktów
jest też dokonywanie aktualizacji – wyjaśnia
Joanna Wziątek-Ładosz, Team Leader
Sales Engineering w Sophosie.
W dodatku większość rodzimych
przedsiębiorców boryka się z problemem
deﬁcytu specjalistów IT. Cisco ustaliło,
że w polskich ﬁrmach brakuje obecnie
5 tys. specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a za rok ta liczba będzie dwukrotnie większa. Chociażby z tego powodu
należy spodziewać się, że przyszłość
w branży zabezpieczeń należeć będzie
do zuniﬁkowanych produktów. Propagatorami tego trendu są nie tylko producenci opracowujący systemy ochronne, ale
również liderzy rynku sieciowego – Cisco
i Juniper Networks. Pierwszy z wymienionych producentów dwa lata temu
przedstawił koncepcję sieci intuicyjnej,
do czego następnie nawiązywali kolejni
czołowi producenci. Wielofunkcyjne,
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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zunifikowane platformy zapewniają
ochronę sieci za pośrednictwem ﬁrewalla
z WAF lub IPS, zabezpieczają stacje robocze, serwery, środowiska wirtualne i chmurowe. Niektóre oferują system
MDM z ochroną antymalware dla smartfonów z Androidem. Wszystkie elementy
współpracują ze sobą, wymieniając informacje, a kontroluje się je za pomocą jednej konsoli.
– Uniﬁkacja ochrony zapewnia korelację
zdarzeń, a tym samym wykrycie i zablokowanie ataku bez narażania przedsiębiorstwa na straty wywołane szkodliwym
kodem – twierdzi Wojciech Głażewski,
Country Manager w Check Point.
Wprawdzie popularność wielozadaniowych systemów sukcesywnie wzrasta, ale
trudno spodziewać się, że ﬁrmy z dnia na
dzień porzucą jednoelementowe rozwiązania, których używają od lat.

Maje i ঋrednie Crmy
polubijy UTM
Iskierką nadziei dla dostawców zuniﬁkowanych rozwiązań jest rosnąca popularność systemów Unified Threat
Management. Gartner deﬁniuje je jako zintegrowane platformy składające
się z wielu zabezpieczeń, przeznaczone
przede wszystkim dla małych i średnich
ﬁrm. Mniejsze przedsiębiorstwa nieporównywalnie częściej niż ﬁrewall wybierają UTM. Jedną z głównych przyczyn
jest funkcjonalność takich urządzeń, które oprócz podstawowej zapory sieciowej

Tomasz Rot
Sales Director, CEE, Barracuda Networks

Antywirusy nigdy nie były najskuteczniejszym narzędziem ochrony
i to się nie zmieni. Nie mam więc wątpliwości, że rozwiązania EDR traﬁą
również do sektora MŚP. Pytanie tylko, w jakiej formie. W moim przekonaniu coraz dynamiczniej rozwijać się będzie rynek Managed Security Service Providerów, czyli dostawców
usług zarządzania ochroną. Rodzimi przedsiębiorcy coraz chętniej będą sięgać po tego
typu rozwiązania. Jednocześnie w środowisku od lat toczy się dyskusja – stosować rozwiązania homogeniczne czy heterogeniczne? Wygląda na to, że obecnie wszyscy producenci
integrują i rozbudowują swoje systemy w celu stworzenia kompleksowej platformy bezpieczeństwa. Natomiast klienci częściej biorą pod uwagę całkowity koszt utrzymania rozwiązania, który oczywiście jest znacznie wyższy w przypadku strategii typu multi-vendor.

zapewniają IPS, ochronę antyspamową
oraz oprogramowanie do zabezpieczania aplikacji webowych. Duże znaczenie
dla klientów z sektora MŚP ma również
stosunek ceny do możliwości sprzętu, a także pozytywne oceny uzyskiwane w specjalistycznych testach. Nie bez
przyczyny UTM-y stanowią jeden z motorów napędowych w branży security.
Z danych IDC wynika, że w ostatnim
kwartale ubiegłego roku przychody z ich
sprzedaży zwiększyły się o 20 proc.
Nic nie wskazuje na to, że UTM-y
w najbliższym czasie oddadzą prymat
w segmencie MŚP ﬁrewallom. Producenci nie tylko rozwijają sprzęt, wzbogacając go o nowe funkcje, ale także
zapewniają prostotę obsługi, łatwą instalację i jednoczesną aktualizację wszyst-
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kich narzędzi ochronnych. Nie oznacza
to, że zapory sieciowe stanęły w miejscu,
o czym świadczy chociażby rozwój systemów Next Generation Firewall. Różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami są
dość subtelne, niemniej NGF przewyższa konkurenta pod względem elastyczności, skalowalności czy tzw. głębokości
analizy pakietów. Wymienione cechy
predestynują to rozwiązanie do pracy
w korporacjach.
– Pozycja UTM-ów wśród klientów korporacyjnych nie jest tak mocna jak w małych bądź średnich ﬁrmach. W dużych
przedsiębiorstwach bardzo często różne
rozwiązania wypełniają różne zadania,
osobno realizowane są funkcje ﬁrewalla,
VPN-a i ﬁltrowania stron internetowych.
To często specyﬁczni klienci, którzy nie potraﬁą znaleźć zintegrowanego urządzenia,
które spełniałoby ich oczekiwania – ocenia Jarosław Mackiewicz, kierownik zespołu ds. audytów w Dagmie.

Tradycyjne systemy zabezpieczeń są najczęściej utożsamiane z antywirusami.
Jednak od pewnego czasu oprogramowanie antywirusowe znajduje się pod silnym ostrzałem branżowych specjalistów.
Już pięć lat temu Bryan Dye, ówczesny
wiceprezes Symanteca ds. bezpieczeństwa, oznajmił, że antywirus nie żyje.
Wprawdzie to stwierdzenie okazało się
przedwczesne, ale trudno zaprzeczyć,
że prestiż antywirusa spada. Ograniczone możliwości w zakresie klasyﬁkacji

i blokowania zagrożeń w czasie rzeczywistym, nadmierne obciążanie procesora, wysyłanie fałszywych alarmów – to
najczęściej wysuwane zarzuty wobec tej
grupy produktów.
Na największego przeciwnika antywirusa wyrasta system Endpoint Detection and Response. Jego zastosowanie
zapewnia ochronę danych przed nieznanym złośliwym oprogramowaniem,
jak również zaawansowanymi atakami
Advanced Threat Persistence. EDR wykrywa anomalie i reaguje, izolując zainfekowane komputery lub blokując
podejrzane aplikacje i procesy. Tego typu systemy dostarczają wielu cennych
informacji, ale tym samym wymagają zaangażowania wyspecjalizowanych analityków. Dlatego ich głównymi odbiorcami
są na razie duże ﬁrmy oraz instytucje,
które stać na zatrudnienie fachowców.
Niewykluczone, że producenci będą się
starali wkrótce dotrzeć z systemami EDR
do mniejszych przedsiębiorstw.
– Jeśli produkt stanie się modny, należy się spodziewać powstawania kolejnych
rozwiązań „EDR light”. Ale mam poważne
wątpliwości, czy zagwarantują one małym
ﬁrmom podobny poziom bezpieczeństwa,
jaki zapewniają koncernom klasyczne systemy – podkreśla Jarosław Mackiewicz.
Właściciele przedsiębiorstw coraz częściej
dostrzegają potrzebę
ochrony nie tylko serwerów oraz komputerów
PC, ale również smartfonów. Rynek aplikacji typu
antymalware, chroniących telefony przenośne,
będzie w najbliższych latach rósł w szybkim tempie. Industry Research
prognozuje, że jego wartość w 2023 r.
osiągnie 9,2 mld dol., niemal o 6 mld więcej niż w 2017.
Wielu producentów szuka swojej
szansy w tym segmencie, aczkolwiek jakość oferowanych przez nich rozwiązań
pozostawia wiele do życzenia. Alarmujące dane na ten temat przynosi raport
austriackiej ﬁrmy AV-Comparitives, specjalizującej się w testach antywirusów.
Wzięła pod lupę 250 aplikacji na smartfony pracujące w Androidzie. Okazało się,

że jedynie 23 wykazały się stuprocentową skutecznością w wykrywaniu szkodników. Ale nie tylko producenci z branży
cyberbezpieczeństwa myślą o ochronie użytkowników smartfonów. Troska przedsiębiorców o bezpieczeństwo
mobilnych urządzeń napędza popyt na
systemy Mobile Malware Management.
Wprawdzie służą głównie do zarządzania ﬂotą bezprzewodowych terminali,
ale dostawcy uzupełniają je o elementy
służące do ochrony danych.
– Z naszej perspektywy wciąż wiodącym trendem pozostaje bezpieczeństwo.
To temat numer jeden dla nas i naszych
klientów. Cieszy nas, że ﬁrmy i instytucje są coraz bardziej świadome zagrożeń
– twierdzi Bartosz Leoszewski, CEO ﬁrmy FancyFon, krajowego producenta systemów MDM.

Unikn.ࣀ przestojów
Według badania przeprowadzonego
przez Fortinet 47 proc. ﬁrm w Polsce
inwestuje we wdrożenie nowych reguł
polityki bezpieczeństwa. Jednocześnie
1/3 badanych przyznaje, że gdyby dysponowało obecną wiedzą w przeszłości,
wydałoby wówczas więcej na opracowanie wewnętrznych procesów i reguł polityki bezpieczeństwa.
– Dane te wskazują na
zrozumienie wagi, jaką
mają odpowiednio skonstruowane procedury nie
tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i danych, ale także
postępowania w razie wystąpienia cyberataku – zapewnia Agnieszka Szarek,
szefowa kanału partnerskiego w Fortinecie.
Świadomość właścicieli przedsiębiorstw, dotycząca potrzeby stosowania odpowiednich praktyk w zakresie
ochrony sieci i danych rośnie, ale – jak to
zwykle bywa – teoria rozmija się z praktyką. Spektakularne wpadki nie omijają nawet największych koncernów. Na
początku marca światowe media pisały
o cyberataku skierowanym przeciwko
norweskiemu producentowi aluminium
Norsk Hydro. Sparaliżowana ﬁrma musiała czasowo wyłączyć kilka swoich fa-

Przedsiębiorcy
zaczynają
powątpiewać
w skuteczność
zabezpieczeń przed
cyberatakami.

Joanna WziątekŁadosz
Team Leader Sales
Engineering, Sophos

Rozwiązania klasy
endpoint protection,
które zawierają wiele
różnych elementów, to wciąż najlepsza
ochrona dla stacji roboczych i serwerów,
niezależnie od wielkości ﬁrmy. Jednoelementowa ochrona, czyli np. tylko antywirus starszej generacji, wykorzystujący
przede wszystkim sygnatury, nie jest wystarczający. Obecnie producenci stosują rozwiązania bazujące m.in. na uczeniu
maszynowym, które szybciej i dokładniej
wyśledzą malware. Rośnie także zainteresowanie systemami klasy EDR, które automatycznie podejmują działania
w przypadku wykrycia nawet całkowicie
nowego malware’u.

bryk, a straty z tym związane wycenia
się na 40 mln dol. Organizacja Federal
Emergency Management Agency sporządziła dogłębną analizę pokazującą konsekwencje poważnych awarii. Wynika
z niej, że przedsiębiorstwa, które utraciły dostęp do zasobów IT na dziewięć
dni lub więcej, bankrutują w ciągu roku.
Zatem ﬁrmy, aby uniknąć katastrofy,
muszą mieć skuteczne procedury w zakresie zachowania ciągłości działania.
Ich tworzenie należy rozpocząć od najprostszych rzeczy, takich jak inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
W dalszej kolejności trzeba przewidzieć potencjalne zagrożenia i określić
najważniejsze dla funkcjonowania biznesu procesy. Z punktu widzenia działu
IT kluczowym zagadnieniem jest odtwarzanie danych po awarii i związane
z tym procedury. W kontekście cyberbezpieczeństwa istotną rolę odgrywają również zasady wykrywania, raportowania
i likwidacji skutków incydentów.
– Trzeba pamiętać, że plany awaryjne
nie mogą być „martwymi” dokumentami.
Kluczem do poradzenia sobie z kryzysem
jest regularne aktualizowanie i ćwiczenie tych procedur w myśl zasady „licz na
najlepsze, ale przygotuj się na najgorsze”
– podsumowuje Jarosław Mackiewicz. n
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Chmurowa ochrona przyjazna

dla zasobów IT i bud৵etu

Usługa Kaspersky Endpoint Security Cloud zapewnia małym i średnim ﬁrmom łatwą,
a jednocześnie wszechstronną ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ KASPERSKY LAB POLSKA.

M

ałe ﬁrmy zwykle nie mogą pozwolić sobie na kupno systemów ochronnych, jakie stosują
korporacje, przez co stają się atrakcyjnym
celem dla cyberprzestępców. Dlatego powinny być zainteresowane rozwiązaniem,
które zabezpiecza wszystkie rodzaje urządzeń (komputery stacjonarne, laptopy,
serwery, sprzęt przenośny), nie wymaga
stałej obsługi serwisowej przez wykwaliﬁkowanych ekspertów, nie rozprasza pracowników podczas wykonywania zadań
służbowych i którego cena nie przekracza
ich możliwości ﬁnansowych.
Dlatego dla MŚP przygotowano bardzo
prostą w użytkowaniu usługę Kaspersky
Endpoint Security Cloud. Wystarczy utworzyć konto na stronie cloud.kaspersky.com,
wpisać wykupiony od resellera kod aktywacyjny i zainstalować oprogramowanie agenta na urządzeniach końcowych. Od tego
momentu przedsiębiorstwo jest chronione,
a zarządzanie całym środowiskiem (przez
użytkownika lub desygnowanego partnera)
odbywa się za pomocą konsoli w chmurze.
Eksperci ﬁrmy Kaspersky opracowali
domyślne reguły polityki bezpieczeństwa,
które są dostosowane do rodzaju sprzętu
oraz zainstalowanego w nim systemu operacyjnego i oprogramowania. Po objęciu
usługą nowego urządzenia automatycznie zastosowany zostaje domyślny proﬁl
bezpieczeństwa i zagwarantowana jest

natychmiastowa ochrona. Oczywiście,
administratorzy mogą dokonywać zmian
w ustawieniach, w zależności od obowiązujących w ﬁrmie reguł polityki bezpieczeństwa. Konsola panelu zarządzania
jest intuicyjna i łatwa w użyciu, więc nie
ma potrzeby prowadzenia szkolenia dla
ﬁrmowych informatyków.
Na chwilę obecną KES Cloud jest dostępny w standardowym modelu z licencją na rok, dwa i trzy lata, jednak w planach
jest uruchomienie sprzedaży także w modelu subskrypcji miesięcznych. Rozwiązanie zapewnia wyeliminowanie wszelkich
wydatków związanych z nabyciem, aktualizacją i utrzymaniem sprzętu pełniącego
funkcję serwera systemu zabezpieczającego, a także instalacją oprogramowania oraz
pomocą techniczną.

Ochrona danych
pracowników terenowych
Szczególnie w mniejszych ﬁrmach wielu
pracowników wykonuje obowiązki służbowe poza biurem. Ale także ci, którzy
codziennie przychodzą do pracy, mają na
swoich urządzeniach mobilnych wiele dokumentów zawierających poufne informacje ﬁnansowe, tajemnice handlowe,
dane kontaktowe klientów itd. Tymczasem
ochrona smartfonów i tabletów w przedsiębiorstwach bardzo często jest ignorowana.
W związku z tym zarząd ﬁrmy Kaspersky

Korzyści zapewniane przez usługę KES Cloud
• Ochrona wielu rodzajów urządzeń: stacji roboczych Windows oraz Mac, serwerów plików
z systemem Windows, smartfonów i tabletów z systemami iOS oraz Android
• Wygoda dzięki modelowi hostowanemu, zarządzaniu za pomocą przeglądarki internetowej, dostępności zawsze aktualnej bazy zagrożeń, co sprawia, że nie trzeba poświęcać
czasu na obsługę rozwiązania zainstalowanego lokalnie
• Oszczędność pieniędzy i czasu – nie trzeba inwestować kapitału ani zatrudniać informatyków, koszty rosną liniowo (tylko w związku z rozwojem ﬁrmy), szybkie zabezpieczanie
nowych urządzeń, darmowa ochrona sprzętu mobilnego
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Bartosz Prauzner-Bechcicki
dyrektor ds. sprzedaży,
Kaspersky Lab Polska

Mechanizm ochrony
danych, który zapewnia
ﬁrma Kaspersky, został
wielokrotnie nagrodzony przez ekspertów
zajmujących się bezpieczeństwem środowisk IT. Co roku otrzymujemy kilkadziesiąt
nagród i wyróżnień za najlepszą skuteczność. Ich listę można zobaczyć na stronie kaspersky.pl/nagrody, a porównanie
z rozwiązaniami konkurencyjnymi jest zamieszczone na stronie kaspersky.pl/top3.
Partnerzy doceniają też lojalność z naszej
strony – nawet w przypadku sprzedaży
usług chmurowych zawsze korzystamy
z pośrednictwa resellerów.

zdecydował, że w ramach promocji bezpiecznej komunikacji mobilnej w pracy do
każdej licencji dla użytkownika komputera stacjonarnego, laptopa lub serwera dodawana będzie bezpłatnie usługa ochrony
dwóch urządzeń mobilnych.
W ramach KES Cloud ułatwiono też pracę administratorom w przedsiębiorstwach
dysponujących wieloma oddziałami lub
zatrudniających dużą grupę pracowników
terenowych. Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa na ﬁrmowych urządzeniach
może być egzekwowane zdalnie, z wykorzystaniem konsoli chmurowej, która wymusza odpowiednią ich konﬁgurację..

Dodatkowe informacje:
BARTOSZ PRAUZNER-BECHCICKI,
DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY, KASPERSKY LAB POLSKA,
BARTOSZ.PRAUZNER@KASPERSKY.PL

Kompleksowa i jatwa
w obsjudze ochrona sieci
Małe i średnie ﬁrmy oraz placówki administracji publicznej nie mogą chować
głowy w piasek. Podobnie jak duże przedsiębiorstwa są częstym celem ataków.
Także dla nich zatem cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.

Polityka bezpieczeॉstwa
+ technologie
Aby bronić się przed atakami, ﬁrmy z sektora MŚP muszą stworzyć dokumenty
opisujące politykę bezpieczeństwa, której zasad będą konsekwentnie przestrzegać. Należy określić ramy ochrony danych
osobowych, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ta metoda zabezpieczeń nie zadziała,
jeśli nie będzie wsparta na poziomie technicznym wieloma warstwami ochronnymi. Aby zapobiec nieautoryzowanemu
dostępowi do sieci lub zatrzymać rozprzestrzeniającą się infekcję złośliwego
oprogramowania, trzeba połączyć wiele
funkcji ochrony sieci, m.in.: wykrywanie
włamań, zaporę sieciową, zabezpieczenie
poczty, ﬁltrowanie stron internetowych,
kontrolę aplikacji i ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Pracownicy
korzystający ze sprzętu mobilnego muszą
mieć zagwarantowany bezpieczny dostęp
do sieci przedsiębiorstwa, wykorzystują-

cy szyfrowane połączenia VPN. Trzeba
także zadbać o kompleksową ochronę
sieci Wi-Fi.

Proste zarz.dzanie
Jak stworzyć pełną, obejmującą kilka
warstw i aspektów cyberochronę? Na
rynku działa wielu dostawców rozwiązań zabezpieczających, oferujących ciekawe i innowacyjne produkty. Jednakże,
gdy celem jest kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa, stanowią one jedynie
punktowe narzędzia, rozwiązujące wybrane problemy. Oczywiście, można próbować je łączyć, ale okazuje się to trudne
i kosztowne. Sprawne zarządzanie powstałym systemem jest często wręcz
niemożliwe, a już z pewnością nie będą
w stanie obsługiwać takiego niejednorodnego środowiska niewielkie ﬁrmy, w których dział IT to nierzadko jedna lub dwie
osoby. Tacy klienci potrzebują platformy,
w ramach której kolejnymi, dodawanymi
zabezpieczeniami łatwo administrować
przy użyciu jednej konsoli.
Kompleksową ochronę oferuje SonicWall, który już ponad 28 lat skutecznie zabezpiecza małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przed cyberatakami. Producent
nieustannie rozwija i doskonali swoje rozwiązania. Co ważne, nawet małe urządzenia zostały wyposażone w taki sam system
operacyjny (i funkcje ochrony) jak najbardziej rozbudowane sprzętowo ﬁrewalle.
Wizją SonicWall w obliczu nieustannie
ewoluujących zagrożeń jest uproszczenie
zarządzania cyberochroną i zautomatyzowanie rozwiązywania najbardziej złożonych problemów bezpieczeństwa.
Porównując rozwiązania bezpieczeństwa, kupujący często kierują się wynikami niezależnych testów. Warto więc
wspomnieć, że w zestawieniach NSS Labs,

SonicWall dla małych
i średnich ﬁrm
• Firewalle nowej generacji (NGFW)
z inspekcją ruchu SSL – Seria TZ, NSa
• Działający w chmurze wielosilnikowy
sandboxing + Real Time Deep Memory
Inspection
• Ochrona urządzeń końcowych (antywirus nowej generacji) – Capture Client
• Filtrowanie treści internetowych
– Content Filtering
• Bezpieczny dostęp mobilny – Secure
Mobile Access
• Ochrona poczty e-mail – Email Security,
Cloud App Security
• Zabezpieczona sieć bezprzewodowa
(punkty dostępowe Wi-Fi) – SonicWave
• Łatwe, z wykorzystaniem chmury,
zarządzanie całym środowiskiem
– Capture Security Center

cieszącej się dużym zaufaniem w branży
agencji analizującej rzeczywiste możliwości produktów ochronnych, ﬁrewalle nowej generacji SonicWall są od dłuższego
już czasu „rekomendowanym wyborem”.

Dodatkowe informacje:
SEBASTIAN CYGAN, SECURITY SALES MANAGER
POLAND AND BALTIC STATES, SONICWALL,
TEL. 513 099 200, SCYGAN@SONICWALL.COM
MARIUSZ BAJGROWICZ, SECURITY PRODUCT MANAGER,
INGRAM MICRO, TEL. 785 403 220,
MARIUSZ.BAJGROWICZ@INGRAMMICRO.COM
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI SONICWALL I INGRAM MICRO.

C

yberprzestępcy używają programów do automatycznego skanowania środowisk IT, niezależnie od
tego, czy ﬁrma jest duża czy mała. Wszystkie mają jakieś cenne informacje (np. dane osobowe lub ﬁnansowe). W dodatku
przejęcie kontroli nad siecią w mniejszym przedsiębiorstwie jest często wstępem do ataku na powiązane z nim większe
podmioty. Przestępcy szukają więc luk
w zabezpieczeniach, które można wykorzystać. Tylko w 2018 r. SonicWall, dysponujący globalną siecią wykrywającą
i analizującą zagrożenia, zarejestrował
10,52 mld ataków złośliwego oprogramowania – najwięcej w historii ﬁrmy! Celem wielu z nich były sieci i użytkownicy
w małych i średnich przedsiębiorstwach.

INFRASTRUKTURA SIECIOWA

Sieࣀ przede wszystkim
BEZPRZEWODOWA

W odróżnieniu od dawnych środowisk sieciowych, w których o ich kształcie decydowało
miejsce pracy osoby korzystającej ze stacjonarnego urządzenia, w tych dzisiejszych
użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci, gdziekolwiek się znajduje.

A

by uzmysłowić sobie, jaki postęp
nastąpił w stylu pracy w ostatnich kilkudziesięciu latach,
warto przypomnieć, że pierwszy „przenośny” komputer zbudowany przez IBM
w 1975 r. ważył 25 kg! Dzisiejsi użytkownicy są w pełni mobilni – wykorzystują
wiele urządzeń do pracy w biurze, domu lub w hotelu, podczas podróży służbowej. Wśród tego sprzętu jest też ich
osobisty, bo model BYOD stał się standardem. Związane nie tylko z nim coraz
większe wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz przepustowości każą odrzucić dawne koncepcje sieci i tworzyć
środowisko zgodne z nowymi trendami.
Dlatego w sektorze sieci komputerowych obserwujemy szybkie zmiany. Warto zwrócić uwagę na kilka technik, które
w najbliższym czasie będą mieć zasadniczy wpływ na to, jak komunikują się
przedsiębiorstwa i ich pracownicy. Każ-
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da z nich stwarza okazję do poprawy pewnych aspektów funkcjonowania ﬁrm – od
wydajności aż po modele biznesowe.
Zaawansowane techniki bezprzewodowe, a także oferowany przez dzisiejsze
sieci Wi-Fi wysoki poziom ochrony oraz
łatwe zarządzanie sprawiają, że wiele
małych i średnich ﬁrm preferuje taki dostęp do sieci. Wdrożenie jest szybsze niż
w przypadku przewodowej infrastruktury LAN, bo nie trzeba kłaść kabli, a tworzenie i modyﬁkowanie stanowisk pracy
łatwiejsze. WLAN jest obecnie bardziej
niezawodny i odporny na awarie. Poza
tym istnieją bazujące na chmurze usługi
i narzędzia do zarządzania i monitorowania sieci zapewniające lepszą kontrolę jej
wydajności i funkcjonowania.
Jednakże, by w pełni wykorzystać potencjał sieci Wi-Fi i zapewnić użytkownikom komfort korzystania z nich podobny
do komunikacji przewodowej, małe ﬁrmy

Tomasz Janoś

nie powinny wybierać produktów sieciowych zaprojektowanych z myślą o rynku konsumenckim. Zespół składający się
z kilku osób potraﬁ podłączyć do ﬁrmowej
sieci bezprzewodowej kilkanaście, a nawet więcej urządzeń i mocno ją obciążyć.
Nie tylko wydajność ma tutaj znaczenie.
Ważne są również: stabilność połączeń,
odporność na zakłócenia i nagły wzrost
liczby użytkowników w otoczeniu punktu dostępowego.
Najważniejsze jest przy tym, by dane
były bezpieczne i nie wyciekały z ﬁrmy.
Aby klienci z sektora MŚP mieli wydajne,
niezawodne i bezpieczne sieci, powinni
korzystać z rozwiązań przeznaczonych
dla niewielkiego biznesu. Tym bardziej
że obecnie są wyposażone w funkcje
wcześniej występujące tylko w produktach klasy enterprise. Robert Gawroński, SMB Channel Manager w TP-Linku
twierdzi, że coraz większą popularność
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zyskują na przykład rozwiązania bazujące na technologii Mesh. Jej obsługę
zapewnia coraz więcej punktów dostępowych przeznaczonych do tworzenia
WLAN-ów m.in. w obiektach wielkopowierzchniowych.
Ci, którzy potrzebują szybkich, nowoczesnych sieci bezprzewodowych,
od kilku lat wybierają standard 802.11ac.
Obecnie wchodzi na rynek nowszy
– 802.11ax, zwany także Wi-Fi 6, w pełni
kompatybilny ze starszymi. Charakteryzuje się znaczną poprawą wydajności we
wszystkich istniejących pasmach Wi-Fi,
nawet 2,4 GHz. Zapewnia deterministyczne (a nie losowe) szeregowanie pakietów,
co skutkuje lepszym wykorzystaniem
dowolnego pasma oraz efektywniejszym
użyciem energii przez urządzenia mobilne. Największym usprawnieniem związanym z Wi-Fi 6 jest zwiększenie liczby
urządzeń, które mogą być jednocześnie
obsłużone na danym obszarze. Jakiś czas
temu na rynku pokazały się produkty
Wi-Fi 6 pre-standard, ale obecnie są już
dostępne rozwiązania w pełni zgodne
z nowym standardem.
Warunkiem wykorzystania potencjału
coraz szybszych sieci bezprzewodowych
jest podłączenie punktów dostępowych
do wydajnej sieci przewodowej. W tym
przypadku nie wystarczy łącze 1 Gb/s.
Jeśli problemem jest
przejście na Ethernet
10 Gb/s, wtedy można
skorzystać z techniki
NBASE-T. Nie trzeba
wtedy wymieniać posiadanego okablowania
kat. 5e na kat 6. Dzięki
NBASE-T, wykorzystując cztery pary posiadanych przewodów,
można na dystansie 100 m osiągnąć 2,5,
a nawet 5 Gb/s (w zależności od jakości
okablowania).
Choć ﬁrmy – zwłaszcza te mniejsze
– coraz częściej kierują się zasadą „Wireless ﬁrst”, wciąż sieci WLAN i LAN są
komplementarne i jedne potrzebują drugich. Dla integratora więcej Wi-Fi to
mniej kabli do ułożenia, co nie oznacza,
że instalacja sieci staje się prostsza. Wręcz
przeciwnie – o ile w przypadku projektów
kablowych można mówić o pewnej powtarzalności i rutynie, o tyle w przypadku

Zdaniem integratora
n Piotr Szafran, dyrektor techniczny, Network Experts
W naszych wdrożeniach wciąż stosujemy standard 802.11ac Wave 2, bo technologia
Wi-Fi 6 w mojej opinii potrzebuje jeszcze chwili na zdobycie akceptacji rynku. Jeśli jednak
ktoś planuje właśnie instalację sieci bezprzewodowej w sali konferencyjnej, wykładowej,
biurze czy innym obiekcie, w którym korzystać z niej będzie wielu użytkowników, powinien
rozważyć wykorzystanie nowego standardu. Zyska większą szybkość przesyłu i lepszą obsługę podłączonych do sieci urządzeń. Z uwagi na to, że w polskich realiach okno inwestycyjne to mniej więcej 6–8 lat, niewykluczone, że zaoferowalibyśmy takiemu klientowi nowe
rozwiązanie. Musiałby zapłacić za nie trochę więcej niż za system w starszym standardzie,
ale zyskiwałby gotowość technologiczną przez cały ten okres. Nawet jeśli obecnie jest mało urządzeń klienckich obsługujących Wi-Fi 6, to szybko się to zmieni.

sieci bezprzewodowej każde wdrożenie
jest inne. Do tego, by sprostać wymaganiom klienta dotyczącym sieci WLAN, potrzeba kompetencji.

Chmura we wdra৵aniu
i zarz.dzaniu
Konieczność przystosowywania się do
coraz to nowych wymagań użytowników
i kolejnych standardów sprawia, że działy
IT pracują pod nieustanną presją. Na rynku pojawiają się jednak rozwiązania, które dzięki automatyzacji eliminującą wiele
problemów.
Według Filipa Pogody, Systems Engineera HPE Networking & Aruba Solutions
w Also klienci decydujący się na budowę sieci
coraz częściej wybierają rozwiązania chmurowe. Małe i średnie
przedsiębiorstwa doceniają w tym przypadku przede wszystkim
prostotę i szybkość
wdrożenia w pełni działającej usługi.
W rezultacie możliwe jest dzisiaj zlecenie pracownikowi jedynie podłączenia
danego urządzenia do prądu.
– Cała skomplikowana konfiguracja
czeka w chmurze, aż urządzenie „zgłosi się”
po swoje ustawienia. Taka automatyzacja
procesów zapewnia znaczące obniżenie
kosztów, zwłaszcza kiedy są duże odległości między miejscami, w których niezbędny
jest dostęp do ﬁrmowej sieci. Niepotrzebna jest wtedy wykwaliﬁkowana kadra informatyczna, aby w dosłownie kilka minut
uruchomić Wi-Fi w kilkudziesięciu oddzia-

WLAN i LAN wciąż
są komplementarne
i jedne potrzebują
drugich.

łach rozsianych po całej Polsce – mówi
Filip Pogoda.
Także zarządzanie sieciami powinno
być dla administratorów przejrzyste i intuicyjne. Niezależnie od tego, z jakiego urządzenia (smartfona, tabletu lub komputera)
chcą monitorować sieć za pośrednictwem
chmury, korzystają z jednego interfejsu, który zapewnia kontrolę środowiska
i wprowadzanie zmian w ustawieniach.
Dzięki temu małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z funkcji dotychczas zarezerwowanych dla środowisk
enterprise. Rozwiązania do zarządzania
siecią, automatyzujące bezpieczną komunikację i prognozujące wydajność Wi-Fi,
skutecznie łączą cele biznesowe z priorytetami działów IT. Także analiza danych
przepływających przez sieć staje się prostsza. Sprzedając klientowi usługę w chmurze od wiarygodnego dostawcy, integrator
ma pewność, że będzie ona stale rozwijana
i aktualizowana.

Firewall i kontrola dost<pu
to podstawa
Fundamentem aktywnej ochrony sieci
MŚP pozostaje ﬁrewall/UTM. Ale realizuje nie tylko typowe, bazujące na sygnaturach, funkcje zabezpieczające, takie
jak antywirus, antyspam oraz IDS/IPS.
Platformy nowej generacji zapewniają
detekcję zaawansowanych ataków i zapobieganie im, a także różne działania
naprawcze. W tym celu wykorzystują heurystykę i analizę zachowań, sandboxing,
sieci reputacyjne, zarządzanie informacją
o zagrożeniach (threat intelligence) oraz
inne mechanizmy.
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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Zdaniem specjalistów
n ROBERT GAWROŃSKI W tej chwili rzadkością są projekty w nowych biurach, któ-

Robert Gawroński,
SMB Channel
Manager, TP-Link

Mateusz Turski,
Business
Development
Manager HPE
Networking &
Aruba Solutions,
Also

n MATEUSZ TURSKI Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy trend przechodzenia ﬁrm
z sieci przewodowych do bezprzewodowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa uwalniają
się od kabli. W dzisiejszym świecie aplikacji i IoT dostęp mobilny jest podstawą, a Wi-Fi
jest wszędzie – w restauracjach, hotelach, na lotniskach, niemalże w każdej przestrzeni
publicznej. To kierunek, od którego nie ma odwrotu. Widać to również w działaniach
producentów sprzętu sieciowego, którzy szczególnie intensywnie rozwijają rozwiązania
przeznaczone do sieci bezprzewodowych. Co istotne, dotyczy to nie tylko sprzętu klasy
enterprise, lecz także rozwiązań dla sektora MŚP.

Mariusz Kochański
wiceprezes
zarządu,
Veracomp

Dzisiejsze zapory sieciowe to wszechstronne rozwiązania zapewniające
ochronę na wielu poziomach. Korzystają ze zintegrowanych źródeł danych
o najnowszych zagrożeniach, zapobiegają włamaniom, są wyposażone w funcje
ﬁltrowania adresów URL i weryﬁkacji tożsamości użytkownika. Jak wynika z raportu Cisco „CISO Benchmark
Study 2019”, ﬁrewalle nowej generacji są nadal podstawą systemów cyberbezpieczeństwa w ﬁrmach, gdyż oprócz
wymienionych zalet gwarantują wgląd
we wszystkie działania w sieci, nie tylko
użytkowników, ale także hostów, aktywnych aplikacji, stron internetowych oraz
platform do przesyłania plików. Zapewniają również kontrolę przepustowości
i wszystkich urządzeń lub poszczególnych rozwiązań oraz mogą się komunikować i współdziałać z innymi składowymi
ﬁrmowego systemu bezpieczeństwa.
Zdaniem specjalistów z Also rosnącym
zainteresowaniem przedsiębiorstw cie-
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re nie przewidują instalacji sieci Wi-Fi. Związane jest to z coraz większą popularyzacją
urządzeń wykorzystujących jedynie łączność bezprzewodową. Jednym z wyraźnych
trendów w produkcji laptopów jest ograniczanie liczby portów w celu miniaturyzacji
urządzeń, w tym również rezygnacja z portu Ethernet. Wpływa to na sposób, w jaki projektowane są sieci w przedsiębiorstwach. Dalej jednak infrastruktura kablowa stanowi
szkielet sieci, podstawę działania systemów Wi-Fi, CCTV itp.

VADEMECUM CRN wrzesień 2019

n MARIUSZ KOCHAŃSKI Obserwujemy wzrost znaczenia Wi-Fi jako głównego medium

dostępowego, a nie tylko alternatywy dla sieci przewodowych. W rezultacie klienci zwracają większą uwagę na oferowaną przez WLAN skalowalność i redundantne topologie.
Wzrost popularności BYOD, połączony z pojawieniem się nowych wektorów ataków,
powodują, że administratorzy widzą konieczność integracji infrastruktury dostępowej
z posiadanym systemem bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to połączenie systemów
NAC z siecią WLAN. Jeśli Wi-Fi ma być podstawowym medium, to rosną też wymogi co
do parametrów QoS – zwłaszcza wtedy, gdy sieć służy do transmisji multicastowych.

szą się też rozwiązania typu NAC (Network Access Control). Dzisiaj niemal
każdy pracownik korzysta ze smartfona, na którym ma zainstalowanych kilkadziesiąt różnych aplikacji. Za pomocą
Wi-Fi może się łączyć z ﬁrmową siecią,
wymieniać dane i pobierać aplikacje.
Taki stan rzeczy powoduje, że działom
IT jest trudno zapanować nad ﬁrmową
siecią. I dlatego coraz częściej wdrażają
systemy kontroli dostępu, które ułatwiają zapewnienie właściwej ochrony ﬁrmowych danych.

Pomóc klientowi
w rozs.dnym wydawaniu
pieni<dzy
Bezpieczeństwo sieci jest jednym z tych
obszarów, które najbardziej stymulują
rozwój nowych usług IT. Z jednej strony
działania cyberprzestępców stają się coraz bardziej wyraﬁnowane, z drugiej – infrastruktura IT rozszerza się i obejmuje
wykorzystujące chmurę platformy wir-

tualne. Nasilają się zatem zagrożenia dla
danych i systemów w ﬁrmach. Z badania
„M-Raport Trends 2019” przeprowadzonego przez FireEye wynika, że od ataku
na ﬁrmową sieć do momentu jego wykrycia mija średnio 78 dni. Tym samym cyberprzestępcy mają średnio ponad dwa
i pół miesiąca na wrogie działanie w sieci, do której uzyskali dostęp, zanim w ogóle atak zostanie ujawniony. Powszechne
jest więc, że przedsiębiorstwa nawet nie
wiedzą, że stały się oﬁarami.
Dlatego z punktu widzenia integratora
zainstalowanie funkcjonalnego ﬁrewalla
i monitorowanie dostępu użytkowników
do sieci na niewiele się zda, jeśli w ﬁrmie klienta nie będzie spójnej polityki
bezpieczeństwa, wymagającej zastosowania innowacyjnych metod ochrony.
Aby skutecznie zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, trzeba pomóc
klientowi w znalezieniu tych miejsc w jego innfrastrukturze, które są najbardziej
narażone na ataki.
n

Omada – silny sygnaj Wi-Fi
dla ka৵dego
TP-Link ma w ofercie rodzinę punktów dostępowych Omada, które – dzięki parametrom
technicznym i funkcjom zarządzania – świetnie sprawdzą się w trudnych warunkach.

Zalety punktów
dostępowych
Omada EAP
• Centralne zarządzanie przez chmurę
• Monitoring sieci w czasie rzeczywistym
• Szybki roaming między punktami
dostępowymi
• Bezpieczeństwo danych – do 16 odseparowanych SSID powiązanych z VLAN
• Wiele możliwości autoryzacji gości
(strona powitalna, vouchery, SMS,
Facebook)
• Skalowalność i łatwa rozbudowa
• Szeroka oferta
zawierająca też
punkty zewnętrzne oraz montowane w puszce
elektrycznej

zasilany przez pasywne PoE 24 V, a EAP115
– przez PoE 802.3af. Uzupełnienie stanowi
urządzenie EAP115-Wall przeznaczone
do montażu w puszce w ścianie (obudowa
o grubości 11 mm), dzięki czemu jest zabezpieczone przed kradzieżą. Zasilanie
przez PoE 802.3af oraz wbudowany port
LAN pozwalają na podłączenie dodatkowego urządzenia i sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do obiektów hotelowych.
Dopełnieniem oferty TP-Link jest wersja urządzenia EAP110-Outdoor, zaprojektowana z myślą o instalacji na zewnątrz
budynków. Ma wodoszczelną obudowę
wykonaną z wytrzymałych materiałów
ASA, odporną na warunki atmosferyczne i zgodną z certyﬁkatem IP65. Wysoka
moc transmisji i dwie silne anteny dookólne (2x2 MIMO) sprawiają, że zapewnia
stabilną sieć bezprzewodową.
Do wykorzystania w pomieszczeniach,
gdzie przebywa wiele osób (salach konferencyjnych, restauracjach), przeznaczone
są punkty dostępowe EAP225 i EAP245
(montaż na suﬁcie), zgodne ze standardem 802.11ac (odpowiednio AC1350
i AC1750). Zapewniają prędkość transmisji danych 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
oraz 867 Mb/s (EAP225) lub 1300 Mb/s
(EAP245) w paśmie 5 GHz.
Ofertę dwuzakresowych punktów
dostępowych uzupełniają urządzenia
EAP225-Wall i EAP225-Outdoor. Pierwsze z nich przeznaczone jest do montażu
naściennego i wyposażone w trzy porty
Ethernet, w tym port PoE-Out pozwalający na zasilanie z access pointa innych urządzeń zgodnych ze standardem PoE. Drugi
model jest odporny na warunki atmosferyczne (IP65) i służy do udostępniania sygnału Wi-Fi na zewnątrz budynków, np. na
basenie czy dziedzińcu. Oba punkty dostępowe mogą być zasilane przez sieć Ethernet, zgodnie ze standardem 802.3af.

Wszystkie urządzenia z serii Omada są
ze sobą kompatybilne, dzięki czemu łatwo
stworzyć spójną, stabilną sieć, łącząc je
w dowolnych konﬁguracjach. Mają funkcję
Multi-SSID zapewniającą udostępnianie
wielu sieci bezprzewodowych różnym grupom użytkowników. Centralne zarządzanie
punktami dostępowymi odbywa się na dwa
sposoby: za pomocą bezpłatnego oprogramowania EAP Controller lub sprzętowego
kontrolera Omada Cloud OC200.

Sieࣀ jatwa w zarz.dzaniu
Jedną z metod uwierzytelniania użytkowników w sieci bezprzewodowej bazującej
na urządzeniach Omada jest strona powitalna. Aby uzyskać dostęp do sieci, trzeba
wykonać wymagane działania – zatwierdzić warunki jej użytkowania, podać kod
SMS, zalogować się do systemu przez Facebooka albo skorzystać z danych udostępnionych przez uprawnionego pracownika
(jednorazowego kodu dostępu z ograniczeniem czasowym). Z sieci można korzystać
dopiero po zweryﬁkowaniu tych działań
przez odpowiedni serwer lub bazę danych
przygotowaną przez administratora.
TP-Link zapewnia partnerom wsparcie
przed- i posprzedażowe, w tym sprzęt testowy oraz konsultacje z inżynierami podczas opracowywania projektu i symulacji
pokrycia sygnałem w obiekcie.
U autoryzowanych dystrybutorów
(w Polsce są to: AB, Komputronik, NTT
System, Roseville Investments i Veracomp)
można uzyskać wsparcie projektowe w postaci atrakcyjnych rabatów.

Dodatkowe informacje:
ROBERT GAWROŃSKI, SMB CHANNEL MANAGER,
TP-LINK, ROBERT.GAWRONSKI@TP-LINK.COM
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rządzenia Omada zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować
korzystanie z sieci dużej liczbie
użytkowników znajdujących się na rozległym obszarze bez problemów ze stabilnością połączenia, typowych dla domowych
routerów często stosowanych w ﬁrmach.
Dlatego rekomendowane są do pracy w hotelach, sklepach, szkołach i restauracjach.
Z łatwością można je zamontować na
ścianie lub suﬁcie, a ponieważ są zgodne
ze standardem PoE, nie trzeba prowadzić
dodatkowych kabli zasilających.
Na rodzinę Omada składa się osiem
urządzeń. Podstawowe modele – EAP110
oraz EAP115 – to montowane na suﬁcie
punkty dostępowe do stosowania w pomieszczeniach o dużej powierzchni,
gdzie pożądany jest jak najlepszy dostęp
do internetu. Wyposażone są w jeden port
Ethernet 10/100 Mb/s. Model EAP110 jest

ZASILANIE GWARANTOWANE
o mocy 1000 i zupełnie nie zwraca uwagi, w jakich jednostkach jest podana – czy
są to W (waty) czy VA (woltoampery).
A najczęściej producenci podają wartości w VA, określające moc pozorną, która
jest pierwiastkiem sumy kwadratów mocy
czynnej i biernej. Użytkownik często jest
zaskoczony, że jeśli współczynnik mocy
wynosi np. 0,7, zasilacz można trwale obciążyć urządzeniami pobierającym energię tylko do 700 W. Przecież kupił UPS
o mocy 1000!
Z nie mniejszym zamieszaniem mamy
do czynienia w przypadku sprawności zasilaczy. Nabywcy nie zdają sobie sprawy,
że ta wysoka, podana w specyﬁkacji (np.
99 proc.) jest obliczana dla obciążenia rzędu 75–80 proc. Gdy zasilacz będzie pracował z obciążeniem 30 proc. lub mniejszym
(co jest częstym przypadkiem), jego
sprawność będzie się sporo różnić. Przy
niższym obciążeniu straty własne urządzenia – na zasilenie wewnętrznych obwodów – będą procentowo dużo większe
niż przy wyższym.

ZASILANIA
– niezawodność przede
wszystkim

Dziś znacznie rzadziej niż kiedyś trzeba przekonywać ﬁrmy,
że potrzebują UPS-a. Co nie znaczy, że nie ma nic do
zrobienia, jeśli chodzi o wiedzę nabywców. Wręcz przeciwnie...
n

N

ajczęściej klienci zdają już sobie
sprawę, co może się stać w przypadku braku zasilania lub poważnych zakłóceń w sieci energetycznej. Bez
prądu najlepsza wirtualizacja, najnowocześniejszy serwer czy macierz nic nie
zdziałają, a jego niekontrolowany zanik lub przepięcie może narobić dużych
szkód. Ale wybierając UPS, kupujący
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interesują się tylko ceną i mocą, ewentualnie jeszcze czasem podtrzymania.
Pozostaje więc wiele rzeczy, na które należy im zwrócić uwagę.
Klient może nie orientować się nawet
w podstawowych kwestiach związanych
z zasilaniem. Bardzo często nie odróżnia
mocy czynnej zasilacza UPS od pozornej.
Przykładowo, potrzebuje urządzenia

Cajkowite koszty,
cajoঋciowa usjuga
Bardziej świadomy klient zwraca uwagę na
TCO. Całkowity koszt posiadania jest obliczany na okres życia danego urządzenia.
Jeśli przyjmie się, że wynosi on 10 lat, przez
ten okres każdy sprzęt będzie wymagać
obsługi. Wszelkie przeglądy oraz wymiana elementów eksploatacyjnych – baterii,
wentylatorów, kondensatorów itp. – będą
zwiększać koszty utrzymania. Aby je ograniczyć, należy rekomendować klientom
sprawdzone, dobrej jakości rozwiązania.
Także energooszczędność zasilacza
wpływa na zmniejszenie kosztów korzystania z niego. W osiąganiu planowanej
efektywności energetycznej ważne jest
wspomniane już obciążenie. Klient, który
liczy na oszczędności wynikające z bardzo
wysokiej sprawności kupionego sprzętu
zasilającego może ich nie uzyskać, jeśli jego serwery będą stale mocno niedociążone.
Zdarza się, że po uruchomieniu obiektu zamiast planowanego obciążenia na
poziomie 50 proc. jest zaledwie 10 proc.,
bo przykładowo nie dopisali klienci centrum danych. Wtedy efektywność sprzętu spada i parametry podawane przez
producenta, właściwe przy odpowied-
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nio wysokim obciążeniu nijak mają się
do uzyskiwanych w rzeczywistości.
– Jeśli wysoka sprawność systemu była
wymogiem w umowie, może dojść nawet do
sporu z klientem – twierdzi Grzegorz Piekart, Senior Project Manager z ﬁrmy integratorskiej E-TEC Power Management.
Klienci coraz częściej ustalają z góry,
ile chcą zapłacić za cały system zasilania.
Przykładowo określają, jakie mają być
całkowite koszty jego posiadania w ciągu
pięciu lat, i oczekują że cena rozwiązania obejmie też opiekę serwisową w tym
okresie.
– Wynika to m.in. z charakteru dotacji
oraz programów unijnych. Jest budżet na
projekt, a warunkiem uzyskania doﬁnansowania jest utrzymanie go przez, dajmy
na to, pięć lat. Pojawiają się więc zapytania,
w których klienci w ramach ceny zakupu
UPS-a chcą mieć zagwarantowane przeglądy i usługi serwisowe – mówi Mikołaj
Olszewski, członek zarządu Grupy Romi.
Oczekują też usługi całościowej: chcą
by za nich pamiętać o przeglądach i zawczasu zaplanować ich dokonanie. Te
aspekty są dla nich ważniejsze niż najlepsze nawet parametry techniczne.

Niezawodnoঋci
chc. wszyscy
Dla zakładów produkcyjnych i placówek ochrony zdrowia, które kupują dużo zasilaczy awaryjnych, na pierwszy plan
wysuwa się niezawodność rozwiązania.
W przemyśle chodzi o zachowanie ciągłości pracy maszyn, bo każdy przestój wiąże
się ze skomplikowanym i bardzo kosztownym ponownym uruchamianiem linii
produkcyjnej. Oczywiste są też potrzeby

w zakresie niezawodności sprzętu w placówkach medycznych – bywa bowiem,
że od niej zależy możliwość uratowania
ludzkiego życia. Dla ﬁrm IT ważna jest
jeszcze możliwość zdalnego zarządzania
systemem zasilania gwarantowanego.
– Niezawodność UPS-ów jest ważna dla
wszystkich. Nie tylko dla klienta, ale także dla integratora i dostawcy. To dlatego,
że obecnie koszty serwisu są wysokie, bo
przede wszystkim są to koszty zatrudniania
fachowców – wyjaśnia Mikołaj Olszewski.
Sprzedawanie towaru, którego jakość
jest wątpliwa mija się zatem z celem. Traci nie tylko klient, lecz i dostawca, który
będzie musiał zapewnić więcej napraw
a nawet wymianę wadliwych produktów.
W przypadku trójfazowych zasilaczy
czynności serwisowe są wykonywane
u klienta, co dodatkowo zwiększa koszty obsługi.
– Jeśli gwarancja i serwis są wliczane
w pierwotną wartość oferty, integrator
musi bardzo dokładnie obliczyć koszty
utrzymania wdrażanego rozwiązania.
Bardziej więc opłaca mu się stawiać na
urządzenia, które nie będą robić niemiłych
niespodzianek w czasie eksploatacji i wymagać wielu napraw – potwierdza Grzegorz Piekart.

Wybór zasilania
–Սmodujowe czy tradycyjne?
W przypadku projektowania ochrony zasilania trzeba zadać klientowi pytanie:
jak ważne są dane, które trzeba zabezpieczyć? Czy system można wyłączyć,
czy nie? Jak można przeprowadzić konserwację? Od odpowiedzi zależeć będzie,
czy lepsze okażą się zasilacze modułowe,

Dariusz Głowacki
Business Development Manager Poland, CyberPower

Klient, który ma małe wymagania i zwraca uwagę głównie na cenę
(a tak dzieje się często w sektorze publicznym), może stracić podwójnie. Gdy potrzeby szybko się zwiększą, a zasilania nie będzie można
do tej zmiany dostosować, trzeba będzie kupić nowe UPS-y. W tym kontekście ważne jest
także, by oprogramowanie do zarządzania zasilaczami było przez producenta stale rozwijane, zarówno pod względem funkcji, jak i dostosowania do nowych technologii. Kontrolę
nad zasilaniem jeszcze bardziej zwiększą inteligentne listwy PDU, które zapewniają monitorowanie zużycia energii nawet w rozbiciu na pojedyncze gniazda.

Michał Semeniuk
dyrektor handlowy, Delta
Electronics

Małe i średnie ﬁrmy
są coraz bardziej zainteresowane posiadaniem jednoszafowych centrów danych,
co wpłynęło na powstanie nowego trendu na rynku zasilania gwarantowanego. W takiej szaﬁe muszą się zmieścić
wszystkie niezbędne elementy, czyli system zasilania i dystrybucji energii, system
chłodzenia oraz monitoring. Oczywiście,
jest w niej także miejsce na instalację nowoczesnych serwerów o dużej gęstości
mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie szybko, bez konieczności
wykonywania zaawansowanych prac
montażowo-elektrycznych, zapewnić
odpowiednią infrastrukturę. Rzecz jasna
moc takiego systemu jest ograniczona,
zazwyczaj do kilkunastu kilowatów. Większą zapewniają modułowe, zintegrowane
rozwiązania dla centrów danych.

czy inne rozwiązania oraz sposób zapewnienia redundancji zasilania.
Pierwsze modułowe UPS-y pojawiły
się już ponad 20 lat temu i od tego czasu cieszą się zainteresowaniem klientów
świadomych ich zalet i gotowych zapłacić
więcej za dodatkowe możliwości redundancji. Tego rodzaju zasilacz zbudowany
jest z kilku modułów, z których najczęściej jeden albo dwa są zapasowe. Dzięki
takiemu nadmiarowi ogranicza się niebezpieczeństwo awarii całego systemu.
– Należy zawsze przeprowadzić analizę
kosztów, aby sprawdzić, czy w danej sytuacji lepsze będzie rozwiązanie modułowe
z dodatkowymi modułami mocy, czy dwa
rozwiązania wolno stojące – mówi Grzegorz Piekart.
Jednak nie wszystkie modułowe (z nazwy) UPS-y są właśnie takie. Pojawiają
się nowe produkty, które są urządzeniami
wolno stojącymi mającymi ograniczone
cechy konstrukcji modułowej. Nazywanie ich przez producentów modułowymi
prowadzi do nieporozumień. A modułowość w tym przypadku sprowadza się do
możliwości wymiany tylko niektórych
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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elementów UPS-a, a nie całych bloków
mocy z podzespołami. Zaletą takich zasilaczy jest dużo łatwiejsza i szybsza naprawa systemu niż tradycyjnych, wolno
stojących rozwiązań.

Baterie Li-Ion – czy ju৵
niedjugo?
Baterie litowo-jonowe jako alternatywa
dla akumulatorów VLRA zaczynają się
sprawdzać na świecie i można się spodziewać, że ów trend niedługo wystąpi
również u nas. Nawet w systemach dużej mocy próbuje się już za granicą wymieniać baterie kwasowo-ołowiowe na
nowsze Li-Ion.
– Uważam, że baterie litowo-jonowe zaczną zdobywać popularność w najbliższej
przyszłości. Dlatego zamierzamy proponować klientom także taki wariant rozwiązania zasilania gwarantowanego – mówi
Grzegorz Piekart.
Obliczenia integratora dotyczące jednego z ostatnich projektów pokazały, że
TCO z zastosowaniem baterii litowo-jonowych były porównywalne z kosztami
systemu wykorzystującego tradycyjne
baterie kwasowo-ołowiowe. Analizowano całkowite koszty utrzymania w okresie 10 lat. W tym czasie baterie tradycyjne
wymagałyby wymiany, a litowo-jonowe
nie. Ponieważ nie brakuje klientów, którzy swoje inwestycje planują w dłuższej
perspektywie czasowej, taka możliwość
już teraz może dać im do myślenia.
Nie tylko większa żywotność wpływająca na TCO jest zaletą baterii Li-Ion. Mają ich wiele, np. mniejsze rozmiary i masę,
większą pojemność oraz krótszy czas ładowania. Dzięki temu system zasilania

Zdaniem integratora
n Grzegorz Piekart, Senior Project Manager, E-TEC Power Management
Urządzenia takie jak serwery i pamięci masowe muszą być jak najlepiej zabezpieczone,
tym bardziej że ich cena jest znacznie wyższa niż całej wspierającej je infrastruktury.
Nie powinno więc dochodzić do takich sytuacji, że klient próbuje na ochronie serwerów
zrobić relatywnie niewielkie oszczędności, kupując UPS kiepskiej jakości. Najczęściej robi
to z nieświadomości – informatycy zatrudnieni przez klienta wiedzą, że zasilanie awaryjne musi być, ale nie wnikają, jakie być powinno. Jeszcze mniejszą wagę przywiązują
do chłodzenia. Klientom trzeba uzmysławiać, jak dużym błędem jest taka beztroska.
Dlatego duże znaczenie ma kontakt z klientem i rzeczowa rozmowa, a nie jest o to łatwo
np. w trybie postępowania przetargowego. Jeśli jednak rozmowa jest możliwa, integrator
powinien wykorzystać w niej doświadczenie wynikające z wielu przeprowadzonych projektów i wiedzę o możliwościach urządzeń. Bywa, że najlepszym sposobem, by dobrać
właściwe rozwiązanie, jest audyt na miejscu, w ﬁrmie klienta.

zajmie mniej miejsca. A powierzchnia
w serwerowniach jest cenna. Priorytet
w szaﬁe mają serwery i każde miejsce na
inne urządzenia kosztuje. Gdy wymagany jest dłuższy czas podtrzymania, w małych pomieszczeniach albo przy stropie
o niedużej nośności problemem staje się
użycie układów VLRA. Masa UPS-ów nie
stanowi już problemu, gdyż od lat stosowane są rozwiązania beztransformatorowe, ale waga tradycyjnych baterii nadal
jest istotnym ograniczeniem. Natomiast
krótki czas ładowania baterii Li-Ion, jeśli
w ﬁrmie klienta często następują przerwy
w zasilaniu, gwarantuje stabilny czas podtrzymania, a tym samym lepszą ochronę.

Listwy PDU, czyli
inteligentne zasilanie
W profesjonalnym zarządzaniu energią
w serwerowni ważną rolę pełnią listwy
zasilające Power Distribution Unit. Po-

Zalety baterii litowo-jonowych
• Mają dłuższą żywotność (do 15 lat, podczas gdy akumulatory kwasowo-ołowiowe VLRA
4-5 lat) i dłuższy cykl życia (ponad 3 tys. cykli ładowania, a VLRA – kilkaset).
• Powinny działać przez cały czas użytkowania systemu UPS (akumulatory VLRA do wymiany, w zależności od warunków użytkowania, co 3–4 lata).
• Są bardziej niezawodne od akumulatorów VLRA.
• Mają mniejszą wagę i rozmiar, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w serwerowniach.
• Działają w dużo większym zakresie temperatury bez wyraźnego pogorszenia się
wydajności.
• Ładują się ok. 12 razy szybciej niż VLRA, dzięki czemu stanowią dużo lepsze zabezpieczenie w przypadku wielu następujących po sobie awarii zasilania.
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pyt na te urządzenia od jakiegoś czasu
rośnie. Służą one do zasilania zainstalowanych w szaﬁe serwerów i komponentów sieciowych. Mogą być wyposażone
w dodatkowe funkcje i zapewniać monitorowanie pracy urządzeń.
Wiedza o tym, ile energii zużywają urządzenia podłączone w szaﬁe do PDU, jest
bardzo ważna. W najprostszym wariancie
można tę informację odczytać z zamontowanego bezpośrednio na listwie wyświetlacza LED. Bardziej zaawansowane
rozwiązania to modele, które udostępniają informacje o zużyciu energii w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem portu
Ethernet. Zapisywanie tych danych pomaga w śledzeniu trendów, co ułatwia
optymalizację systemu zasilania.
Podłączane do ﬁrmowej sieci komputerowej listwy PDU umożliwiają także ustawianie alarmów, więc użytkownik może
otrzymywać powiadomienia, gdy zużycie
energii osiągnie określony poziom. Listwy
mogą być też wyposażone w interfejsy do
podłączania czujników śledzących inne
parametry w szaﬁe serwerowej, takie jak
temperatura i wilgotność, lub rejestrujące
otwarcie drzwi.
Najbardziej inteligentne PDU informują o zużyciu energii w szaﬁe w rozbiciu
na poszczególne gniazda. Taką kontrolę
można wykorzystać do konﬁgurowania
grup gniazd i wyboru, które mają zasilać
poszczególne serwery, a które inny sprzęt.
W rezultacie zapewniają również zdalne
restartowanie, wyłączanie i włączanie dowolnego sprzętu komputerowego.
n

ZASILANIE GWARANTOWANE

CyberPower: wartoঋci

we wspójpracy z firmami IT
Od momentu wejścia producenta na rynek
ek polski partnerzy stanowią kluczowy
erPower. Stara się on być blisko nich
element w modelu biznesowym CyberPower.
i pomagać w osiągnięciu sukcesu sprzedażowego.

W

spółpraca producenta z resellerami i integratorami opiera się
na trzech wartościach, które
według ﬁrmy są kluczowe – edukacji, mentoringu i odpowiedzialności.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI CYBERPOWER I KONSORCJUM FEN.

Edukacja
CyberPower ma świadomość znaczenia
wiedzy i chętnie dzieli się nią z partnerami, klientami i innymi podmiotami na rynku. Od wielu lat producent angażuje się
w spotkania organizowane przez partnerów biznesowych, a w szczególności dystrybutorów, którzy są ważnym elementem
w procesie sprzedaży urządzeń do zasilania awaryjnego. Konferencje to okazja
dla każdej ze stron na wymianę informacji, tak ważnych w dzisiejszym środowisku biznesowym.
Firma kładzie duży nacisk na merytoryczną wartość spotkań, skupia się na
aspektach praktycznych, mających dużą
wartość dla uczestników. Dobrym przykładem są m.in. konferencje dla partnerów z serii Techmeets, organizowane
wspólnie z Konsorcjum FEN, jak również
seria szkoleń „Wielka Migracja na QNAP
NAS”, przygotowywanych przez Action.
Cieszy to, że ostatnio podczas spotkań
toczą się liczne dyskusje prowadzących
z uczestnikami. Nie brakuje na nich rozmów o wyzwaniach, z jakimi borykają się
na co dzień uczestnicy. Dzięki nim można znaleźć rozwiązania, jakie należałoby
zastosować w konkretnych przypadkach.
Kolejnym ważnym elementem działań
edukacyjnych CyberPower są szkolenia
e-learningowe, z których można korzystać na portalu partnerskim (partner.
cyberpower.com). Wzięcie udziału we
wszystkich i zdanie testów daje – oprócz
wiedzy – certyﬁkat partnera CyberPower.
Wymienione działania edukacyjne są
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jedną z wielu form pomocy,
które ﬁrma oferuje partnerom.
tnerom.

Mentoring
Ważnym elementem współpracy z partnerami jestt wsparcie merytoryczne, jakiego
CyberPower udziela im
m na co
dzień. Dzięki temu integratotegrato
to
orom współpracującym
m z producentem łatwiej sprostać
prostać
wyzwaniom biznesowym podczas
realid
li
zacji projektów. Dostawca bardzo ceni
zaangażowanie i czas swoich partnerów
oraz klientów, dlatego chętnie doradza im
w wyborze optymalnych rozwiązań albo
wręcz bierze na siebie wybór zasilania
awaryjnego. Co ważne, w przypadku przetargów publicznych pomaga partnerom
nie tylko w analizowaniu dokumentacji
i doborze rozwiązania, ale też w komunikowaniu się z zamawiającymi. To o tyle
ważne, że właściwe sprecyzowanie pytań
w przypadkach niejednoznacznych zapisów SIWZ oszczędza bardzo dużo czasu.
Przedstawiciele producenta chętnie
uczestniczą w spotkaniach, jakie organizują partnerzy u swoich klientów. Są na
nich merytorycznym wsparciem resellera
lub integratora w zakresie zasilania awaryjnego i optymalnego doboru rozwiązań.
Często formą wsparcia wybieraną przez
partnerów jest korzystanie ze sprzętu demonstracyjnego, który CyberPower dostarcza bezpośrednio klientom. Dzięki
temu potencjalny użytkownik testuje rozwiązanie w środowisku, w którym będzie
funkcjonowało zasilanie awaryjne, co ułatwia mu podjęcie decyzji o zakupie.

Odpowiedzialnoঋࣀ
Ostatnim ważnym elementem współpracy z partnerami jest dla CyberPower od-

powiedzialność.
i d i l ść Ni
Nie ogranicza
i
się
i ona d
do
klasycznego schematu, w którym dostawca odpowiada za produkt, a w konsekwencji za reklamacje.
Dla CyberPower odpowiedzialność
zaczyna się już na etapie projektowania. Producent dba, aby wszystkie jego
urządzenia były innowacyjne, wysokiej
jakości oraz energooszczędne. Dzięki temu korzyść odnoszą nie tylko wszyscy
uczestnicy procesu sprzedaży, ale także
środowisko. Bardzo istotny jest również
czas: dostawca stara się, by partnerom
nie brakowało go na kluczowe działania
w procesie sprzedaży. Dba o to, żeby każde spotkanie biznesowe, konferencje dla
nich organizowane, a także codzienną komunikację cechował wysoki poziom merytoryczny i w konsekwencji łatwo było
rozwiązywać pojawiające się problemy
partnerów. Producent zdaje sobie sprawę, że taki model sprzyja osiąganiu sukcesu przez partnerów, co przekłada się na
jego sukces.

Dodatkowe informacje:
DARIUSZ GŁOWACKI,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, CYBERPOWER,
DARIUSZ.GLOWACKI@CYBERPOWER.COM
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Współczesny

DRUK,

czyli porządek
w papierach

Na rynku druku w sektorze MŚP wciąż jest miejsce dla sprzedawców urządzeń
do tradycyjnego, prostego drukowania obok tych, którzy zachęcają klientów do korzystania
z systemów cyfrowego obiegu dokumentów.

Z

badania przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie Ricoha wynika, że dla 70 proc. menedżerów
z sektora MŚP w 24 krajach, technika jest
kluczowym czynnikiem, dzięki któremu
mogą rozwijać swoje ﬁrmy i odnosić sukcesy biznesowe. W pierwszej kolejności
respondenci z małych i średnich przedsiębiorstw zamierzają wdrażać narzędzia
do automatyzacji (72 proc.), analityki danych (64 proc.), zarządzania dokumentami
(62 proc.) oraz wideorozmów (56 proc.).
Dzięki nim codzienna praca ma być wykonywana szybciej i efektywniej.
Z kolei badanie przeprowadzone
w 2017 r. przez Brothera wśród polskich
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małych i średnich przedsiębiorstw pokazało, że dla 80 proc. z nich druk jest nadal
kluczowym lub bardzo ważnym elementem obiegu informacji. Oznacza to, że obieg
tradycyjnych dokumentów – w wersji papierowej – jest ciągle istotny dla sprawnego
działania wielu ﬁrm w Polsce. Zdecydowana większość badanych (90 proc.) zadeklarowała korzystanie z drukarek laserowych,
rzadziej atramentowych (39 proc.). Jednocześnie 41 proc. respondentów przyznało,
że wymienia drukarki średnio co 5 lat lub
rzadziej, 11 proc. robi to co 4 lata, a 30 proc.
– co 2 lub 3 lata.
Do podstawowych kryteriów decyzji
zakupowych polskich przedsiębiorców

Andrzej Gontarz

wciąż należy cena nabycia bądź leasingu sprzętu. Gdy jest dla nich przystępna,
chętniej sięgają po kolejne, bardziej nowoczesne rozwiązania. Barierę w wielu
przypadkach stanowi brak wolnych środków, co skutkuje mierzeniem zamiarów
na siły i korzystaniem z różnych nadarzających się okazji.
W ocenie analityków Contextu małe
i średnie ﬁrmy zaczęły w ostatnim czasie
zastępować podstawowe modele biznesowe urządzeniami konsumenckimi ze
środkowej i wyższej półki. Świadczyć ma
o tym m.in. odnotowany w I kw. bieżącego
roku boom na urządzenia konsumenckie,
który wynikał głównie ze spadku ich śred-

Ilustracja AdobeStock

n

niej ceny w wyniku akcji promocyjnych
i rabatowych dystrybutorów. Przedsiębiorcy wykorzystali to do wymiany ﬂoty
drukującej i zakupu nowszych maszyn.

Potrzeba rzeczowych
argumentów
Brak szerszego zainteresowania krajowych
MŚP włączaniem druku w zintegrowany
system zarządzania cyfrowym obiegiem
dokumentów wynika również z braku dostatecznej wiedzy o korzyściach z wdrożenia tego typu rozwiązań. Tu jest duże pole
do popisu dla integratorów i resellerów.
Wielu przedsiębiorców nie decyduje się na
zakup bardziej zaawansowanych urządzeń
czy korzystanie ze wspierającego ich funkcje oprogramowania, gdyż nikt ich jeszcze
do tego nie przekonał. Uświadamianie im,
co faktycznie mogą w wyniku digitalizacji
zyskać, wydaje się dzisiaj niezbędnym elementem strategii biznesowej na tym ryn-

ku. Często bowiem sprzedawcom brakuje
umiejętności przełożenia abstrakcyjnych,
ogólnych danych na realia funkcjonowania
konkretnych ﬁrm czy branż.
To samo dotyczy również zainteresowania korzystaniem z modelu usługowego druku. Jak niedawno na łamach CRN
Polska przekonywał Michał Gac z GMP
Group: „Klienci u nas nie mają świadomości korzyści wynikających z usługowego
modelu druku. Nie oczekują w zasadzie
sami od nas takich rozwiązań. Owszem,
sprzedajemy je obecnie w zdecydowanej
większości przypadków, ale przekonanie
do nich klientów leży zazwyczaj po naszej
stronie. To przeważnie inicjatywa działu
handlowego, a nie świadomy wybór klienta” („Cena wciąż decyduje”, nr 6/2019).
Taki stan rzeczy stanowi szansę dla
aktywnych integratorów i resellerów.
Może bowiem oznaczać, że w wielu sytuacjach nie mamy do czynienia z brakiem
zapotrzebowania na bardziej zaawansowane rozwiązania, ale raczej z brakiem
wiedzy na temat korzyści wynikających
z ich zastosowania. Ci, którzy będą potraﬁli dotrzeć do potencjalnego klienta z przekonującymi
argumentami, mają okazję zajęcia
całkiem dobrze rokującej biznesowo
pozycji.
– Model usługowy
staje się dziś standardem, tym bardziej, że
producenci i resellerzy stawiają na kompleksową obsługę
i maksymalnie odciążają użytkowników
końcowych oferując całościowe rozwiązania MPS, obejmujące niejednokrotnie
nawet ﬁnansowanie, w tym leasing lub
dzierżawę – uważa Krzysztof Janiec, MPS
Sales Specialist w Epsonie.

przedsiębiorca potrzebuje tylko zwykłej
drukarki i nie zdecyduje się na nic innego.
Drugiemu będzie potrzebne zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne z oprogramowaniem wspierającym zarządzanie
wydrukami, a kolejnemu – system obiegu cyfrowej dokumentacji i efektywnego, szybkiego dostępu do jego zawartości.
Dla jednego korzystniejsze będzie kupienie sprzętu lub wzięcie go w leasing, dla
innego bardziej opłacalna może okazać
się usługowa forma obsługi ﬂoty drukującej. Do każdego trzeba traﬁć z odpowiednią ofertą i przekonującymi argumentami.
Generalnie wyróżnić można dwa podstawowe typy współpracy z małymi
i średnimi ﬁrmami. Pierwszy to oferowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programistycznych ułatwiających
i wspierających wykonywanie wciąż popularnych, tradycyjnych wydruków. Mowa o wyposażonych w zaawansowane
funkcje drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do
zarządzenia drukiem na papierze. Na takie rozwiązania, wbrew pozorom, długo
jeszcze może być duże zapotrzebowanie.
Ponad trzy czwarte (78 proc.) menedżerów biorących
udział w badaniu
przeprowadzonym
przez analityków
Quocirca uznało,
że drukowanie jest
ważne dla sprawnego prowadzenia
działalności biznesowej. Z kolei
41 proc. uważa, że chociaż liczba drukowanych dokumentów w ogólnej puli może się zmniejszać, objętość drukowanych
materiałów będzie wzrastać.
Taka sytuacja będzie też prawdopodobnie oznaczała wzrost zainteresowania rozwiązaniami do digitalizacji dokumentów,
systemami do ich archiwizacji i zarządzania nimi oraz programami do sprawnego
wyszukiwania zgromadzonych w nich informacji. To daje dobre perspektywy resellerom i integratorom zainteresowanym
współpracą z sektorem MŚP. Specjaliści
Quocirca oceniają, że małe i średnie ﬁrmy
w zakresie wdrażania takich rozwiązań
będą potrzebowały wsparcia ze strony

Chociaż liczba
drukowanych dokumentów
w ogólnej puli może się
zmniejszać, objętość
drukowanych materiałów
będzie wzrastać.

Równolegje ঋwiaty
Jak zatem zainteresować przedsiębiorców ofertą druku? Przede wszystkim nie
można mówić do nich językiem technicznym, lecz biznesowym. Trzeba wiedzieć,
jakie klient ma potrzeby i co faktycznie
będzie dla niego użyteczne. A to nie jest
wcale łatwe, bo sektor MŚP jest mocno rozdrobniony i zróżnicowany. Jeden
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zewnętrznych, ale blisko współpracujących doradców.
To szansa dla resellerów i integratorów, którzy będą potraﬁli zdobyć zaufanie
przedsiębiorców, oferując adekwatne do
ich potrzeb rozwiązania. Uwzględnianie
specyﬁki sektora MŚP może mieć miejsce
w różnych obszarach ich działalności i na
różnych płaszczyznach współpracy.
– Małe i średnie ﬁrmy znacznie częściej
decydują się na zakup urządzenia i skorzystanie z zewnętrznej opieki serwisowej.
Obecnie ponad 90 proc. naszych klientów
z tego sektora współpracuje z nami właśnie
w ten sposób. Nie jest to typowy model usługowy, w którym płaci się za wydruk strony
i dzierżawi drukarki. MŚP zdecydowanie
wolą mieć urządzenie na własność. Stąd
wypracowany przez nas w praktyce model
mieszany – wyjaśnia Tomasz Tysiączny,
właściciel Kwark Komputer.

Zapewniࣀ dobre wejঋcie
Rola partnerów znających dobrze potrzeby sektora MŚP będzie rosła. Zwiększeniu

zainteresowania systemami obiegu dokumentów na polskim rynku mogą służyć
zmiany przepisów prawa. Zniesienie istniejącego jeszcze w niektórych instytucjach obowiązku posiadania dokumentacji
papierowej stanie się z pewnością impulsem do powszechniejszego przechodzenia
na systemy cyfrowego obiegu informacji.
Efektem może być również zwiększenie zapotrzebowania na skanery. Dla
zbudowania sprawnie funkcjonującego
systemu zarządzania obiegiem dokumentów niezbędny jest bowiem skuteczny
mechanizm zasilania zasobów cyfrowego
archiwum kompletem dokumentacji tworzonej bądź wykorzystywanej w przedsiębiorstwie lub instytucji.
Cyfrowe archiwum przynosi faktyczne
korzyści, gdy traﬁają do niego wszystkie
kluczowe dla ﬁrmy dokumenty lub ich cała, wybrana grupa. Utrzymywanie części
dokumentacji w formie cyfrowej, a reszty na papierze, nie tylko nie ułatwia korzystania z niej, lecz – wręcz przeciwnie
– utrudnia dostęp do jej zawartości (trze-

Zdaniem integratora
n Tomasz Tysiączny, właściciel, Kwark Komputer
W ﬁrmach z sektora MŚP coraz chętniej sięga się po laserowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne. Od kilku lat systematycznie odnotowujemy wzrost ich sprzedaży.
Sama drukarka już dzisiaj nie wystarcza, chcemy mieć możliwość kopiowania, skanowania, a także archiwizowania dokumentów. MFP, zastępując dwa czy nawet trzy
oddzielne urządzenia, przynoszą oszczędności nie tylko związane z zakupem, zużyciem energii elektrycznej i serwisem, lecz także w powierzchni biurowej. Ich całkowite
koszty eksploatacji są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Na dodatek, dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu, które jest dołączane do niektórych urządzeń, istnieje możliwość zarządzania obiegiem dokumentów i systemem druku w ﬁrmie. Menedżerowie
coraz częśćiej zdają sobie sprawę, że nowoczesny i sprawny system obiegu dokumentów zwiększa elastyczność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

n Alan Pajek, wiceprezes zarządu, Ediko
Małe i średnie ﬁrmy jeszcze dosyć rzadko posiadają systemy pełnego zarządzania
obiegiem dokumentów. Są one za drogie, a ich wdrożenie jest zbyt skomplikowane.
Wyjątek stanowi branża prawnicza. Kancelarie prawne chętnie korzystają z tych rozwiązań. Potrzebują ich ze względów bezpieczeństwa i zapewnienia poufności przetwarzanych materiałów. Tutaj ważna jest kontrola nad wszystkim, co się dzieje z każdym
dokumentem: kto go czytał, ile razy, co zmieniał, ile czasu nad nim spędził itp. Dla innych alternatywą mogą być systemy działające w chmurze, ale w Polsce zaufanie do
chmury jest jednak dosyć ograniczone. Istnieją również rozwiązania w modelu open
source, jednak umiejętność ich właściwego wdrożenia stanowi barierę dla małych ﬁrm.
Coraz chętniej natomiast sięgają one po bezpłatne aplikacje dołączane do urządzeń
drukujących bądź skanerów.
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ba przeszukiwać dwa różne źródła informacji). Optymalne rozwiązanie polega na
tym, że wszystkie dokumenty krążą po ﬁrmie w formie elektronicznej, a postać papierową będą miały ewentualnie tylko na
wejściu do systemu lub uzyskiwały ją na
wyjściu, gdy niezbędny jest ich wydruk.
Wprowadzanie papierowych dokumentów do cyfrowego obiegu staje się
coraz łatwiejsze dzięki nowoczesnym
skanerom i systemom do rozpoznawania
tekstu (OCR – Optical Character Recognition). Coraz więcej skanerów i urządzeń
wielofunkcyjnych ma wbudowane aplikacje umożliwiające automatyczną kategoryzację digitalizowanych materiałów.
Za ich pomocą inicjuje się proces elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki
temu traﬁają one do odpowiednich katalogów w zasobach ﬁrmy, skąd w razie potrzeby łatwo je pobrać.
– Coraz więcej rozwijających się ﬁrm ma
problem z przechowywaniem faktur czy
umów. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie z ich strony rozwiązaniami do
zarządzania dokumentami na początkowym etapie obróbki. Od nich właśnie małe
przedsiębiorstwa zaczynają tworzenie swoich systemów obiegu dokumentów. Pozwalają bowiem zapanować nad dokumentacją
sprzedażową i pracowniczą oraz utrzymać
w niej niezbędny porządek. Wiadomo wtedy,
gdzie są potrzebne dane i jak do nich traﬁć.
Póżniej, w razie potrzeby, można system rozbudowywać o kolejne funkcje – mówi Alan
Pajek, wiceprezes zarządu Ediko.
Piotr Żyliński, Product Manager w Alstor SDS, zwraca uwagę, że dołączane do
skanerów oprogramowanie automatycznie poprawia i optymalizuje zapisywany
obraz dokumentów, co sprawia, że ich cyfrowa postać jest bardziej czytelna niż oryginał. Jego zdaniem, coraz więcej małych
i średnich ﬁrm wdraża już elektroniczny
obieg dokumentów, którego pierwszym
ogniwem jest właśnie skaner.

Wi<cej usjug
Nowe możliwości biznesowe otwierają
się też za sprawą uzupełniania obsługi
środowiska druku o inne usługi związane z cyfryzacją. Z tegorocznego badania
Konica Minolta wynika, że największym
problemem, z jakim muszą się mierzyć
dzisiaj małe i średnie ﬁrmy, są cyber-

Zdaniem specjalistów
Piotr Baca,
Country Manager,
Brother

nPIOTR BACA Małe i średnie ﬁrmy przy wyborze sprzętu kierują się najczęściej kosz-

tem eksploatacji. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę istotną rolę druku w ich pracy. Dlatego
mocno zachęcamy klientów i resellerów do korzystania z usług MPS do zarządzania drukiem. Zapewniają bowiem ﬁrmom nie tylko obniżenie kosztu wydruku jednej strony, ale też
unikanie strat związanych z przestojami spowodowanymi awarią urządzenia lub brakiem
materiałów eksploatacyjnych.
n PIOTR ŻYLIŃSKI MŚP wykorzystują skanery dokumentowe zarówno do digitalizacji ar-

chiwalnych dokumentów papierowych, jak i do obsługi bieżącej działalności, czyli zapisywania do cyfrowej postaci aktualnych druków. Głównym wyzwaniem w przypadku skanowania
jest obróbka bardzo dużej liczby zadrukowanych stron. O ile kilka lub kilkunaście dokumentów dziennie można zeskanować, korzystając z urządzenia wielofunkcyjnego, o tyle w przypadku dokumentów mających kilkadziesiąt stron lub nietypowych bardziej optymalnym
rozwiązaniem staje się skaner dokumentowy. Skanery przebiegowe są najczęstszym typem
urządzeń stosowanym w sektorze MŚP, a do skanowania zbindowanych dokumentów lub
książek stosuje się skanery ze zintegrowaną płaską szybą.

Piotr Żyliński,
Product
Manager,
Alstor SDS

n KRZYSZTOF JANIEC Małe ﬁrmy nie stosują skomplikowanych systemów zarządza-

Krzysztof Janiec,
MPS Sales
Specialist,
Epson

zagrożenia. Wskazało na nie 33 proc.
ankietowanych. W dalszej kolejności
wymieniono: konkurencję (27 proc.),
zgodność z przepisami (23 proc.) i problemy z infrastrukturą IT (18 proc.).
Badanie wskazuje zatem obszary,
w których integratorzy i resellerzy mają okazję osiągnąć dodatkowe przychody. Dla ﬁrm zajmujących się usługami
w zakresie druku szczególnie interesujące może być uzupełnienie własnej
oferty o działania związane z cyberbezpieczeństwem. W 2018 r. 67 proc. małych
i średnich przedsiębiorstw doświadczyło cyberataku, a 58 proc. naruszenia danych. Tymczasem połowa MŚP nie wie
jak chronić swoje zasoby przed zagrożeniami i nie opracowała procedur reagowania na ewentualne incydenty.
Jednocześnie coraz powszechniej wykorzystywaną drogą ataków staje się
środowisko druku. Według raportu Quocirca w ubiegłym roku w prawie 60 proc.
wszystkich przedsiębiorstw nastapiło na-

nia informacją, bo ewentualne korzyści nie pokryją kosztów wdrożenia. Trend cyfryzacji
wymusza jednak posiadanie chociażby urządzenia oferującego efektywne skanowanie
jako punkt wyjścia do dalszej obróbki dokumentu (rozesłania, prośby o weryﬁkację, akceptacji itd.). Można wykonywać je z użyciem specjalnego skanera lub urządzenia MFP,
w wielu przypadkach dużo bardziej praktycznego z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa. Coraz intensywniej rozwijane są też rozwiązania typu faktura elektroniczna
lub systemy EDI, w przypadku których samo skanowanie jest już wyeliminowane.

ruszenie bezpieczeństwa danych w trakcie drukowania. Przy czym w 59 proc. tych
przypadków nastąpił wyciek informacji,
co spowodowało wymierne straty ﬁnansowe. W 40 proc. ﬁrm incydenty związane
z drukiem spowodowały spadek wydajności pracy i przestoje.
Firmy IT, które chcą świadczyć dodatkowe usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa w połączeniu z ofertą obsługi druku,
mogą liczyć na zainteresowanie przedsiębiorców. 66 proc. uczestników badania
Quocirca zadeklarowało, że przeciwdziałanie zagrożeniom danych w związku z drukiem jest dla nich jednym z pięciu
priorytetów cyberbezpieczeństwa (większą wagę przykładano jedynie do zagrożeń związanych z chmurą obliczeniową).
62 proc. respondentów przyznało, że
sięga po rozwiązania klasy MPS w celu
podniesienia efektywności zarządzania
drukiem i bezpieczeństwa.
– Przedsiębiorcy coraz częściej rozumieją,
że urządzenia drukujące są elementem całej

infrastruktury IT i powinny być chronione
tak, jak każdy komputer. Próba oszczędzenia przysłowiowych kilku groszy może przynieść ogromne straty – ocenia Piotr Baca,
szef polskiego oddziału Brothera.
Na polskim rynku atrakcyjność oferty takich łączonych usług może jeszcze
wzrastać ze względu na niski poziom
nasycenia sektora MŚP wykwaliﬁkowaną kadrą teleinformatyczną. W przeważającej większości ﬁrm brakuje nie tylko
specjalistów od cyberbezpieczeństwa,
ale w ogóle jakichkolwiek specjalistów
ICT. Opublikowany niedawno przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
„Raport o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw” pokazuje, że w 2018 r.
jedynie 7,6 proc. małych ﬁrm w naszym
kraju oraz 29,8 proc. średnich zatrudniało osobę posiadającą specjalistyczne
kwaliﬁkacje w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych. Reszta, to
w mniejszym lub większym zakresie, potencjalni klienci branży IT.
n
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Epson: drukarki
nie tylko dla korporacji
Jeszcze kilka lat temu drukarki służyły wyłącznie do drukowania.
Obecnie są to wyspecjalizowane urządzenia, które zapewniają
zaawansowane narzędzia do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.

J

ednak funkcji, które mają oferowane
dziś drukarki, nie wprowadzono jedynie z myślą o dużych ﬁrmach. Także małe i średnie przedsiębiorstwa mogą
być zainteresowane wieloma z nich, np.
funkcją automatycznego skanowania
dwuprzebiegowego lub rozpoznawania
dokumentów, które następnie, zgodnie
z przypisanymi regułami, automatycznie mogą zostać wysłane do klienta poczty elektronicznej lub usług chmurowych,
takich jak Dysk Google.
Funkcja optycznego rozpoznawania znaków OCR (Optical Character
Recognition) umożliwia szybkie konwertowanie zeskanowanych dokumentów na tekst do edycji. Warto również
wspomnieć o module łączności bezprzewodowej, która zapewnia administratorom zdalne zarządzanie sprzętem
(np. sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych), a użytkownikom wysyłanie dokumentów do druku bez pomocy
komputera.

Podstawa opjacalnoঋci:
tani druk, nie urz.dzenie
Bez względu na wielkość i rodzaj przedsiębiorstwa podstawowym kryterium zakupu drukarki powinny być niewielkie
koszty związane zarówno z wydrukiem
strony, jak i całościową eksploatacją.
Kierowanie się podczas wyboru drukarki wyłącznie niską ceną okazuje się
słuszne tylko do czasu pierwszych prac
serwisowych. Dlatego klientowi warto
zaproponować atramentowe urządzenia z serii WorkForce Pro, które w porównaniu z drukarkami laserowymi mają
bardzo uproszczoną budowę. Brak podzespołów wymagających częstych wymian praktycznie eliminuje konieczność
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kosztownych prac konserwacyjnych oraz
wynikających z nich przestojów.
Modele z serii WorkForce Pro wyróżniają się również kosztem wydruku
jednej strony. W urządzeniu wielofunkcyjnym Epson WF-C5790DWF wynosi
ona zaledwie kilka groszy. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku druku w kolorze jest to oszczędność na poziomie
50 proc. w porównaniu z ceną wydruków
z modeli laserowych. Nie bez znaczenia
jest także fakt, że razem z zakupioną

drukarką użytkownik otrzymuje zapas
atramentu, który umożliwia wydrukowanie nawet 10 tys. stron czarno-białych
oraz 5 tys. stron kolorowych.
Firma Epson wprowadziła też na rynek
technologię atramentowego druku piezoelektrycznego. W trakcie tego procesu,
inaczej niż w rozwiązaniach laserowych,
nie są podgrzewane podzespoły ani nośniki. Dzięki temu urządzenia z serii WorkForce, takie jak WF-C5790DWF, zapewniają ograniczenie zużycia energii elektrycznej aż o 90 proc. Nie dość, że jest to
rozwiązanie ekologiczne, to w skali roku
daje przedsiębiorcom spore oszczędności na rachunkach za prąd.
Pod względem konstrukcji urządzenia
Epsona pozbawione są podzespołów takich jak bębny, grzałki, kartridże, które
w przypadku urządzeń laserowych należy regularnie wymieniać. W rezultacie
daje to, zdaniem niezależnego ośrodka badawczego BLI, ograniczenie odpadów nawet o 96 proc. Trzeba także podkreślić, że
urządzenia Epson pracują o 23 proc. ciszej
niż porównywalny konkurencyjny sprzęt,

Biznesowa jakoঋࣀ
i szybkoঋࣀ
Druk atramentowy zawsze uważany był
za wzór jakości. W tym kontekście Epson
może pochwalić się nie lada osiągnięciem, ponieważ jeszcze bardziej go udoskonalił. Stało się to za sprawą głowicy
drukującej Precion Core, która dzięki
technologii kropli o zmiennej wielkości (do 3 pikolitrów) zapewnia wydruki
charakteryzujące się doskonałą reprodukcją kolorów oraz najwyższym poziomem szczegółowości.
Do drukowania w najlepszej jakości
potrzebny jest również odpowiedni atrament. Urządzenia z serii WorkForce wykorzystują najnowszą generację tuszów
DuraBrite i DuraBrite Ultra. Ich podstawową przewagą nad tonerami stosowanymi w drukarkach laserowych jest fakt,
że z czasem nie zbrylają się, tak jak proszek w nich stosowany. Dodatkowo wydruki z urządzeń WorkForce są odporne
na działanie promieni UV oraz wody i zachowują najwyższe parametry jakości
nawet przez 10 lat. W efekcie modele te
szczególnie polecane są do zadań związanych z archiwizacją dokumentów.
Jeszcze kilka lat temu to drukarki laserowe wyznaczały standardy szybkości.

Obecnie, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii atramentowej, urządzenia
z serii WorkForce zapewniają porównywalną prędkość druku. Przykładowo,
w modelu WF-C5790DWF pierwsza strona czarno-biała zostaje wydrukowana już
po 4,8 s, a kolorowa po 5,3 s od wybudzenia
urządzenia. Jest to najlepszy wynik w tej
klasie produktów.

Czarno-biajy druk
na miar< MࡆP
Sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się również urządzenia monochromatyczne z serii EcoTank,
które mają większość zalet wydajnej serii
WorkForce, jednak oferowane są w dużo
niższych cenach. W przypadku domowego biura idealnym rozwiązaniem jest model M1120. To wyjątkowy, kompaktowy
i elegancki sprzęt, który został wyposażony w znaną z bardziej zaawansowanych urządzeń głowicę PrecisionCore.
W efekcie drukarka sprzedawana w konkurencyjnej cenie zapewnia wyjątkowo
precyzyjny, a jednocześnie tani druk.
Natomiast modele M2140 oraz M2170
zostały zaprojektowane tak, by odpowiadały wymaganiom nieco większych
środowisk pracy. Zapewniają krótki czas
uzyskania pierwszej strony, prędkość
druku na poziomie 20 str./min, a także funkcję drukowania dwustronnego,
która wpływa na wysoki poziom wydajności urządzenia. Co więcej, dołączony

Agnieszka Wnuczak
Business Account Manager, Epson

Przepowiednie o rezygnacji z dokumentów drukowanych
okazały się zdecydowanie na wyrost.
Najlepszym tego dowodem jest zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorców, którzy niezmiennie potrzebują
urządzeń zapewniających tani i szybki
druk, charakteryzujący się najwyższą
jakością. Jednocześnie zauważalna
jest delikatna zmiana środka ciężkości: obok parametrów technicznych
i ceny coraz częściej do głosu dochodzą aspekty takie jak zaawansowane
funkcje służące do zarządzania dokumentacją oraz ekologia. Przykładem
urządzenia wyróżniającego się w tym
zakresie jest Epson WF-C5790DWF.
Sporym zainteresowaniem cieszą się
również zdecydowanie tańsze, a niemal
równie efektywne monochromatyczne
drukarki EcoTank.

do zestawu zapas atramentu zapewnia
wydrukowanie 11 tys. str. bez potrzeby
kupowania tuszów. Oba modele należą
do grupy urządzeń „3w1”, bo wyposażono je również w funkcje kopiowania oraz
skanowania.
Prawdziwą okazją dla przedsiębiorców jest akcja cashback, w ramach której każdy nabywca nowej drukarki z serii
EcoTank (w tym wymienionych modeli mono) może uzyskać nawet do 500 zł
zwrotu. Aby skorzystać z promocji, należy zarejestrować urządzenie do 30 dni
po dokonaniu zakupu na stronie www.
epson.pl/zwrot. Promocja potrwa do
końca 2019 r. Istnieje też możliwość bezpłatnego wydłużenia gwarancji do 3 lat
(www.epson.pl/gwarancjanadrukarki).
Więcej informacji na www.epson.pl.

Dodatkowe informacje:
AGNIESZKA WNUCZAK,
BUSINESS ACCOUNT MANAGER, EPSON,
AGNIESZKA.WNUCZAK@EPSON.PL
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ EPSON.

są także dużo mniej inwazyjne dla otoczenia, ponieważ podczas druku nie emitują
dwutlenku węgla ani toksycznych nanocząsteczek tonera.
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Fujitsu skanuje
wszystko i wszędzie

W dystrybucyjnej ofercie Alstor SDS ważną pozycję
stanowią skanery Fujitsu, marki znanej z profesjonalizmu
w zakresie przetwarzania dokumentów. Wśród nich
na uwagę zasługują modele przeznaczone specjalnie
do pracy w małych i średnich ﬁrmach.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI FUJITSU I ALSTOR SDS.

S

ieciowy skaner Fujitsu ﬁ-7300NX
będzie przydatny przede wszystkim
w przedsiębiorstwach z wieloma
zespołami pracowników, o zróżnicowanych potrzebach związanych z digitalizacją dokumentów. Może z niego korzystać
wielu użytkowników, ponieważ – w przeciwieństwie do zwykłego skanera – nie
jest przeznaczony do pracy z konkretnym
komputerem i może być zainstalowany
w dowolnym miejscu w biurze.
Urządzenie wyposażone jest w podajnik o pojemności 80 arkuszy, skanuje dokumenty A4 pionowo w rozdzielczości
300 dpi z prędkością 60 str./min lub 120
obrazów/min w trybie skanowania dwustronnego. Obsługa skanera odbywa się
za pomocą dotykowego wyświetlacza
o przekątnej 4,3 cala, nie trzeba więc wykonywać żadnych dodatkowych operacji
na komputerze. Po uwierzytelnieniu się
(przy użyciu PIN lub karty dostępowej)
użytkownik wybiera zadanie z listy, którą
administrator przypisał do jego indywidualnego proﬁlu. Ustawienia parametrów
skanowania można dokonywać też za pomocą aplikacji internetowych i na sprzęcie mobilnym.
Do zarządzania skanerami Fujitsu z rodziny ﬁ służy dołączone do nich oprogramowanie PaperStream NX Manager.
Umożliwia ono przydzielanie użytkownikom ściśle określonych funkcji, z których mogą korzystać (tzw. menu zadań),
kontrolowanie procesu ich autoryzacji,
a także dokonywanie zmian we wszystkich ustawieniach skanera. Dzięki dostępnemu oprogramowaniu serwerowemu
Scanner Central Admin, administratorzy
IT nie muszą ręcznie aktualizować opro-
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gramowania każdego skanera osobno.
Mogą też wykorzystywać funkcje monitoringu i zarządzania nawet tysiącem skanerów, także znajdujących się w odległych
oddziałach ﬁrmy (wszystkie dane są gromadzone na jednej platformie).
Integrację skanerów z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie systemami umożliwiają pakiety SDK PaperStream NX
Manager. Administratorzy mają do dyspozycji trzy zestawy interfejsów API: REST
API, Authentication API i Connector API.
Skanery wyposażono również w funkcje
zapewniające korzystanie z nich za pomocą aplikacji webowej, uwierzytelnianie użytkowników, integrację urządzenia
z narzędziami do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) oraz oprogramowaniem biznesowym.

Dla SOHO i majych Crm
W małych biurach świetnie sprawdza się
ScanSnap iX1500. Urządzenie to wyposażono w moduł bezprzewodowy, dzięki
któremu można podłączyć je do lokalnej
sieci Wi-Fi. Jeśli sieć nie jest wykorzystywana w ﬁrmie, można udostępnić skaner
jako punkt dostępowy do łączności z komputerami lub sprzętem mobilnym z systemem iOS lub Android (wymagana jest
aplikacja ScanSnap Connect lub ScanSnap Cloud).
ScanSnap jest gotowy do pracy już po
otwarciu podajnika. Skanuje dokumenty jedno- lub dwustronnie, z szybkością
30 arkuszy na minutę w rozdzielczości
300 dpi (kolor i odcienie szarości) lub
600 dpi (skany czarno-białe). Dzięki precyzyjnej technice podawania papieru
i czujnikom ultradźwiękowym, ScanSnap

z łatwością skanuje dokumenty wielostronicowe, wykrywa błędy i ostrzega o nich
użytkownika, np. o pobraniu wielu kartek
jednocześnie. Istnieje też opcja skanowania dokumentów większych niż typowy
format A4. W tym celu należy złożyć je
na pół i użyć trybu skanowania ręcznego
(dołączone oprogramowanie umożliwi połączenie dwóch skanów w jeden obraz).
Łatwo również skanować bardzo małe materiały, np. paragony czy wizytówki, dzięki
wyposażeniu podajnika w przygotowaną
w tym celu szczelinę.
Skaner iX1500 jest dostarczany z czterema licencjami oprogramowania ScanSnap Home (można dokupić kolejne),
dzięki czemu z urządzenia może korzystać kilku pracowników. ScanSnap Home
ułatwia zarządzanie skanami i ich edytowanie. Dokumenty są automatycznie rozpoznawane i grupowane według
typów (paragony, zdjęcia, wizytówki
itp.). Wykrywany jest też tekst (np. nazwa sklepu na paragonie lub nazwa ﬁrmy na zeskanowanej fakturze) i na bazie
tej informacji użytkownikowi sugerowana jest odpowiednia nazwa pliku. ScanSnap Home zapamiętuje wprowadzone
przez użytkownika zmiany w nazwach
plików w celu precyzyjniejszego sugerowania nazewnictwa podczas dalszej pracy z urządzeniem.

Dodatkowe informacje:
PIOTR ŻYLIŃSKI, PRODUCT MANAGER, ALSTOR SDS,
P.ZYLINSKI@ALSTORSDS.PL

Poufne dane
s. tak৵e w drukarkach
Drukarki i skanery mają coraz więcej funkcji dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb
użytkowników. Ale wraz z tymi narzędziami pojawiają się nowe wyzwania związane
z bezpieczeństwem danych. Brother podszedł do problemu metodycznie, dzięki czemu
zapewnia ochronę informacji na każdym etapie procesu drukowania i skanowania.

Bezpieczne skanowanie
Oprócz drukarek potencjalnym źródłem
wycieku danych są skanery. Użytkownik

ma do dyspozycji wiele opcji przechowywania lub udostępniania zeskanowanego poufnego dokumentu. Wysłanie go
e-mailem lub umieszczanie w folderze
sieciowym często okazuje się ryzykowne, gdyż jego treść może zostać odczytana przez osoby niepowołane.
Dlatego urządzenia wielofunkcyjne
oraz skanery ﬁrmy Brother wyposażono w funkcję Secure PDF, dzięki której
– na życzenie użytkownika – każdy nowo
zeskanowany plik PDF jest automatycznie zabezpieczany czterocyfrowym
kodem PIN. Wprowadzono również bezpieczny protokół transferu plików SFTP
(Secure File Transfer Protocol), który zapewnia prywatny i bezpieczny transfer
danych w efekcie zastosowania serwera
uwierzytelniającego.

Zabezpieczenie
dost<pu sieciowego
Połączenia sieciowe także są obszarem,
który wymaga odpowiedniej ochrony
w trakcie procesu drukowania i skanowania. Niestety, dziedzina ta często jest
ignorowana zarówno przez producentów sprzętu, jak i jego administratorów.
Rozwiązania marki Brother ułatwiają
wprowadzenie rygorystycznych reguł,
dzięki którym sieć nie staje się najsłabszym ogniwem w ﬁrmowym systemie
bezpieczeństwa.
Jednym z podstawowych i najbardziej
skutecznych mechanizmów ochronnych
jest ﬁltr IP. Zapewnia, że ze sprzętem
drukującym i skanującym będą się łączyć
tylko urządzenia o określonych adresach
IP. Administratorzy mogą skorzystać
z wbudowanego bezpiecznego protokołu IPsec oraz wyłączyć niestosowane

Paweł Wośko
Presales & Technical Service
Manager, Brother

W małych i średnich
ﬁrmach z reguły
większość stanowisk
pracy nie znajduje się w bezpośredniej bliskości drukarki, dlatego istnieje
wysokie ryzyko dostania się dokumentów w niepowołane ręce. Osoba postronna może po prostu zabrać wydruki
lub próbować pozyskać dane zapisane w pamięci urządzenia. To duża luka
w systemie bezpieczeństwa narażająca
ﬁrmy na problemy nie tylko w kontekście
biznesowym, ale także prawnym, szczególnie jeśli chodzi o RODO.

w przedsiębiorstwie protokoły, np. FTP
lub SMTP. Z kolei niektóre narzędzia
do zarządzania ﬂotą urządzeń, takie jak
Brother BRAdmin, wykorzystują do komunikacji z tymi urządzeniami protokół
SNMP w wersji trzeciej, która zapewnia
szyfrowanie przesyłanych danych. Urządzenia producenta zostały wyposażone
także w funkcję szyfrowania z użyciem
protokołów TLS (Transport Layer Security) i SSL (Secure Socket Layer).
Dystrybutorami drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych Brother w Polsce są:
For Ever, Polcan, Praxis, Roseville Investments i Tech Data.

Dodatkowe informacje:
BIURO@BROTHER.PL
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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uża dywersyﬁkacja oferty ﬁrmy
Brother sprawia, że łatwo dobrać
rozwiązanie spełniające wymagania dotyczące ochrony drukowanych
i skanowanych dokumentów, zapisane w polityce bezpieczeństwa ﬁrmy, a także wynikające z przepisów prawa, w tym RODO.
Dla przykładu, w przedsiębiorstwach,
w których korzysta się z centralnie umieszczonych urządzeń drukujących, pracownicy muszą podejść do nich w celu odebrania
wydruków. Aby nie dopuścić do zabrania
ich przez osoby postronne, Brother wyposażył swój sprzęt w funkcję Secure Print
zapewniającą wstrzymanie druku do czasu, aż uprawniony użytkownik wpisze
w panelu drukarki kod PIN wygenerowany indywidualnie do konkretnego zadania. Istnieje też wariant tej funkcji – Secure
Print+ – w przypadku którego wymogiem
jest, aby użytkownik skorzystał z indywidualnej karty zbliżeniowej.
Opracowano również wiele działań
ochronnych, które mogą być zainicjowane przez ﬁrmowych administratorów IT.
Funkcja Secure Function Lock umożliwia
nadawanie uprawnień osobom korzystającym z drukarek (można m.in. określić, kto ma prawo skanować dokumenty
lub wysyłać faksy) oraz ustalanie limitów
(np. wydrukowanych stron miesięcznie).
Użytkownicy identyﬁkowani są za pomocą kodów PIN lub kart zbliżeniowych.
Sprzęt drukujący można też zintegrować
z serwerem Active Directory. Wówczas
użytkownik, który chce odblokować urządzenie, musi podać login i hasło.

KOMUNIKACJA I PRACA GRUPOWA

łączenie dwóch światów

Integracja rozwiązań przeznaczonych do komunikacji przypomina
czasami porządkowanie stajni Augiasza. Dlatego łączenie
rozmaitych narzędzi dostarczanych przez wielu producentów
wymaga od integratorów nieprzeciętnej wiedzy i dużej cierpliwości.
n

B

udowanie w ﬁrmie nowoczesnego, sprawnie działającego systemu
komunikacji to wyjątkowo mozolne zadanie. Szczególnie dużych trudności
osobom odpowiedzialnym za realizację
tego typu projektów nastręcza integracja
systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych. O ile mniejsze ﬁrmy bądź
startupy stosunkowo szybko chłoną innowacyjne rozwiązania, o tyle w średnich
i dużych przedsiębiorstwach nadal spotyka się podział na systemy do obsługi połączeń głosowych i pozostałe narzędzia.
Jeszcze do niedawna komunikacja była
utożsamiana wyłącznie z telefonią, a w segmencie rozwiązań dla biznesu karty rozda-
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Wojciech Urbanek

wali producenci PBX-ów. Niemniej jednak
zaostrzająca się rywalizacja oraz inwazja
telefonii mobilnej wyeliminowały z gry
najsłabszych graczy. Ale rynek nie znosi
próżni, więc ich miejsce zajęły nowe ﬁrmy
o odmiennym proﬁlu działalności: producenci smartfonów, usługodawcy oferujący
platformy w modelu chmurowym, dostawcy oprogramowania Uniﬁed Communications i narzędzi do pracy zespołowej.
Nie ma co ukrywać, że w efekcie powstał spory galimatias. Apple i Google,
niepodzielnie panujący wśród twórców
systemów operacyjnych do smartfonów,
nigdy nie mieli nic wspólnego z centralami telefonicznymi. Z drugiej strony Cisco,

UC – jeঋli nie teraz, to kiedy?
Swojego rodzaju klamrą „spinającą” narzędzia służące do komunikacji jest system
Uniﬁed Communications. Takie rozwiązania stosunkowo dużą popularnością
cieszą w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej części Europy. Natomiast w Polsce nie wzbudzają większego entuzjazmu,
choć producenci przyznają, że w ostatnim
czasie odnotowują wzrost zainteresowania UC wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak potencjalnych
klientów odstraszają ceny systemów i dodatkowe wydatki związane z ich wdrożeniem. Sytuacji nie ułatwia fakt, że MŚP nie
zawsze potraﬁą odpowiednio oszacować
koszty implementacji.
– Firmy często bazują na informacjach
zdobytych w internecie. Nie sprawdzają
możliwości w zakresie integracji posiadanych aplikacji ani dostępnej infrastruktury,
którą mogliby wykorzystać w nowym projekcie. Takie podejście kończy się zazwyczaj
stworzeniem bardzo drogiego systemu – tłumaczy Tomasz Jaroszewski, kierownik
biura marketingu i sprzedaży w Platanie.
Nie bez znaczenia jest fakt, że bardzo
często abonenckie centrale telefoniczne
znajdują się poza kontrolą działu informatycznego, co poważnie utrudnia ich integrację z innymi narzędziami komunikacji.
– Administratorzy sieciowi mają tendencję do maksymalnego zabezpieczania

Ilustracja AdobeStock

KOMUNIKACJA
BIZNESOWA:

Avaya, Mitel i NEC – najwięksi producenci na globalnym rynku systemów telekomunikacyjnych, kompletnie nie liczą się
w branży telefonii komórkowej. W rezultacie ﬁrmy zawierają różnego rodzaju
alianse. Apple i Cisco od kilku lat współpracują w zakresie integracji rozwiązań
sieciowych z mobilnym systemem operacyjnym iOS. Z kolei Google, Microsoft
i Amazon, koncerny przodujące w dziedzinie sztucznej inteligencji, oferują
swoje rozwiązania producentom oprogramowania do obsługi klientów. Jednym
z najświeższych przykładów jest współdziałanie systemów Avaya z Google Cloud
Contact Center AI. Natomiast Poly zaczęło wykorzystywać w systemach telekonferencyjnych asystenta głosowego Alexa.
Wszystko wskazuje na to, że rynek będzie
zmierzać właśnie w tym kierunku, co akurat jest dobrą informacją dla integratorów.

i ograniczania systemów informatycznych.
Natomiast specjaliści od telekomunikacji
dążą do dużej otwartości systemów, aby zapewnić integrację z innymi rozwiązaniami.
Uzyskanie właściwych proporcji między
ochroną i funkcjonalnością to dylemat znany od lat. Dlatego w przypadku wdrożeń
UC nieoceniona jest rola kierownika projektu, który potraﬁ pogodzić obie kwestie
– podkreśla Łukasz Kałucki, CEO w Halo2.
Trzeba też jasno powiedzieć, że MŚP
czasami nie muszą korzystać z zaawansowanych narzędzi. Do zaspokojenia ich potrzeb w zakresie komunikacji w zupełności
wystarczą usługi dostarczane przez operatora telefonii mobilnej i darmowych, prostych aplikacji do współpracy zespołowej.
Ale niewykluczone, że z upływem czasu
ich wymagania staną się bardziej wygórowane. Interesującą opcją dla mniejszych
ﬁrm, ze względu na niskie koszy operacyjne i szybkość wdrożenia, jest rozwiązanie
dostarczane w modelu chmurowym Uniﬁed Communications as a Service.
Gartner prognozuje, że w 2021 r. aż
90 proc. kupionych systemów UC będzie
dostarczanych w modelu SaaS. Co ciekawe, w styczniu analitycy oznajmili, że
rezygnują z dalszych publikacji magicznego kwadrantu dla systemów UC, a jego
miejsce zajmie raport poświęcony UCaaS.
Zwolennicy modelu chmurowego uważają, że trzeba powoli odchodzić od archaicznego rozwiązania, jakim jest system
zuniﬁkowanej komunikacji w środowisku lokalnym. Jego uruchomienie wymaga
wysokich nakładów ﬁnansowych, a także
dużego zaangażowania działu IT odpowiedzialnego za utrzymanie systemu.
– UCaaS bardzo powoli wkracza do
sektora MŚP. Usługami tego typu są zainteresowane startupy i ﬁrmy, w których
znaczną część personelu stanową milenialsi. Największym wyzwaniem jest integracja
systemów chmurowych z tradycyjną telefonią – mówi Jakub Abramczyk, dyrektor
sprzedaży Poly w Europie Wschodniej.

Renesans gjosu
Rosnąca popularność SMS-ów i Twittera powoduje, że przekaz informacji staje
się coraz bardziej lakoniczny. Niestety, ów
trend zaczyna się rozpowszechniać także w przedsiębiorstwach. Jego największymi propagatorami są młodzi ludzie

Zdaniem integratora
n Arkadiusz Rosiak, Presales Team Manager, Innergo Systems
W dużych przedsiębiorstwach wiedza na temat narzędzi UC jest duża. Koncerny często na
własną rękę szukają optymalnych rozwiązań. Natomiast w przypadku MŚP zuniﬁkowana
komunikacja postrzegana jest jako zbyteczna ekstrawagancja. Integratorzy pokazują tym
klientom narzędzia, wyjaśniają sposób działania i niejednokrotnie przekonują, że wdrożenia UC nie zawsze wiążą się z ogromnymi wydatkami. Zauważamy, że czasami MŚP poszukują rozwiązania wśród darmowych aplikacji. Zastosowanie bezpłatnego narzędzia
zazwyczaj powoduje, że ﬁrma traci kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób z niego korzysta.

wchodzący na rynek pracy. Wprawdzie
komunikacja tekstowa nabiera znaczenia
w biznesie, ale nie na tyle, aby poważnie
zagrozić połączeniom głosowym, które
wciąż są cenione za ogromne możliwości
w kwestii budowania relacji z klientami,
wyjaśniania na bieżąco pojawiających się
wątpliwości itd.
Dość nieoczekiwanie orędownikami
głosu zostały koncerny uznawane w branży IT za największych innowatorów. Amazon, Apple, Google oraz Microsoft pilnie
pracują nad rozwojem tzw. asystentów
głosowych. Za oceanem rekordy popularności biją inteligentne głośniki Amazon
Echo Alexa i Google Home Mini. Działania
wymienionych ﬁrm nie pozostawiają złudzeń, że głos będzie odgrywać kluczową
rolę w systemach teleinformatycznych. Co
więcej, biznes wynajduje nowe zastosowania tej formy komunikacji. Technologie
rozpoznawania mowy wykrywają niuanse
dźwięku i gromadzą wskazówki na temat
lokalizacji rozmówców, chorób, a nawet
cech ﬁzycznych. Uzyskiwane w ten sposób informacje ułatwiają funkcjonowanie
banków i różnego rodzaju infolinii.
Przykładowo amerykański Pindrop bada 1380 funkcji audio, dzieląc je na trzy
główne grupy: rodzaje hałasu wykrywanego na linii telefonicznej, charakterystyka częstotliwości połączenia oraz stopień
spadku jakości sygnału w czasie transmisji. Na podstawie tych informacji można
określić z bardzo dużym prawdopodobieństwem skąd przyszło połączenie oraz
czy jest realizowane za pośrednictwem
internetu, sieci mobilnej lub stacjonarnej.
Pomaga to instytucjom ﬁnansowym zweryﬁkować tożsamość rozmówcy. Z kolei
Nuance, ﬁrma zajmująca się technologiami przetwarzania głosu, podaje przykład

banku wykorzystującego systemy analizy
mowy do wykrywania nieprawidłowości.
Jednym z efektów jest namierzenie złodzieja, który naraził tę instytucję na stratę
wielu milionów dolarów.

Wideokonferencja
dla ka৵dego
W segmencie narzędzi przeznaczonych do
komunikacji biznesowej największą metamorfozę przeszły systemy wideokonferencyjne. Na początku bieżącego stulecia
prym wiodło czterech graczy: Cisco, Polycom, Sony i Tandberg. Ceny oferowanych
przez nich wideoterminali i mostków wideokonferencyjnych były poza zasięgiem
MŚP. Użytkownicy musieli też słono płacić
operatorom za łącza ISDN. Jednak rozwój
szerokopasmowego internetu, usług chmurowych i mobilnych technologii zmieniły
rynek. Wideokonferencja stała się usługą
dostępną zarówno dla małych rodzinnych
ﬁrm, jaki i wielkich korporacji. W sieci pojawiło się mnóstwo darmowych aplikacji
umożliwiających inicjowanie spotkań wideo za pośrednictwem komputerów lub
smartfonów. Nie brakuje opinii, że ogólnodostępny freeware, przystosowany do pracy
z dowolnymi terminalami, ograniczy sprzedaż komercyjnych rozwiązań.
– Systemy telepresence, odwzorowujące
wizerunki rozmówców w skali 1:1, nadal są
zbyt drogie dla MŚP. Natomiast dużą popularnością w tej grupie odbiorców cieszą się
terminale wideokonferencyjne. Firmy inwestują w ten sprzęt, gdyż jego zastosowanie
zwiększa efektywność pracy i podnosi prestiż.
Kamera w laptopie nie dostarczy takich wrażeń i funkcji jak profesjonalny sprzęt w sali
konferencyjnej – wyjaśnia Łukasz Kałucki.
Z danych ﬁrmy MZA Consultants wynika, że w 2018 r. światowa sprzedaż
VADEMECUM CRN wrzesień 2019
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Zdaniem specjalistów
Bartłomiej
Biernat,
Product Manager,
Veracomp
Konrad
Olszewski,
Collaboration
Product Sales
Specialist,
Cisco

n BARTŁOMIEJ BIERNAT Firmy zaczynają dostrzegać korzyści wynikające z posiada-

nia spójnych, wielokanałowych systemów do komunikacji. Natomiast barierą spowalniającą sprzedaż jest przyzwyczajenie użytkowników do starych rozwiązań. Często w dużych
przedsiębiorstwach za funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych odpowiadają różne osoby, co utrudnia wdrożenie, a także budzi obawy związane
z bezpieczeństwem i administracją.
n KONRAD OLSZEWSKI Z naszych obserwacji wynika, że jest coraz większe zainteresowa-

nie systemami UC ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Wpływ na taki stan rzeczy
ma przede wszystkim spadek cen rozwiązań, głównie terminali i infrastruktury wideo.
Dodatkową zachętą i ułatwieniem jest coraz bogatsza i bardziej spójna oferta rozwiązań
w modelu chmury. Natomiast często przeszkodą w podjęciu decyzji o wykorzystaniu serwerów do obsługi aplikacji i urządzeń UC bywa skomplikowana i kosztowna instalacja.
n PAWEŁ CEBULSKI Przez wiele lat korzystanie z wideokonferencji było ekskluzywnym

Paweł Cebulski,
Head of Video
Collaboration,
Poland & Baltics,
Logitech
Jakub
Abramczyk,
Sales Director
Eastern Europe,
Poly

wideoterminali osiągnęła wartość
3,9 mld dol., co oznacza wzrost o 8 proc.
w porównaniu z osiągniętą rok wcześniej. Terminale wideokonferencyjne zazwyczaj są kompatybilne z większością
popularnych systemów UC.
Działania liderów rynku – Cisco i Poly,
zmierzają do standaryzacji i kompatybilności sprzętu oraz wprowadzenia licznych ułatwień w korzystaniu z niego. Nie
można tego powiedzieć o twórcach niskobudżetowych produktów. Integratorzy przyznają, że to istotna niedogodność,
trzeba bowiem instalować wiele różnych
aplikacji służących do prowadzenia konferencji. Poza tym najwięksi producenci
wyznaczają trendy i kreują nowe pomysły.
Cisco np. wzbogaciło wirtualne spotkania
o prezentację obiektów w trybie rzeczywistości rozszerzonej.
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przywilejem zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw. Przełom dokonał się dzięki trzem
czynnikom. Spowodował go wzrost popularności internetowych platform komunikacyjnych
i komunikatorów, które zrewolucjonizowały komunikację biznesową. Do tego doszła możliwość przetwarzania wideo w czasie rzeczywistym przez przeciętej klasy komputer, a nawet tablet lub smartfon. Ostatni czynnik to pojawienie się na rynku uniwersalnych urządzeń
znacznie tańszych od klasycznych terminali wideokonferencyjnych. W ﬁrmach powstaje
coraz więcej sal konferencyjnych, głównie małych (tzw. Huddle Rooms), gdzie mogą się
„spotkać” zespoły, których członkowie pracują nierzadko w domu lub są w trakcie podróży.
n JAKUB ABRAMCZYK Dziś światy telekomunikacji i informatyki całkiem się zlewają.

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne call center bez analizy danych o wykonywanych
połączeniach. Współczesne rozwiązania UC projektowane są więc z myślą o jak najprostszej implementacji, by pracownicy nie musieli skupiać się na technicznych aspektach,
tylko swój czas mogli poświęcać jak efektywniejszemu wykorzystaniu dostarczonych
narzędzi. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii bezpieczeństwa.

– Nie mam wątpliwości, że VR i AR znajdą zastosowanie podczas wideokonferencji,
choć trudno powiedzieć, kto będzie z nich
korzystał i w jakim zakresie. Mamy plany
zastosowania tych technologii, ale w perspektywie mniej więcej trzech lat – mówi
Paweł Jabłoński, CEO w Meeting15.

Integracja pod znakiem
nowych standardów
Rynek komunikacji biznesowej cechuje duża dynamika zmian. Niektóre technologie i rozwiązania szybko zyskują
zwolenników, inne pozostają od kilku lat
w stagnacji. Na fali wznoszącej znajdują
się narzędzia do pracy grupowej, takie jak
Slack czy Microsoft Teams. Według danych ze stycznia z tego pierwszego produktu korzysta 10 mln użytkowników
dziennie, zaś gigant z Redmond pochwa-

lił się w lipcu liczbą 13 mln. Wspomniane
aplikacje usprawniają przede wszystkim
komunikację wewnątrz ﬁrmy. Niestety,
brakuje im funkcjonalności systemów
telekomunikacyjnych, np. nie obsługują
przychodzącego ruchu telefonicznego.
– Klienci częściej traktują wymienione
rozwiązania jak uzupełnienie niż alternatywę systemów UC i ﬁrmy będą dążyć do
integracji obu narzędzi – przyznaje Łukasz
Kałucki.
W najbliższych latach procesy związane
z integracją usług głosowych, wideo oraz
komunikacji tekstowej nabiorą tempa. To
interesujące wyzwanie dla integratorów
działających w wymienionych obszarach.
Jeśli jednak chcą się odnaleźć w nowych
realiach, nie mogą patrzeć na komunikację
przez pryzmat pojedynczych urządzeń czy
aplikacji.
n

atwiejsza wspójpraca
z zestawem Elara 60
Najnowsze rozwiązanie komunikacyjne ﬁrmy Poly przeznaczone jest dla pracowników
korzystających aktywnie z usługi Microsoft Teams. Elara 60 zapewnia przekształcenie
smartfona w wielofunkcyjny telefon biurkowy.

Zalety zestawu Elara 6
60
• Przewodowe i bezprzewodowe ładowanie tele
telefonu
• Integracja z dostępnym opcjonalnie zestawem słuchawkowym
i obsługa jego zaawansowanych funkcji
• Przycisk inicjujący pracę z aplikacją Micro
Microsoft Teams
• Konstrukcja ułatwiająca podgląd ekranu telefonu
• Wbudowany zestaw głośnomówiący
• Przesyłanie dźw
dźwięku ze smartfona
• Blokada link
linką antykradzieżową
Kensington
Kensingto
• Możl
Możliwość zmian konﬁguracji
zestawu
zest

Gdy pracownik nie korzysta z funkcji komunikacyjnych zestawu Elara 60, może
przesyłać do słuchawek muzykę zapisaną
w telefonie lub udostępnianą przez serwisy streamingowe.
Elara 60 jest idealna dla ﬁrm, które do
wewnętrznej komunikacji między pracownikami używają usługi Microsoft Teams,
a do pozostałej komunikacji telefonów
komórkowych. Rozwiązanie wyświetla
informacje o przychodzącym połączeniu,
niezależnie od tego, czy realizowane jest
przez sieć komórkową, czy przez aplikację
Teams. Urządzenie wyposażono również
w przycisk asystenta usługi Teams – uruchamia on aplikację w telefonie i umożliwia zarządzanie wybranymi funkcjami
(takimi jak dźwięk, wideo, komunikator,
konferencje web) z klawiatury zestawu.
Dostarczona z zestawem aplikacja ułatwia zmianę konﬁguracji oraz aktualizację
ﬁrmware’u. Administratorzy IT w ﬁrmach

mogą dodatkowo nabyć oprogramowanie Plantronics Manager Pro, które zapewnia podgląd statystyk
wykorzystania urządzeń zestawu Elara 60
i zdalną aktualizację. Ułatwieniem dla
nich jest też fakt, że poprawna praca zestawu nie wymaga praktycznie żadnej ingerencji ze strony działu IT. Nie trzeba
zapewniać jego łączności z ﬁrmową siecią ani podejmować dodatkowych działań w celu integracji z innymi usługami
działającymi w przedsiębiorstwie. Jedynym wymogiem jest upewnienie się, że
pracownicy mogą korzystać z technologii Bluetooth w swoich smartfonach.
Zestaw Elara 60 będzie dostępny w wielu wersjach w ofercie Veracompu.

Dodatkowe informacje:
IWONA ŻMUDZKA,
PRODUCT MANAGER, VERACOMP,
IWONA.ZMUDZKA@VERACOMP.PL
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U

możliwiająca współpracę zespołową usługa Teams przez dwa lata obecności na rynku zyskała dużą
popularność. Według danych Microsoftu
w lipcu 2019 r. codziennie korzystało z niej
13 mln użytkowników, a przynajmniej raz
w tygodniu – 19 mln. Dzięki temu rośnie
szansa sprzedaży rozwiązań peryferyjnych, które zapewniają współpracę z tą
platformą i gwarantują zwiększenie efektywności jej wykorzystania.
Do tego coraz więcej ﬁrm postrzega telefony stacjonarne jak relikt przeszłości.
Wygoda rozmowy przez nie oraz relatywnie wysoka jakość połączeń, mimo że
wciąż doceniane, przegrały z wielofunkcyjnością smartfonów, którymi można się
posługiwać w każdym miejscu i czasie.
Zauważając te trendy, ﬁrma Poly wprowadziła do oferty rozwiązanie łączące zalety
obu tych grup produktów.
Zestaw Elara 60 opracowano z myślą
o wymagających pracownikach, których
głównym narzędziem jest smartfon z systemem Android lub iOS. Ułatwia on korzystanie z telefonu komórkowego dzięki
podstawce do bezprzewodowego ładowania ( jest też tradycyjna ładowarka),
zewnętrznej klawiaturze numerycznej,
dodatkowemu wyświetlaczowi i modułowi głośnomówiącemu. Umożliwia też
przewodowe i bezprzewodowe podłączenie wybranych modeli słuchawek Poly
z rodziny Voyager oraz Blackwire, które zapewniają szerokopasmowy dźwięk stereo
i mikrofon z redukcją hałasu w otoczeniu.
Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie
zestawu słuchawkowego do kontynuowania rozmowy rozpoczętej bezpośrednio
z telefonu komórkowego. Po połączeniu obu urządzeń następuje automatyczna synchronizacja przez Bluetooth.

KOMUNIKACJA I PRACA GRUPOWA

Profesjonalne
wideokonferencje

tak৵e w majych firmach
Udane spotkanie to coś więcej niż idealnie poprowadzona prezentacja.
Chodzi o emocje i poczucie kontaktu z innymi uczestnikami. Inżynierowie Logitecha,
którzy projektowali zestawy do wideokonferencji, kładli na to szczególny nacisk.

R

osnąca popularność systemów
chmurowych oraz nieustannie
zwiększana przepustowość łączy
internetowych spowodowały rewolucję
w rozwiązaniach do wideokonferencji.
Stały się one dostępne dla każdego, a wiele
przedsiębiorstw wręcz nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nich.
Logitech ma w ofercie pełną gamę rozwiązań, dzięki którym można zaspokoić
potrzeby każdej ﬁrmy w zakresie wideokomunikacji. Zapewnia przystępne cenowo zestawy kamer, głośników
i mikrofonów, a także profesjonalne
słuchawki i kontrolery umożliwiające
zarządzanie przebiegiem spotkań. Produkty można dobrać do każdego rodzaju
pomieszczenia, niezależnie od jego wielkości i układu.

Zaangażowanie producenta w podnoszenie jakości komunikacji potwierdza
szereg zintegrowanych w jego rozwiązaniach technik. Logitech RightSense dba
o to, aby wszyscy byli dobrze widziani
i słyszani. Mechanizm sterowania kamerą Logitech RightSight gwarantuje właściwe kadrowanie ujęć uczestników.
Logitech RightLight pilnuje, aby ich twarze były oświetlone w naturalny sposób, zaś
Logitech RightSound wyrównuje poziom
dźwięku, a także eliminuje szum otoczenia.
Wszystkie kamery i zestawy wideokonferencyjne Logitech zostały certyﬁkowane do współpracy m.in. z takim oprogramowaniem i usługami jak Microsoft
Skype For Business, Microsoft Teams,
Google Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans,
GoToMeeting oraz WebEx.

Pokoje konferencyjne
Według agencji Wainhouse Research
w ok. 40 proc. przypadków uczestnicy
wideospotkań korzystają z małych pokoi
konferencyjnych – zdecydowanie najczęściej w porównaniu z innymi rodzajami
pomieszczeń. Tymczasem wybór rozwiązania komunikacyjnego do małej sali stanowi wyzwanie. Musi ono spełnić szereg
warunków, m.in. zapewniać ruchomy szerokokątny obiektyw, aby gwarantować widoczność wszystkich osób w sali, a także
mieć wbudowany system dźwiękowy wysokiej jakości.
Systemy wideokonferencyjne Logitecha zostały zoptymalizowane pod kątem tych kryteriów, dzięki czemu można
efektywnie wykorzystać nawet małe pokoje konferencyjne. Flagowym rozwiązaniem (do 6 uczestników spotkania) jest
MeetUp. Ten kompaktowy zestaw zawiera zintegrowany system mikrofonowy
i głośniki oraz kamerę ConferenceCam
o kącie widzenia wynoszącym 120 stopni
i rozdzielczości 4K (Ultra HD). Jako akcesoria do tego urządzenia udostępniane są: uchwyt mocujący do telewizora
oraz dodatkowy mikrofon, dzięki któremu w spotkaniu może brać udział 8 osób.

ࡆrednie i du৵e sale
konferencyjne
W pomieszczeniach, w których z wideokonferencji będzie korzystało kilkanaście osób, potrzebne są rozwiązania
łatwe w zaadaptowaniu w różnych salach. Logitech oferuje modułowe rozwiązania, które można swobodnie
konﬁgurować w celu dostosowania do
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Wideokonferencje w domu
Rozwiązania Logitech świetnie sprawdzają się także w komunikacji wideo
w domowym biurze. Nie wymagają działań integracyjnych – wystarczy podłączyć je do komputera przez port USB.
Niektóre kamery internetowe tego
producenta wyposażone są w funkcję
RightLight zapewniającą optymalizację
obrazu w celu uzyskania bardziej naturalnego światła i kolorów.
Zalecaną kamerą do pracy w domowym
biurze jest Brio. Urządzenie zapewnia

Wygodne zarządzanie
wirtualnymi spotkaniami
Powodzenie wideokonferencji zależy nie tylko od jakości przekazywanego obrazu
i dźwięku, ale także łatwości zainicjowania spotkania i jednolitego interfejsu użytkownika, który jest na bieżąco aktualizowany przez producentów platform komunikacyjnych.
Rozwiązanie Tap to podłączany przez port USB do komputera kontroler, który służy
do zarządzania przebiegiem połączeń konferencyjnych. Jest wyposażony w 10-calowy
ekran, czujnik ruchu i ultradźwiękowy nadajnik obsługujący funkcję proximity, odpowiedzialną za wykrywanie aktualnie mówiącej osoby. Rozwiązanie natywnie współpracuje z usługami Google Hangouts Meet, Microsoft Teams Rooms oraz Zoom.
Urządzenie to jest kompatybilne ze wszystkimi kamerami konferencyjnymi
Logitech i oferowane w kompletach z kamerami MeetUp, Rally i Rally Plus.
Można także dokupić akcesoria zapewniające różne możliwości montażu kontrolera na stole konferencyjnym, na ścianie i w dowolnym innym miejscu (standard
VESA). Ważnym atutem rozwiązania jest bardzo proste okablowanie umożliwiające podłączenie kontrolera Tap dwoma kablami (specjalny kabel optyczny USB 3.0
o długości 10 m znajduje się w komplecie). Zestaw zawiera komputer wyposażony
w procesor Intel ósmej generacji, co zapewnia odpowiednią moc obliczeniową
niezbędną do obsługi najnowszych funkcji pojawiających się obecnie w platformach komunikacyjnych, takich jak
prezentacja równolegle obrazu z kamery i obrazu tablicy suchościeralnej
z wycinaniem sylwetki osoby stojącej
przy tablicy, funkcja autokadrowania,
a w przyszłości – rozpoznawanie użytkowników, poleceń głosowych itp.

obraz wyjątkowej jakości w rozdzielczości 4K. Kamera ta, współpracując z oprogramowaniem zapewnianym przez
producenta, jest w stanie dowolnie dopasować kadr do preferencji użytkownika,
a także bardzo dobrze działa w połączeniu z coraz bardziej popularną w biznesowych komunikatorach funkcją
rozmywania tła. Dzięki temu świetnie
sprawdza się w domowym biurze, jeśli
nie chcemy pokazywać podczas połączeń
całego pomieszczenia.
Logitech ma rówież bogatą ofertę przeznaczonych do wideokonferencji słuchawek z mikrofonami, różniących się
wielkością i kształtem nauszników oraz
sposobem podłączenia (kablowe USB
lub bezprzewodowe – Bluetooth, odbiornik USB i DECT). Wszystkie zapewniają krystalicznie czysty dźwięk i mikrofon
z funkcją redukcji szumów. Na uwagę zasługuje zestaw Zone Wireless/
/Wireless Plus zapewniający długotrwały komfort użytkowania, wysoką jakość

zarówno podczas połączeń, jak i słuchania muzyki, aktywną redukcję szumów,
funkcję bezprzewodowego ładowania Qi
oraz możliwość połączenia jednocześnie
z komputerem, tabletem i smartfonem.
Odbiornik bezprzewodowy tego urządzenia umożliwia dodatkowo podłączenie myszy i klawiatury, oszczędzając przy
tym porty USB w komputerze.
Pełne portfolio rozwiązań ﬁrmy Logitech dostępne jest w dystrybucyjnej ofercie Tech Data.

Dodatkowe informacje:
PAWEŁ CEBULSKI,
HEAD OF VIDEO COLLABORATION, LOGITECH,
PCEBULSKI@LOGITECH.COM
GRAŻYNA GONTARCZYK,
PRODUCT MANAGER, TECH DATA,
GRAZYNA.GONTARCZYK@TECHDATA.COM
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wielkości i kształtu pomieszczenia oraz
jego wyposażenia.
Do większych pomieszczeń producent
proponuje rozwiązanie Rally oraz Rally
Plus – modularny system wideokonferencyjny klasy premium przeznaczony
dla 10–46 osób. Zapewnia wyjątkową jakość dźwięku i obrazu w rozdzielczości
4K oraz funkcję automatycznego kadrowania. Do zestawu dołączony jest montowany przy kamerze głośnik (1 lub 2)
zoptymalizowany do pracy z przeznaczonymi do niego panelami mikrofonowymi.
Panele można łączyć ze sobą, dodając
kolejne, w zależności od ilości miejsc
przy stole konferencyjnym oraz akustyki
pomieszczenia.
Logitech ma również alternatywne
rozwiązanie dla grup składających się
z 14–20 uczestników. Group to system
wideokonferencyjny zapewniający obraz w jakości HD (1080p), z ruchomym
obiektywem wyposażonym w 10-krotny
bezstratny zoom. Jest to propozycja dla
przedsiębiorstw, które szukają niedrogiego rozwiązania do średniej wielkości sal
konferencyjnych.
W pomieszczeniach pełniących wiele
funkcji (klasa, sala szkoleniowa, widownia), w których uczestnicy spotkania siedzą w układzie teatralnym lub przy stole
w kształcie litery U, konieczne jest zainstalowanie wszechstronnej kamery. W takiej sytuacji Logitech poleca urządzenia
Rally Camera. Mogą one uchwycić całą
przestrzeń, ale też skupić się na szczegółach – prezenterze, uczestnikach panelu,
tablicy lub zabierających głos członkach
widowni. Kamerę można zamontować
pod suﬁtem do góry nogami – wbudowany czujnik automatycznie obróci obraz.
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