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zas płynie szybko, wielu już nie pamięta emocji, które
towarzyszyły nam 25 maja 2018 r., gdy zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Pół roku wcześniej w „Vademecum” opublikowaliśmy
wywiad z Wojciechem Wiewiórowskim, zastępcą europejskiego
inspektora ochrony danych i opiniodawcą RODO. Chwalił on nowe ustawodawstwo i podkreślał, że zostało przemyślane i przedyskutowane z wieloma przedsiębiorcami. Mówił, że rewolucji
w funkcjonowaniu ﬁrm nie będzie, jedynie ich właściciele, a także zarządzający różnymi instytucjami muszą przemyśleć, w jaki
sposób prowadzą biznes, czy są odpowiednio zabezpieczeni oraz
czy gwarantują etyczność podejmowanych przez ich pracowników działań. Wówczas Wojciech Wiewiórowski wydawał się jedynym optymistą, jeśli
chodzi o przestrzeganie przepisów RODO
w Polsce, podczas gdy media z coraz większą
ekscytacją podkreślały wysokość kar, które
będą nakładane na ﬁrmy (w końcu, jak wiadomo, na każdego znajdzie się paragraf…).
Po dwóch latach można z czystym sumieniem powiedzieć, że nasz rozmówca miał rację. Ku zaskoczeniu wielu w czerwcu 2018 r.
nikt nie zbankrutował w wyniku działania nowo powstałego
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co więcej, telemarketerzy nadal dzwonili i jedynie na pytanie o źródło pochodzenia posiadanych przez nich danych starali się wymyślać coraz bardziej
wiarygodne kłamstwa. Tylko niektórzy na hasło RODO rzucali
słuchawkę, ale cały proceder trwał.
Pierwsza kara związana z nieprzestrzeganiem RODO została nałożona dopiero w marcu 2019 r., ale potem lawiny nie było.
Kolejne grzywny były wymierzane w tempie jednej na kwartał.
Do tej pory rekordzistą, w negatywnym znaczeniu, jest sklep
internetowy Morele.net, który we wrześniu 2019 r. usłyszał
„wyrok” na kwotę 2,8 mln zł za „niewystarczające zabezpiecze-

nie danych osobowych” (spółka w grudniu 2018 r. poinformowała, że z jej bazy cyberprzestępcy wykradli dane osobowe ponad
2 mln osób). Dopiero od tego momentu z pewną regularnością
zaczęły pojawiać się oświadczenia kolejnych ﬁrm o hakerskich
włamaniach, kradzieży laptopów, gubieniu pendrive’ów itp. Rosnąca transparentność komunikacyjna w tym zakresie oznacza,
że wszyscy odnieśliśmy sukces.
Jaki to ma wpływ na naszą branżę? Dwa lata temu mogliśmy obserwować zmasowany marketingowy „atak” na klientów w wykonaniu sprzedawców wszystkiego, co miało mniej
lub bardziej luźny związek z RODO, np. zgodnej z wymaganiami rozporządzenia… zamykanej na kluczyk szafki na dokumenty
i nośniki danych. Ale dziś sprzedawcy nie muszą już wzbudzać niepokoju klientów, wykorzystując argumenty z bajki o żelaznym wilku.
UODO bardzo dokładnie wyraża swoje stanowisko wobec RODO i ujawnia wiele szczegółów dotyczących przeprowadzonych kontroli,
ich skutków oraz zaleceń dla ﬁrm, aby uniknęły
problemów. Warto posiąść tę wiedzę, bo to zdecydowanie ułatwi rozmowy z klientami.
Ale RODO to niejedyna przyczyna, dla której
warto zaszczepić u klientów dbałość o ochronę danych. Wśród
właścicieli wielu przedsiębiorstw wciąż niewystarczająca jest
świadomość, jak duże wizerunkowe straty można ponieść w wyniku udanego ataku hakerskiego. Wstrzymanie działań biznesowych to najłagodniejszy „wymiar kary”. Utrata zaufania
w wyniku udostępnianych w mediach (przede wszystkim społecznościowych) informacji o kradzieży danych klientów, jest
głównym argumentem, którym powinni posługiwać się resellerzy i integratorzy oferujący rozwiązania do ochrony danych.

Fot. Adrian Stykowski

Warto posiąść
wiedzę udostępnianą
przez UODO, co
zdecydowanie ułatwi
rozmowy z klientami.
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Niezrównana ochrona sieci i danych
przed cyberzagrożeniami
Sophos XG Firewall to kompleksowa ochrona
sieci nowej generacji, która zapewnia:
• Ujawnianie ukrytych zagrożeń
• Automatyczne reagowanie na incydenty
• Blokadę nieznanych zagrożeń
• Izolację zainfekowanych systemów
• Łatwe zarządzanie wieloma zaporami sieciowymi

Najwyższe uznanie ekspertów branżowych

So
Sophos
XG Firewall zaliczany do kategorii
produktów o najwyższej wydajności przez NSS Labs
pro

Bezpłatna wersja próbna: www.sophos.pl/xgfirewall

NA TEMAT

Nie ma

chmury

bez partnerów
– W kontekście dojrzałości rynku w porównaniu
z innymi krajami Polska znajduje się w środku stawki.
Mamy tu bardzo aktywnych i zaangażowanych
partnerów, którzy nieustannie podnoszą swoje
kwaliﬁkacje – NIKO MYKKÄNEN, GENERAL MANAGER ALLIANCES
AND CHANNELS EMEA W AMAZON WEB SERVICES.
cja staje się rzeczywistością, więc nadają priorytet działaniom związanym z jej
wdrożeniem w swoich przedsiębiorstwach. Tu pojawia się szansa na skorzystanie z usług chmurowych i ogromne
możliwości dla partnerów, których zadaniem jest pomoc klientom w znalezieniu
właściwej drogi do sukcesu i bycia bardziej innowacyjnymi.
Jak miniona dekada wyglądała z perspektywy usługodawców?
Andy Jassy, nasz CEO, już na samym początku jasno określił, że będziemy potrzebowali partnerów, aby móc rosnąć.
Wraz z rozwojem naszej oferty zauważyliśmy, że powinny być to ﬁrmy o różnym stylu działania,
a w związku z tym kluczowe jest zróżnicowanie portfolio naszych
usług, aby dopasować
je do potrzeb i możliwości partnera. W wielu przypadkach także
klienci potrzebują in-

Polscy partnerzy
powinni rozważyć
sposoby ekspansji
na arenie
międzynarodowej.
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tegratora, którzy pomoże im zbudować
z tych „klocków” taki zamek, jaki chcą.
Natomiast obecnie zarówno nasi klienci, jak i partnerzy, są coraz bardziej doświadczeni w kontekście rozwiązań
chmurowych. Zaczynają mieć jasno sprecyzowane oczekiwania co do tego, jakie
problemy biznesowe powinny one rozwiązywać. Kilka lat temu jeden z naszych
najważniejszych partnerów konsultingowych rozpoczął współpracę z naprawdę
dużymi klientami korporacyjnymi tylko dlatego, że posiadał doświadczenie
w szerokiej gamie usług. Ale dzisiaj klienci raczej oczekują specjalizacji, np. ﬁrmy
z branży produkcyjnej poszukują partnera, który jest najlepszym w swojej klasie
ekspertem w zakresie Internetu rzeczy
lub analiz. Myślę, że to dobra wiadomość,
która pokazuje, że biznes dojrzewa.
Co dla takich ﬁrm jak wasza było większym wyzwaniem – zapewnienie gigantycznej infrastruktury technicznej, czy
stworzenie całej otoczki biznesowo-marketingowej, czyli wykreowanie

Fotograﬁe: Archiwum

CRN Usługi chmurowe zyskują coraz
większą popularność już od ponad dekady. I cały czas ich dostawcy rozbudzają ogromne nadzieje odbiorców.
Jak można podsumować ten okres? Czy
udało się spełnić oczekiwania klientów?
NIKO MYKKÄNEN Być może moja odpowiedź będzie zaskakująca, bo wiele osób
uważa, że usługi chmurowe to już dojrzały segment rynku. Ja jednak sądzę, że jesteśmy dopiero na początku drogi. Nadal
znakomita większość przedsiębiorstw
jest na etapie wczesnych analiz – technicznych, ﬁnansowych oraz operacyjnych
– i rozważa zalety, jakie mogłaby przynieść im chmura. A niewiele ﬁrm ma już
strategię „cloud ﬁrst”, czyli planuje wybór usług chmurowych
w przypadku każdego nowego wdrożenia
lub rozbudowy środowiska IT. Natomiast
coraz więcej mówi się
o cyfrowej transformacji. Klienci zauważyli
wreszcie, że cyfryza-

usług, zaprojektowanie modelu ich
rozliczania i przekonanie klientów, że
warto z nich korzystać?
Od strony technicznej musieliśmy przygotować naprawdę dużą, niezawodną,
odporną na ataki i czynniki zewnętrzne
infrastrukturę. Dzisiaj jest to prostsze, bo
istnieje wiele narzędzi ułatwiających takie zadanie. Ale nie było ich wtedy, gdy
zaczynaliśmy budowanie naszych usług
i bazowej infrastruktury. Konieczna była
zatem współpraca z producentami sprzętu i oprogramowania oraz przekonywanie ich, że wkrótce będzie ogromny popyt
na wysoko skalowalne rozwiązania. I podobnie było od strony biznesowej. Jak
już wspomniałem, teraz wielu klientów
widzi możliwości, jakie chmura obliczeniowa przynosi dla ich biznesowej transformacji cyfrowej. Ale przekonywanie ich
do nowego modelu przetwarzania danych
i wiążącej się z tym zmiany kulturowej
w przedsiębiorstwie jest czymś, co wymaga czasu. Przy obecnych warunkach
prowadzenia działalności biznesowej
chmura jest znacznie bardziej akceptowa-

na, niż miało to miejsce na samym początku. Łatwy dostęp do usług chmurowych
spowodował także, że współpraca między ﬁrmami weszła na międzynarodowy
poziom. Mamy partnerów z Polski, którzy obsługują klientów z całego świata,
ale zdarza się sytuacja odwrotna. To rodzi
konieczność dostosowania się do lokalnych uwarunkowań biznesowych, ﬁnansowych, prawnych, a także kulturowych.
Im wcześniej przedsiębiorcy to zrozumieją, tym łatwiej będzie im osiągnąć sukces
na rynku.
Fakt, że macie w strukturach dział odpowiedzialny za współpracę z partnerami, oznacza, iż przykładacie do tego
wagę. Niemniej użytkownicy wciąż mają możliwość bezpośredniej współpracy
z wami, z pominięciem kanału partnerskiego. Czy to nie psuje dobrej atmosfery
między wami a integratorami?
To zawsze jest wybór klienta. Jeżeli nalega na współpracę bezpośrednio z nami,
nie odmówimy. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że partnerzy mogą za-

pewniać klientom inne opcje i usługi niż
te oferowane bezpośrednio przez nas. Ale
nigdy nie odciągamy klienta od jego partnera. Tego typu podejście byłoby strzałem
we własne kolano, bo my nie nawiążemy
tak dobrych relacji z klientami, jakie mają
współpracujący z nimi od lat integratorzy.
Powiem więcej, bardzo często wchodzimy w relacje wręcz partnerskie z lokalnymi operatorami centrów danych, których
teoretycznie można by nazwać naszą konkurencją. Taki przypadek mamy w Niemczech, gdzie ﬁrma hostingowa PlusServer
korzysta z wielu naszych usług, zapewniając użytkownikom dodatkowe możliwości
zabezpieczenia ich danych i zagwarantowania ciągłości usług. Rzecz jasna zawsze prowadzimy z partnerami rozmowy
indywidualne, bo za każdym razem ich
potrzeby i możliwości są inne. Dla klientów natomiast współpraca z partnerem
jest korzystniejsza, bo z reguły funkcjonują na tym samym rynku, a integrator
– ze względu na swoje doświadczenie
– szybciej i sprawniej wdroży u nich naszą usługę, niż zrobilibyśmy to sami.
VADEMECUM CRN listopad 2019
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Jak realia tej współpracy z partnerami
zmieniały się w ciągu ostatnich lat?
Wraz z rozwojem oferty usługowej przekonaliśmy się, że potrzebujemy różnych
typów partnerów. Obecnie świadczymy
165 rodzajów usług, nie ma więc szansy,
żeby jeden integrator stał się specjalistą
we wszystkich naszych obszarach technologicznych i dla wszystkich klientów.
Od paru lat dostrzegamy swego rodzaju
proﬁlowanie się ﬁrm partnerskich. Jedne
pełnią rolę konsultantów biznesowych,
potraﬁą rozmawiać z zarządem, starają
się zrozumieć potrzeby klientów i głęboko angażują się w następujące u nich
przemiany związane z cyfrową transformacją. Znają pełną ofertę dostawców
usług chmurowych, ale w niewielkim
stopniu angażują się w instalowanie
tych rozwiązań. Inne przedsiębiorstwa
specjalizują się w obsłudze konkretnej
branży. Są skuteczne dzięki temu, że doskonale znają potrzeby klientów i mają
doświadczenie zdobyte podczas wielu
zrealizowanych wdrożeń. Jeszcze inne
ﬁrmy specjalizują się w obsłudze małych
i średnich podmiotów, których wymagania są zupełnie inne od np. start-upów
czy większych przedsiębiorstw. W każdej
z tych grup są ﬁrmy o różnym doświadczeniu i dojrzałości, więc nasze zadanie
polega na tym, aby ułatwić partnerom
wejście na wyższy poziom umiejętności,
a tym zaawansowanym zapewnić godziwe warunki współpracy.
Czy sytuacja jest taka sama we wszystkich krajach?
Od strony technicznej usługi chmurowe nie mają granic. Ale oczywiście one
istnieją i związane są ze wspomnianymi
już różnicami, głównie prawnymi i kulturowymi. Liczba i poziom dojrzałości
partnerów w dużym stopniu jest odzwierciedleniem zainteresowania klientów na danym rynku. W tej kwestii USA,
kraje Europy Zachodniej oraz Izrael znajdują się zdecydowanie na czele, co wynika z bardzo wysokiego poziomu kultury
biznesowej i zainteresowania nowymi
technologiami. Działający tam partnerzy potraﬁą zaspokoić wszystkie potrzeby klientów związane z przetwarzaniem
w chmurze, zapewniają wsparcie 24/7
i zakrojone na szeroką skalę konsultacje.
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NIKO MYKKÄNEN odpowiada za współpracę ﬁrmy
AWS z partnerami kanałowymi i sojuszniczymi
z regionu EMEA w ramach
programu AWS Partner
Network (APN). Skupia się
szczególnie na partnerach
działających w obszarach
Internetu rzeczy, uczenia
maszynowego, sztucznej
inteligencji, mobilności,
bezpieczeństwa i DevOps.

Współpracujemy z partnerami, którzy
rozpoczęli działalność mniej niż sześć lat
temu i obecnie radzą sobie bardzo dobrze.
Polska znajduje się w środku stawki, mamy bardzo aktywnych i zaangażowanych
polskich partnerów, którzy nieustannie
podnoszą swoje kwaliﬁkacje. Mamy też
stałych klientów, którzy zrozumieli już,
jakie biznesowe korzyści mogą osiągnąć
dzięki modernizacji sposobu przetwarzania danych. Zadawane nam pytania
są podobne do tych, które słyszymy na
całym świecie, co oznacza, że rynek dojrzewa. Ale naturalnie jeszcze dużo jest do
zrobienia, więc wciąż szukamy zarówno
partnerów, jak i klientów.
W jakiej dziedzinie mamy najwięcej do
nadrobienia?
Konieczne jest nieustanne rozwijanie
umiejętności, zdobywanie nowych specjalizacji i doświadczenia w obsłudze klientów z różnych branż na rynku. Partnerzy
w Polsce powinni szczególnie przyjrzeć
się usługom w dziedzinie przemysłowego

Internetu rzeczy, przetwarzania na brzegu sieci, sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia, a także np. analizie big data,
jako że coraz więcej ﬁrm poszukuje sposobów wydobywania dodatkowej wartości ze swoich danych. Warto też, aby mieli
doświadczenie w przenoszeniu do chmury środowisk różnych dostawców. Powinni
też umieć budować infrastrukturę hybrydową, czyli w pewnym stopniu wykorzystującą rozwiązania w siedzibie klienta,
które połączone są z różnego typu usługami chmurowymi. W tych dziedzinach
oczekiwania klientów znacznie wzrosły.
Chmura może być bardzo pomocna we
wdrażaniu tego typu rozwiązań. I całkowicie niezależnie od technologii: polscy partnerzy powinni również rozważyć sposoby
ekspansji na arenie międzynarodowej.
Wspomnieliśmy już o dużej otwartości klientów z Zachodu na usługi chmurowe. Tymczasem polscy integratorzy
często narzekają na blokadę natury
mentalnej u szefów ﬁrm lub członków

zarządu w naszym kraju. Z czego tego typu obawy wynikają i jak z nimi walczyć?
Rzeczywiście, spotykamy się z takim
zjawiskiem, zresztą nie tylko w Polsce,
chociaż w różnych krajach różna jest jego skala. Ma kilka przyczyn, częściowo
może to być związane z brakiem świadomości ze względu na to, że wiele dzieje
się i zmienia, także na naszej platformie.
Ponadto, potrzeba czasu, aby ludzie zdali sobie sprawę, że ich dane są bardziej
bezpieczne w chmurze niż mogłyby być,
gdyby były przechowywane na własnych
serwerach w ﬁrmie. Sposobem na rozwiązanie problemu „blokady mentalnej”
jest edukacja i wskazywanie na innych
klientów, którzy już pomyślnie migrowali do chmury. Zawsze trzeba próbować szukać także innego kontekstu, który
pomógłby zrozumieć sytuację danego
klienta. W Polsce wiele ﬁrm dysponuje
w miarę świeżymi, własnymi rozwiązaniami w centrach danych. Nie występuje
więc sytuacja, z którą często spotykaliśmy się na Zachodzie, że przedsiębiorstwo ma do wyboru zbudowanie całego
środowiska od początku albo całkowitą
zmianę modelu funkcjonowania i skorzystanie z usług chmurowych.
Niemniej jednak od czasu do czasu słyszy się o ﬁrmach, które zdecydowały się
na migrację do chmury, a później uznały ten ruch za błąd. Czy takie przypadki
zdarzają się także w naszym regionie?
Mówiłem wcześniej, że jesteśmy dopiero na początku drogi do pełnej popularyzacji rozwiązań chmurowych. Wzrost
liczby klientów jest stały i ewentualna
rezygnacja niektórych w statystyce jest
praktycznie niewidoczna. Podejmujemy też wiele działań, żeby utwierdzić
klientów w przekonaniu, że podjęli właściwą decyzję wybierając rozwiązania
chmurowe. Przede wszystkim udostępniamy partnerom i klientom kilka różnych sposobów na poznanie najlepszych
praktyk, dzięki którym mogą lepiej zrozumieć ich istotę i odnieść ją do własnej
sytuacji. Naciskamy też na partnerów,
żeby uczyli się korzystać z dobrze dobranych usług i optymalizować sposób
korzystania przez ﬁrmy z usług chmurowych, co zapewnia lepsze wykorzystanie
wykupionych zasobów albo obniżenie

comiesięcznych rachunków. Zapewniamy też bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłość świadczenia usług.
Gdyby klient chciał sam wprowadzić służące tym celom rozwiązania, z pewnością
poniósłby gigantyczne koszty. Podsumowując, nie sądzę, aby w perspektywie
długoterminowej klienci odchodzili od
chmury. Myślę, że nadal będziemy obserwować bardzo szybkie tempo przemieszczania się w jej kierunku.
Klienci coraz częściej oczekują możliwości korzystania z usług w modelu
„cloud to cloud”, dzięki którym mogą
np. replikować swoje środowisko działające u jednego usługodawcy do centrum danych drugiego. To zmusza do
współpracy konkurujące ze sobą ﬁrmy…
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć,
że pojęcie „konkurencyjna ﬁrma” jest
w tym kontekście dość płynne. Współpracujemy z takimi dostawcami i partnerami,
jak SAP czy VMware. Natomiast nieustannie szukamy nowych modeli współpracy.
Przykładowo, korzystająca z zasobów
chmurowych AWS usługa VMware Cloud
zapewnia klientom
możliwość skalowania ich środowiska
i przeniesienia jego części do chmury.
Kolejnym przykładem jest uruchomiona
przez nas usługa AWS
Outposts, dzięki której klient może korzystać z funkcjonalności
chmury AWS we własnych centrach danych. Jest w pełni
zarządzana i skonﬁgurowana, po prostu
można nią objąć te usługi, które klient
chciałby zachować lokalnie w siedzibie
przedsiębiorstwa.

ju, gdzie obowiązuje prawo w jakiś sposób
dotyczące świadczonych przez nas usług,
jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi regulatorami. Podobnie jest w Unii Europejskiej. Oprócz RODO wprowadzono wiele
przepisów, np. regulujących przechowywanie danych ﬁnansowych i medycznych.
Zatrudniamy grupę osób odpowiedzialnych za kwestie prawne, które sprawdzają, czy nasza ﬁrma spełnia określone
prawem wymogi, ale też przygotowują dla
partnerów i klientów wytyczne, jak powinni postępować, aby nie naruszyć przepisów. Dzięki temu pojawiają się projekty,
o których jeszcze pięć lat temu nikt by nie
pomyślał, chociażby wirtualny bank działający wyłącznie w chmurze i tam przechowujący wszystkie dane.
Parę razy podkreślił Pan, że w kontekście wykorzystania usług chmurowych
jesteśmy dopiero na początku drogi. Co
musi się wydarzyć, żebyśmy zakończyli
ten etap i przeszli do kolejnego?
Myślę, że nastąpi to wkrótce. Firmy świadczące usługi chmurowe są praktycznie gotowe. Wszystko zależy więc od tego, jak
szybko uda się przekonać klientów, że
chmura jest możliwością, a nie ryzykiem.
Potrzebne zatem
są działania edukacyjne i nieustanne
szkolenia, które kontynuujemy i zalecamy
ich prowadzenie także partnerom. Klientów, którzy już teraz
próbują korzystać
z chmury, przekonać
będzie raczej łatwo. Dla przedsiębiorców,
który nigdy tego nie próbowali, trzeba stworzyć dobrą ofertę. Firmom, które z różnych
powodów nie mogą części usług przenieść
do chmury publicznej, trzeba zaproponować model hybrydowy, w którym łatwiej
będzie im zarządzać całą infrastrukturą.
Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że
nie ma możliwości, aby rynek usług chmurowych rozwinął się bez współpracujących
z usługodawcami partnerów.

Niewiele ﬁrm ma
strategię „cloud ﬁrst”,
czyli planuje wybór usług
chmurowych
w przypadku każdego
nowego wdrożenia lub
rozbudowy środowiska IT.

W jak dużym stopniu na waszą działalność wpływają regulacje prawne? Czy
dostosowujecie do nich swoje usługi,
czy też zakładacie, że to problem działających w danym kraju partnerów oraz
ich klientów?
Dla nas obecnie to bardzo ważny temat.
Oczywiście nie zostawiamy partnerów samych z tym problemem. W każdym kra-

Rozmawiał

Krzysztof Jakubik
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FLASH
będzie wszędzie
Lata twardych dysków wydają się policzone. Tak przynajmniej twierdzą producenci
kości pamięci ﬂash i trudno z nimi dyskutować. Chociaż bowiem statystycznie nośników
mechanicznych wciąż instalowanych jest najwięcej, od 2014 r. widać bardzo wyraźny
spadkowy trend ich sprzedaży. O dyskach SSD mówi się już, że będą wykorzystywane
w każdej dziedzinie związanej z przechowywaniem danych, także w cyfrowych archiwach.
Krzysztof Jakubik

W

szyscy producenci klasycznych macierzy dyskowych
mają już w ofercie modele
all-ﬂash. Na rynku są też dwie ﬁrmy – Pure Storage i Kaminario – które nigdy zwykłych macierzy nie produkowały, ale
dzięki determinacji osiągnęły rynkowy
sukces i są uznawane przez analityków
Gartnera za liderów w swoim segmencie
rynku. Rośnie także liczba zastosowań,
w przypadku których świetnie sprawdzają się urządzenia wyposażone wyłącznie
w dyski SSD. To efekt wydajności kilka razy większej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych macierzy.
Wciąż jednak dyskusyjne jest stosowanie nośników SSD do przechowywania

10
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plików i ich backupu, szczególnie w typowym środowisku biurowym. W takim
przypadku wzrost wydajności nie zrekompensuje znacznie wyższej ceny zarówno
urządzenia, jak i znajdujących się w nim
nośników. Macierze all-ﬂash zupełnie nie
sprawdzają się też w rozwiązaniach do
monitoringu wideo, gdyż zapis w nich ma
charakter ciągły i do tego jest wykonywany
w trybie sekwencyjnym, a odczyt jest wyjątkowo rzadki. Jeszcze przez pewien czas
zdecydowanie tańsza będzie zwykła macierz lub serwer NAS.
Pamięci ﬂash niezmiennie charakteryzują się podstawową wadą, która w stosunkowo niewielkim stopniu dotyczy
twardych dysków. Chodzi oczywiście

o komórki pamięci, które podczas każdej operacji zapisu tracą elektroniczne
właściwości. To sprawia, że w pewnym
momencie nie są w stanie przechowywać danych. Ich trwałość określana jest
w cyklach zapisu i kasowania. Dlatego
dostawcy montują w dyskach SSD specjalne kontrolery, wyposażone w oprogramowanie, które dba o równomierne
rozłożenie zapisu danych na całym nośniku, dzięki czemu minimalizowane jest
prawdopodobieństwo częstego wykorzystania tych samych komórek pamięci. To szczególnie ważne ze względu na
fakt, że kości produkowane w nowszych
technologiach są wprawdzie coraz bardziej pojemne i tańsze, ale mniej trwa-

Ilustracja Adobe Stock

n

łe – szczegóły w tabelce poniżej. Dlatego
jakość zastosowanego w dysku SSD kontrolera i jego oprogramowania zaczęła
być ważniejsza niż jakość samych komórek pamięci.

NVMe na fali
Interfejsy SATA i SAS, stosowane w dyskach SSD, wprowadzają ograniczenia
związane z transferem danych, wśród
których najbardziej znaczący jest limit jego prędkości. Dlatego już ponad dziesięć
lat temu rozpoczęto prace zarówno nad
nowym protokołem transmisji danych,
jak i nowym interfejsem urządzeń. Dzięki
temu powstał protokół NVMe (Non-Volatile Memory Express) oraz interfejsy M.2
i U.2, które umożliwiły podłączenie pamięci ﬂash bezpośrednio do magistrali PCIe.
Protokół NVMe rozwiązuje problem
powodowany przez jedno z podstawowych ograniczeń twardych dysków. Otóż
w danym momencie przetwarzają one
tylko jedno żądanie, bo głowica dysku nie
może znajdować się w dwóch miejscach
w tym samym czasie. Siłą rzeczy transfer
danych ma w tym przypadku charakter
sekwencyjny. Dlatego twórcy interfejsów
stosowanych w dyskach w ogóle nie przewidzieli możliwości równoległego przesyłania większej ilości danych, z czym nie
ma problemu w przypadku dysków SSD
– w jednym cyklu teoretycznie zapewniają wykonanie nawet 64 tys. żądań odczytu.
Pojawienie się nośników NVMe ujawniło kolejne wąskie gardło, którym jest infrastruktura sieciowa. Dlatego konieczne
było zaprojektowanie i wdrożenie protokołu sieciowego, który będzie w pełni zgodny z protokołem NVMe i w żaden
sposób nie ograniczy wydajności tych nośników. Nazwano go NVMe-oF (NVM
Express over Fabrics) i obecnie sterowniki większości nowych kart sieciowych
są już z nim zgodne. Tym samym wdrożenie go w serwerach nie powinno stanowić
problemu, choć nie są jeszcze na to gotowi
wszyscy producenci macierzy dyskowych,
także tych, w których wykorzystywane
są nośniki NVMe. Zastosowanie tego typu nośników przynosi ogromną korzyść
przede wszystkim w przypadku macierzy dyskowych. Eliminacja interfejsów
i podłączenie nośników bezpośrednio do
magistrali kontrolera macierzowego po-

zwoliłyby użytkownikowi na uzyskanie
bardzo krótkiego czasu dostępu do danych
za ułamek ceny, którą obecnie musi zapłacić za dużą macierz z setkami dysków.
Większość znanych producentów pamięci masowych wprowadziło już nośniki NVMe do swoich macierzy. Nie mają
ich jedynie urządznia ﬁrm HPE i Fujitsu
(obie umożliwiają wykorzystanie ich tylko jako cache SSD), ale zapowiedziano ich
premierę na przyszły rok.
– Na razie dyski NVMe bardzo dobrze
sprawdzają się jako moduły pamięci masowej w rozwiązaniach
infrastruktury hiperkonwergentnej oraz dyski
w zainstalowanych tam
serwerach. Jednak pełnej popularyzacji dysków
NVMe oraz protokołu
NVMe-oF należy się spodziewać dopiero w perspektywie kilku najbliższych lat, gdy rozwiązanie to nabierze oczekiwanej w branży IT dojrzałości – mówi
Jerzy Skiba, konsultant ds. pamięci masowych w Veracompie.
Stosowanie dysków NVMe w infrastrukturze serwerowej ma obecnie ograniczony sens także ze względu na architekturę
aplikacji. Większość z nich nie jest gotowa
na otrzymywanie tak dużej ilości danych
w tak krótkim czasie. Zostały zaprojektowane ze „świadomością”, że dane będą
spływały dość wolno ze zwykłych twardych dysków. To kolejna przyczyna, z powodu której nośniki NVMe mogą osiągnąć
popularność dopiero za jakiś czas.

siąt lat. Stwarza to wiele wyzwań natury
technicznej oraz proceduralnej. Trudno
bowiem dziś przewidzieć, z jakiego typu
nośników będziemy korzystać za dziesięć
lat i czy w ogóle będziemy w stanie „zrozumieć” zgromadzone dane.
Obecnie za najbardziej ekonomiczny, a jednocześnie zgodny z wymogami
prawnymi nośnik najczęściej uznawane
są taśmy. Od wielu lat wróży się im naturalną śmierć, ale coraz większa liczba ekspertów i analityków branży IT zauważa,
że prawdopodobnie prędzej będziemy świadkami zmierzchu twardych
dysków. Taśmy mają bowiem wiele zalet i tylko jedną wadę. Do tych
pierwszych zaliczyć należy z pewnością fakt, że
jest to nośnik wymienny,
niezintegrowany z urządzeniem przeznaczonym
do jego odczytu, dzięki czemu można go wywieźć z centrum
danych i zdeponować w bezpiecznym
miejscu, chociażby w bankowym schowku. Tym samym posiadanie bardzo dużej
ilości archiwalnych danych w żaden sposób nie wpływa na wysokość rachunku za
energię.
Co więcej, chociaż taśmy uważane są
przez wielu za przestarzałe rozwiązanie, cały czas technologia zapisu danych
na tym magnetycznym nośniku jest rozwijana. Obecnie na jednym kartridżu
w standardzie LTO-8 można zapisać
12 TB „surowych” danych (przed kompresją), ale ﬁrmy zaangażowane w rozwój standardu LTO Ultrium (HPE, IBM
i Quantum) zapowiedziały już jego kolejne cztery wersje. W każdej z nich
pojemność jednej taśmy ma być podwajana – LTO-9 zmieści 24 TB, a dostępny
w przyszłości LTO-12 aż 192 TB.

Częste pojawianie
się nowych
standardów zapisu
w pamięciach ﬂash
prowadzi do wielu
nieporozumień.

Dane na lata
Coraz więcej regulacji prawnych wymusza na ﬁrmach konieczność długoterminowego archiwizowania cyfrowych
danych – czasem nawet przez kilkadzie-

Trwałość kości pamięci ﬂash i koszt przechowywania danych
Storage Class
Memory (SCM)

Single-Level
Cell (SLC)

Multi-Level
Cell (MLC)

Triple-Level
Cell (TLC)

Quad-Level
Cell (QLC)

Trwałość – liczba cykli zapisu

1–3 mln

20–100 tys.

3–10 tys.

500 –2000

100–1000

Koszt 1 GB w 2020 r.

< 1 dol.

< 0,8 dol.

< 0,4 dol.

< 0,2 dol.

< 0,1 dol.

Rodzaj pamięci
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Kolejną zaletą taśm jest bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Każdy
nośnik jest dostępny w wersji WORM
(Write Once, Read Many) – po włożeniu
go do napędu taśmowego blokowana jest
możliwość skasowania wybranych danych lub całej taśmy. Gwarantuje to ich
niezmienność, wymaganą przez wiele
przepisów. Każde oprogramowanie do
backupu ma także funkcję szyfrowania
kopiowanych informacji, więc ewentualna kradzież nośnika nie pociąga za sobą
żadnych konsekwencji.
Wadą taśm jest natomiast to, że trzeba
nimi w umiejętny sposób zarządzać. Konieczne jest stosowanie oprogramowania
indeksującego gromadzone dane, bo bez
niego znalezienie właściwego nośnika,
szczególnie gdy archiwum jest pokaźnych
rozmiarów, graniczy z cudem. Również
czas dostępu do danych jest dłuższy niż
w twardych dyskach (trzeba znaleźć taśmę, załadować ją do napędu, przewinąć
i odczytać dane), ale w przypadku danych
z archiwów, do których sięga się nizbyt często, nie stanowi to wielkiego problemu.
Mimo że płyty optyczne coraz rzadziej wykorzystywane są jako nośnik danych przez użytkowników prywatnych
i pracowników biur, nadal sprawdzają
się w zastosowaniach archiwizacyjnych.
Dla przykładu, Panasonic gwarantuje, że
na produkowanych przez niego płytach
Freeze-Ray można długo przechowywać
dane, według przeprowadzonych symulowanych testów nawet przez 100 lat.
Zapewniona jest także kompatybilność

wsteczna dla odczytu, dzięki której nie ma
konieczności systematycznego kopiowania danych na nośniki nowszej generacji.
– Płyty to wciąż ciekawa opcja, jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie danych, np. medycznych. Także my daliśmy
użytkownikom możliwość integracji tego
typu nośników z naszymi serwerami NAS,
aby rozszerzyć ich funkcjonalność – mówi
Grzegorz Bielawski, Country Manager
polskiego oddziału QNAP.
Niektóry producenci systemów pamięci
masowych wybiegają daleko w przód, jeśli chodzi o wizje systemów archiwizacyjnych. Jak wspomnieliśmy, największym
problemem związanym z pojemnymi
kośćmi pamięci ﬂash jest ograniczona
liczba cykli zapisu. Ale w przypadku archiwów wielokrotny zapis nie jest potrzebny. Dlatego teoretycznie nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć bardzo pojemne nośniki SSD, których trwałość wystarczy np. na pięciokrotny zapis
danych. Ich cena byłaby zdecydowanie
niższa niż oferowanych obecnie dysków
ﬂash, a szybkość dostępu do archiwum biłaby wszelkie rekordy.
Nierozwiązana natomiast pozostaje
kwestia gwarancji zrozumienia danych
w plikach przechowywanych przez dziesiątki lat w cyfrowym archiwum. Oczywiście można założyć, że popularne formaty,
w których przechowywana jest graﬁka
czy dokumenty, przetrwają albo powstaną odpowiednie konwertery. Gdy jednak
ﬁrma z jakiegoś powodu korzysta z własnego formatu danych, konieczne jest
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zapewnienie jego bardzo szczegółowej
dokumentacji, aby w przypadku wycofania danego oprogramowania z użytku
możliwe było stworzenie odpowiedniego konwertera.

Z centrum danych do chmury
Już od niemal dekady wzrost ilości generowanych i przechowywanych przez ﬁrmy danych nie idzie w parze ze wzrostem
środków przeznaczonych na systemy pamięci masowych. Budżety są relatywnie
stałe, co powoduje, że przedsiębiorcy
muszą szukać sposobów redukcji objętości danych (do najpopularniejszych
należą deduplikacja i kompresja) lub innych sposobów ich przechowywania.
W tej dziedzinie wiele do zaoferowania
mają dostawcy rozwiązań chmurowych.
Ostatnie lata wyłoniły niekwestionowanych liderów tego rynku. Jako pierwszy swoje usługi Simple Storage Services
(S3) zaczął oferować Amazon Web Services. Później dołączył do niego Microsoft (Azure Storage), a następnie Google
z usługą Cloud Storage.
Początkowo jednak usługodawcy nie
dysponowali globalną infrastrukturą, która
zapewniłaby małe opóźnienia w transmisji danych, a także zgodność z regulacjami
prawnymi. W efekcie mogliśmy zaobserwować pojawianie się lokalnych – polskich
lub europejskich – usługodawców zapewniających, że oferują usługi pamięci masowych w chmurze. Wierzyli oni, że na
powodzenie ich działalności wpłynie projektowane wówczas RODO oraz cały czas
aktualizowane ustawodawstwo branży
medycznej i ﬁnansowej.
Realia rynkowe zweryﬁkowały jednak
ich ofertę i model działalności chmurowej. Naturalnie niemożliwe było osiągnięcie takiego efektu skali jak najwięksi
na tym rynku, siłą rzeczy różnice cenowe też były znaczne. Trudno było także
określić poziom bezpieczeństwa infrastruktury zapewniany przez rodzimych
dostawców. Mocnym argumentem pozostawała zgodność z regulacjami prawnymi, ale wraz z rozszerzaniem działalności
globalnych dostawców na kolejne kraje i
kontynenty – w tym otwieranie lokalnych
centrów danych lub podpisywanie umów
partnerskich z działającymi już wcześniej niezależnymi operatorami centrów

Zdaniem specjalisty
Magdalena
O’Dwyer,
Product Manager,
Synology

n MAGDALENA O’DWYER Widzimy nieustannie rosnące zainteresowanie macierza-

mi all-ﬂash. Wyzwaniem pozostaje jedynie bardzo częste pojawianie się nowych standardów zapisu w pamięciach ﬂash, co prowadzi do wielu nieporozumień dotyczących przede
wszystkim trwałości nośników. Dlatego zawsze zalecamy skrupulatną weryﬁkację kompatybilności nabywanych nośników z posiadanymi macierzami oraz rezygnację z kupowania
najtańszych dysków, co do trwałości których można mieć wątpliwości.
n WOJCIECH WRÓBEL Archiwizacja na taśmach sprawdza się przede wszystkim w przypadku bardzo dużych repozytoriów, gdzie korzyści, chociażby nie pobieranie prądu przez
nośniki, są rzeczywiście odczuwalne. Widzę jednak kilka scenariuszy, w których z klasycznymi taśmami wygrają macierze dyskowe pełniące funkcję wirtualnych bibliotek taśmowych lub NAS-ów ze specjalnym oprogramowaniem wspierającym procesy archiwizacji
cyfrowych danych. Ich zastosowanie ma sens tam, gdzie archiwum jest niewielkie, a klienci muszą relatywnie często uzyskiwać dostęp do danych, na przykład w celu ich analizy
umożliwiającej wyciąganie wniosków pomocnych w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Wojciech Wróbel,
Presales Manager,
Fujitsu

n MARCIN ZMACZYŃSKI Operator usług chmurowych powinien zapewniać pełne bez-

Marcin
Zmaczyński,
Head of
Marketing CEE,
Aruba Cloud

danych – przestało to mieć kluczowe
znaczenie. Prawnicy największych usługodawców chmurowych dokonali wielu
ekspertyz, które dowodzą, że korzystanie z ich usług w większości przypadków
nie narusza lokalnego prawa. Duże koncerny zaczęły także wygrywać publiczne,
lokalne przetargi. Przykładem z polskiego podwórka jest przesyłanie Jednolitych
Plików Kontrolnych do Ministerstwa Finansów w usłudze Microsoft Azure. Natomiast dla przedsiębiorców koronnym
argumentem – jak w przypadku większości innych decyzji związanych z infrastrukturą IT – stała się cena.

Bloki, pliki i obiekty
Dane w infrastrukturze chmury publicznej
– podobnie jak na twardych dyskach serwerów i macierzy dyskowych w lokalnej
serwerowni – mogą być przechowywane
w blokach, obiektach i plikach. Model blokowy, znany przede wszystkim z sieci Storage Area Network, wykorzystywany jest

pieczeństwo zgromadzonych danych oraz zgodność procesów ich przetwarzania z obowiązującymi przepisami. RODO wymaga, aby nie opuszczały one Unii Europejskiej
i nigdy nie były dostępne dla niepowołanych osób ani wykorzystywane w żaden niewłaściwy sposób. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie powierzyć integratorom wszelkie
dane i zachować pewność, że nie narażą się na kary. Dodatkowym argumentem dotyczącym bezpieczeństwa jest deklaracja ze strony usługodawcy, że gwarantuje zgodność swoich praktyk z Kodeksem Postępowania CISPE, czyli Europejskiego Zrzeszenia Dostawców
Usług Chmurowych.

głównie do udostępniania baz danych i środowisk wirtualnych. Natomiast chmurowe
serwery plików służą przede wszystkim do
dzielenia się nimi ze współpracownikami
lub osobami z zewnątrz (partnerami biznesowymi, klientami itp.).
Jednak najpopularniejszy w chmurze
i gwarantujący największą elastyczność
stał się model obiektowy. Dzięki dodatkowej warstwie wirtualizacyjnej użytkownika nie obchodzi, w jaki techniczny sposób
przechowywana jest dana informacja.
Interesuje go jedynie konkretny obiekt
– utwór muzyczny, graﬁka, wideo, repozytorium kopii zapasowych, zreplikowana baza danych itd. Główną zaletą takiej
formy składowania danych jest ogromna
skalowalność, zarówno pod względem
liczby obiektów, jak i ich rozmieszczenia
geograﬁcznego (komunikujące się ze sobą
serwery mogą znajdować się na różnych
kontynentach i replikować między sobą
dane, aby zagwarantować użytkownikowi dostęp do nich bez opóźnień).

W większości przypadków za korzystaniem z chmurowych usług przechowywania danych przemawia płatność za
rzeczywiście wykorzystane zasoby. Ma
to szczególne znaczenie dla mniejszych
przedsiębiorstw, w których inwestycja we
własne centrum danych (zarówno koszt
stworzenia infrastruktury, jak i wyposażenia) stanowi istotną barierę, a w przypadku niepowodzenia biznesu bardzo
szybko może sprowadzić ﬁrmę na dno.
Wspomniany sposób rozliczania jest także preferowany przez partnerów – z reguły otrzymują od operatorów centrów
danych comiesięczną prowizję za poleconych klientów lub współpracują z dostawcami usług w modelu white label,
w ramach którego sami wykupują abonament i tworzą własne usługi z wykorzystaniem chmurowych zasobów. Tak duża
swoboda i elastyczność zapewniają możliwość skupienia się na własnym biznesie
i pozostawienie zarządzania infrastrukturą IT profesjonalistom.
n
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QTS Hero nowy bohater
w serwerach NAS

P

roducent od lat rozwija systemy operacyjne do serwerów NAS. Od 2013 r.
wprowadzane są kolejne podwersje bardzo pozytywnie przyjętego systemu
QTS 4.0, a od 2015 w wybranych modelach
instalowane jest bazujące na systemie plików
ZFS oprogramowanie QES. Natomiast wydarzeniem bieżącego roku jest premiera nowego systemu operacyjnego – QTS Hero. Tak
jak QTS zawiera sklep z aplikacjami i wszystkie inne jego funkcje, a do QES upodabnia go
zastosowanie systemu plików ZFS.
QTS Hero został w całości zaprojektowany i stworzony przez QNAP. To wieloprotokołowy system operacyjny, zapewniający dostęp do plików i bloków danych
za pośrednictwem takich protokołów jak
SMB, NFS, FC i iSCSI. Taka uniﬁkacja eliminuje potrzebę korzystania z osobnych
macierzy dyskowych do różnych zadań.
Nowy system zapewnia bardzo wysoką
wydajność serwera, niezależnie od tego, jaki rodzaj nośników został w nim zainstalowany. Świetnie działa, gdy w urządzeniu
są wyłącznie dyski HDD, np. do backupu,
a także gdy stosowane ono jest jako zapasowe repozytorium danych znajdujące się
poza siedzibą ﬁrmy lub jako nośnik danych
dla najmniej wymagających aplikacji. Bez

problemu można też zainstalować dyski z pamięcią ﬂash, wykorzystywane jako
cache, a także w przypadkach, gdy wysoka
wydajność serwera ma szczególne znaczenie, czyli głównie do obsługi baz danych
i środowisk wirtualizacyjnych.

;rb;1;ॉv|obbm|;]u-Ѵmoঋࣀ
7-m1_
Jednym z wyróżników systemu QTS Hero
jest dbałość o integralność danych. Obserwacje przeprowadzone przez wiele
ośrodków badawczych wykazały, że nieprawidłowy odczyt następuje średnio
co 1016 bitów (czyli niewiele ponad petabajt danych). Znacznie częściej powstają
tzw. utajone uszkodzenia danych, na które wpływ mają np. błędne sektory na dysku, poluzowane przewody łączące nośnik
z kontrolerem, niestabilne zasilanie, a nawet wibracje, w które jest wprowadzony
twardy dysk.
Zastosowany w QTS Hero system plików ZFS zapisuje na nośniku 256-bitowe
sumy kontrolne każdego bloku danych
i metadanych. Dzięki analizie ich integralności podczas odczytu może automatycznie zlikwidować niespójność danych,
ewentualnie zasugerować administrato-

Porównanie systemów operacyjnych QNAP
QTS 4.x

QES

QTS Hero

Linux

FreeBSD

Linux

LVM+EXT4

ZFS

ZFS

Kopie migawkowe

1024

65 536

65 536

Integralność danych

RAID Scrubbing

RAID Scrubbing,
sumy kontrolne

RAID Scrubbing,
sumy kontrolne

Redukcja danych

brak

kompresja i deduplikacja

kompresja i deduplikacja*

Centrum aplikacji

tak

nie

tak

ręczna

automatyczna

automatyczna

System operacyjny
System plików

Kontrola systemu plików

*Dostępność w zależności od modelu, zalecane 32 GB RAM.
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rowi wymianę dysku sprawiającego problemy lub odzyskanie plików z backupu.
W nowym systemie QNAP zastosowano także mechanizm automatycznego włączania do pracy kolejnego dysku, gdy jeden
z używanych zachowuje się niestabilnie.
Do jego działania potrzebny jest zapasowy
dysk zainstalowany w serwerze i funkcja
Smart Data Migration, nieustannie monitorująca poprawność pracy napędów.
Gdy tylko wykryje ona nieprawidłowości w działaniu któregoś z dysków, automatycznie inicjuje proces przenoszenia
z niego danych na zapasowy napęd. Odbywa się to z niewielką prędkością, aby nie
obciążać nadmiernie dysku, który wkrótce może całkiem przestać pracować, oraz
nie wpływać na ogólną wydajność macierzy. Po przeprowadzeniu tej operacji nowy
dysk zostaje włączony w strukturę RAID,
a stary jest gotowy do usunięcia. W ten sposób unika się czasochłonnego procesu odbudowy struktury RAID w przypadku, gdy
jeden z dysków nagle ulega awarii.
System QTS Hero można zainstalować
na wielu modelach serwerów QNAP, także mniejszych, np. TS-251. Zaleca się, by
urządzenia nabiurkowe miały 4 GB pamięci RAM oraz dyski SSD. Dla dotychczasowych użytkowników serwerów QNAP,
którzy chcieliby skorzystać z nowego systemu, przygotowano specjalne narzędzie
migracji danych i ustawień z systemu QTS.
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

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ QNAP.

Przez parę lat QNAP oferował dwie wersje systemu operacyjnego do swoich
serwerów NAS. Pod koniec 2019 r. zaprezentował kolejną, która nie jest rozwiązaniem
kompromisowym, ale łączy zalety dwóch poprzednich.

Exos: dyski

7o1b<৵hb;fru-1

C

yfrowy świat jest przesycony danymi. W 2018 r. wygenerowaliśmy
ich 33 zettabajty, a według raportu
IDC Data Age w 2025 r. wytworzymy informacje o łącznej pojemności aż 175 ZB.
Większość powstanie na urządzeniach
końcowych konsumentów i pracowników ﬁrm, ale ﬁnalnie znajdzie się w różnego typu chmurach obliczeniowych.
Przybywa także sposobów wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych,
w których dane pełnią kluczową rolę. Od
tych stosowanych np. w elektrowniach,
samochodach autonomicznych i sprzęcie medycznym zależy ludzkie zdrowie
i życie. Zdaniem specjalistów Data Age
w 2025 r. taki charakter będzie miało aż
20 proc. przetwarzanych danych.
Seagate zawsze bardzo poważnie podchodził do kwestii przechowywania informacji w rozwiązaniach klasy enterprise
– niezawodności, pojemności i wydajności, a także ceny urządzeń lub całkowitego kosztu ich użytkowania. Przykładem
są opatentowane przez producenta techniki HAMR i MACH.2, zastosowane m.in.
w dyskach z rodziny Exos. Pierwsza z nich
(Heat-Assisted Magnetic Recording)
umożliwia zagęszczenie zapisu magnetycznego na talerzach dysku, dzięki czemu
już wkrótce w sprzedaży pojawi się napęd

o pojemności 20 TB, a w 2023 r. – 40 TB.
Natomiast MACH.2 zapewnia transfer
kilku równoległych strumieni danych, co
wpływa na efektywny wzrost wydajności
dysku i skutkuje m.in. podwojeniem liczby operacji wejścia-wyjścia na sekundę
(IOPS), co jest szczególnie ważne dla dysków o coraz większej pojemności.

Pojemnie i bezpiecznie
Najnowsza grupa dysków Exos, o prędkości obrotowej 7,2 tys. obrotów na minutę, oznaczona została symbolem X16.
To obecnie najbardziej pojemne napędy
w ofercie Seagate’a – zapewniają przechowywanie 14 lub 16 TB danych. Są przeznaczone do stosowania w serwerach
i macierzach dyskowych w ﬁrmach wymagających bardzo dużej pamięci masowej
i wysokiej gęstości gromadzenia informacji. Świetnie sprawdzają się w środowiskach, w których wykorzystywane są duże
zbiory danych (Big Data) oraz rozproszone systemy plików (np. Hadoop i Ceph).
Mogą pracować też w systemach monitoringu wideo oraz backupu i archiwizacji.
Wprowadzone ostatnio do oferty dyski
Exos X16 oferowane są z dwoma typami
interfejsu: SATA 6 Gb/s i SAS 12 Gb/s. Ich
wnętrze wypełnione jest helem, co zapewnia niższe zużycie energii i mniejszą wagę.

Program partnerski Seagate
Seagate zaprasza resellerów i integratorów do udziału w programie partnerskim Seagate
and LaCie Insider. Jego członkowie mogą liczyć na wiele korzyści i przywilejów, a także
narzędzi ułatwiających sprzedaż. Na portalu partnerskim do ich dyspozycji są materiały
szkoleniowe i marketingowe (w tym przewodniki produktowe i porównanie urządzeń konkurencyjnych ﬁrm), oprogramowanie diagnostyczne oraz służące do aktualizacji ﬁrmware’u
dysków. Partnerzy na specjalnych zasadach korzystają też ze wsparcia technicznego.
Aby dołączyć do programu, wystarczy zarejestrować się na stronie seagate.com/partners.

Wbudowane cyfrowe czujniki monitorują warunki wewnątrz dysku i zapewniają
jego optymalne działanie oraz wydajność.
Napędy są objęte 5-letnią gwarancją i charakteryzują się współczynnikiem średniego czasu bezawaryjnej pracy (MTBF)
wynoszącym 2,5 mln godzin.
Seagate zadbał, aby użytkownicy dysków Exos mieli zagwarantowaną poufność przechowywanych na nich danych.
Tak zaprojektowano cykl życia napędów, by na każdym jego etapie – od momentu zaprojektowania dysku aż po
wycofanie z użytku – wyeliminować ryzyko wycieku informacji. Wszystkie dane
na dyskach w wersji SED (Self-Encrypting Drive), zapisywane na talerzach napędu, są szyfrowane sprzętowo kluczem
AES-256, co eliminuje konieczność stosowania specjalnego oprogramowania oraz
zarządzania kluczami szyfrującymi. Zagwarantowane jest też spełnienie bardzo
restrykcyjnej amerykańskiej normy FIPS
140–2 Level 2 dotyczącej szyfrowania danych na nośnikach pamięci.
Wszystkie komponenty dysków pochodzą od zaufanych dostawców i montowane są w fabrykach o najwyższych
standardach bezpieczeństwa, co eliminuje ryzyko np. wprowadzenia złośliwego kodu do oprogramowania napędu.
Seagate zapewnił także mechanizm gwarantowanego trwałego usuwania danych
z dysku przeznaczonego do utylizacji.
Dystrybutorami Seagate w Polsce są:
AB, Also/Roseville Investments i Ingram
Micro.

Dodatkowe informacje:

WWW.SEAGATE.COM
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SEAGATE.

Najnowsze modele dysków Seagate z rodziny Exoss
zapewniają przechowywanie nawet 16 TB danych oraz
liczne funkcje gwarantujące bezpieczeństwo informacji.

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Macierz HPE Primera
ŋ7-fm-bj-|-৵1b
Do portfolio pamięci masowych HPE traﬁła nowa macierz dyskowa HPE Primera 600.
Została zbudowana dzięki połączeniu trzech elementów: 20-letnich doświadczeń
z bardzo wydajnej architektury macierzy HPE 3PAR, prostoty obsługi macierzy HPE
Nimble Storage oraz platformy analizy predykcyjnej HPE InfoSight.

P

rzy konstruowaniu macierzy HPE
Primera wykorzystano najlepsze
dotychczasowe doświadczenia
HPE oraz sugestie klientów. W ten sposób powstało wyjątkowo wydajne rozwiązanie, charakteryzujące się łatwością
obsługi. Architektura jego kontrolerów
oraz system operacyjny Primera OS stanowią ewolucję rozwiązań stosowanych
wcześniej w macierzach HPE 3PAR.
Dzięki temu możliwa jest replikacja danych pomiędzy urządzeniami należącymi
do obu rodzin.
Ważnym elementem konstrukcji macierzy są dodatkowe specjalistyczne
układy ASIC (Application-Speciﬁc Integrated Circuit) szóstej generacji, zaprojektowane do pracy z nośnikami ﬂash
NVMe, współpracujące z centralną pamięcią cache i zapewniające bardzo małe

opóźnienia oraz wysoką przepustowość. Powstały one w procesie
rozwoju stosowanych
w macierzach 3PAR
układów poprzedniej generacji, przygotowanych do pracy
w macierzach all-ﬂash
z rozproszoną pamięcią cache. Zastosowane w macierzach
HPE układy ASIC odciążają główny procesor macierzy i przejmują na siebie większość zadań obliczeniowych związanych
z przetwarzaniem przechowywanych
danych, a szczególnie ich kompresji i deduplikacji. Dzięki temu procesy te są przeprowadzane bardzo szybko i efektywnie
(redukcja zajmowanej przez dane pojemności nawet o 75 proc.).

Rodzina macierzy HPE Primera
Typ macierzy
Model

All-ﬂash

C630

C650

C670

A630

A650

A670

Liczba kontrolerów

2

2–4

2–4

2

2–4

2–4

Liczba CPU w kontrolerze

1

2

2

1

2

2

256

1024

4096

256

1024

4096

144

384

576

Maks. cache (GB)
* W nawiasie liczba dysków SSD

Hybrydowa

Maks. liczba dysków *
Maks. pojemność (TB)
Maks. liczba półek dyskowych

16

240 (144) 576 (384) 960 (576)
750

2000

4000

250

800

1600

9

22

38

5

14

22
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Do architektury macierzy wprowadzono warstwę wirtualizacyjną, dzięki
której rozbudowa urządzenia staje się
znacznie łatwiejsza, a w przyszłości będzie można dodawać jeszcze bardziej
wydajne dyski, karty sieciowe zapewniające łączność w nowych standardach itp.
Opcja Timeless Storage pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji macierzy
dzięki aktualizacji kontrolerów do nowszych, wydajniejszych modeli – tym samym zwiększając zwrot z już poniesionej
raz inwestycji. Sama aktualizacja kontrolerów nie powoduje przerwy w pracy urządzenia. Producent zadbał też, aby
zarówno instalacji urządzenia, jak i jego
rozbudowy mogli dokonywać pracownicy działu IT klienta.

Nieustanne wsparcie
W rodzinie macierzy HPE Primera 600
dostępnych jest sześć modeli różniących
się od siebie wydajnością i pojemnością:
trzy hybrydowe (C630, C650 i C670) oraz
trzy all-ﬂash (A630, A650 i A670). Modele x30 wyposażone są w dwa kontrolery, modele x50 i x70 – w dwa lub cztery.
W jednej półce dyskowej można zmieścić
12 napędów 3,5-calowych lub 24 napędy
2,5-calowe. Wszystkie dyski połączone są
w strukturę umożliwiającą przetrwanie

>>> Trzy
pytania do…
Na którą z funkcji zapewnianych przez
macierz HPE Primera klienci powinni szczególnie zwrócić uwagę?
W pierwszym rzędzie na deduplikację danych i korzyści jakie ona ze sobą niesie.
Pomysł deduplikowania danych pojawił
się już ponad dziesięć lat temu, ale klienci
dopiero teraz odkrywają prawdziwe zalety
tej funkcji. Cena nośników wykorzystujących pamięć ﬂash wciąż jest znacznie wyższa niż dysków obrotowych, więc wymierną
korzyść daje oszczędność przestrzeni dyskowej, ale też energii elektrycznej, bo znika potrzeba kupowania kolejnych nośników
lub całej macierzy. Mamy narzędzia, które
umożliwiają potencjalnemu klientowi oszacowanie współczynnika deduplikacji, ale
jako dystrybutor możemy też wypożyczyć
sprzęt demonstracyjny, aby zweryﬁkował
ten parametr na swoich danych i przekonał się, ile pieniędzy może zaoszczędzić.
Prowadzimy również szeroko zakrojone
działania edukacyjne, dzięki którym integratorzy i klienci mogą lepiej poznać funkcje oferowanych rozwiązań oraz korzyści
płynące z ich zastosowania.

Macierz HPE Primera została przedstawiona jako bardzo wydajne urządzenie all-ﬂash,
chociaż dostępny jest jeden model twardego
dysku umożliwiający stworzenie warstwy z nośnikami mechanicznymi. Czy polscy klienci są
już gotowi na masowe inwestowanie w systemy wyłącznie z pamięcią półprzewodnikową?
Zdecydowanie tak. Ceny pamięci ﬂash spadają bardzo szybko, a do tego cały czas
usprawniane są mechanizmy redukcji objętości danych zapisywanych na nośniku,
np. kompresja czy wspomniana deduplikacja. Z ﬁnansowego punktu widzenia macie-

gwarancji dostępności danych (100 proc.
Availability Guarantee). Zgodnie z jego regułami, jeśli klient doświadczy przerwy
w działaniu systemu, HPE bierze na siebie
odpowiedzialność za rozwiązanie problemu, a także przyzna klientowi zwrot
części kosztów zakupu macierzy HPE
Primera do wykorzystania przy jej rozbudowie w przyszłości.

Cezarego Biesa,
Product Managera
w Veracompie

rze all-ﬂash stały się porównywalne
z klasycznymi. Szczególnie, jeśli weźmie
się pod uwagę także oszczędności na energii elektrycznej oraz fakt, że do uzyskania
bardzo wysokiej wydajności urządzenia
tylko z pamięcią ﬂash potrzeba znacznie
mniejszej liczby nośników niż w macierzach z dyskami obrotowymi. Szkoda więc
marnować moc tak szybkiego kontrolera,
jaki zastosowano w macierzy HPE Primera,
by instalować w niej zwykłe napędy. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje nieco mniej
wydajnego urządzenia, powinien zainteresować się macierzami z rodziny HPE Nimble
Storage, które zyskują w Polsce coraz większą popularność, zwłaszcza że obydwie
można monitorować za pomocą tej samej
platformy HPE InfoSight.

Producent macierzy Primera podkreśla, że
jest ona gotowa do pracy z nośnikami ﬂash
NVMe, ale nie ma ich jeszcze w ofercie. Czy
to może być jakaś przeszkoda w sprzedaży
tego urządzenia?
Nie sądzę. Protokół NVMe to wciąż nie jest
dojrzałe rozwiązanie. Dopiero w bieżącym
roku część producentów wprowadziło do
oferty macierze z nośnikami ﬂash NVMe,
ale zainteresowanie klientów jest umiarkowane, głównie ze względu na wciąż wysokie ceny przy współmiernie małym wzroście
wydajności. Poza tym zauważyliśmy, że polscy odbiorcy wolą sprawdzone rozwiązania.
W przypadku macierzy HPE Primera kontroler jest gotowy do obsługi tak szybkich
dysków, w obudowie są wyznaczone miejsca do instalacji nośników ﬂash NVMe, konieczny będzie jedynie upgrade ﬁrmware’u,
aby umożliwić obsługę tego protokołu. Same dyski ﬂash NVMe pojawią się w ofercie
HPE w pierwszej połowie przyszłego roku.

Dodatkowe informacje:
CEZARY BIES, PRODUCT MANAGER, VERACOMP,
CEZARY.BIES@VERACOMP.PL
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jednoczesnej awarii dwóch dowolnych
spośród nich, a dzięki strukturze mesh
każdy wolumin z danymi ma dostęp do
wszystkich dysków, kontrolerów i portów. Macierz można podłączyć do serwerów na kilka sposobów: przez tradycyjną
sieć SAN, urządzenie HPE Synergy Virtual Connect FlexFabric (tzw. Flat SAN)
lub bezpośrednio do kart z portami Fibre
Channel, znajdujących się w serwerach.
W najbliższej wersji systemu operacyjnego Primera OS pojawi się także obsługa
standardu iSCSI SAN.
W cenie każdej macierzy z rodziny Primera, 3PAR i Nimble standardowo dołączane jest oprogramowanie HPE Recovery
Manager Central. Do zabezpieczania danych z różnych aplikacji służą rozbudowane funkcje replikacji i wykonywania
kopii zapasowych na system HPE StoreOnce lub do zapewnianych przez producenta zasobów chmurowych (HPE Cloud
Bank Storage). Aplikacja ta jest bardzo
wydajna, dostosowana do szybkości odczytywania danych z nośników pamięci
ﬂash i zapisywania na nich. Wbudowana
funkcja Peer Copy umożliwia także asynchroniczną replikację równolegle na dwa
(lub więcej) homogeniczne lub heterogeniczne systemy pamięci masowych. Jest to
komplementarna funkcja do wbudowanej
w wybrane macierze opcji HPE Remote
Copy, zapewniającej replikację na wolniejsze systemy pamięci masowej.
Użytkownikom macierzy HPE Primera wiele dodatkowych beneﬁtów zapewnia platforma HPE InfoSight. Firmy,
które zdecydują się z niej skorzystać, mogą liczyć na świadczony przez producenta monitoring urządzenia w trybie 24x7,
zdalną diagnostykę, proaktywne wsparcie, aktualizacje oprogramowania oraz
automatyczną dostawę części zamiennych, gdy zauważone zostanie zwiększone ryzyko ich awarii. Analiza odbywa się
z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.
Wszystkie macierze HPE Primera, dla
których wykupiono minimum 3-letni
kontrakt wsparcia proaktywnego (wraz
z platformą HPE InfoSight) oraz mają zainstalowane wszystkie krytyczne
i rekomendowane aktualizacje systemu
operacyjnego, automatycznie są objęte
bezpłatnym programem stuprocentowej

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Synology u stomatologa
Krakowskie Centrum Stomatologiczne Jabłuszko borykało się z nadmiarem
cyfrowych danych medycznych, których przechowywanie i zabezpieczanie
okazało się niemałym wyzwaniem. W rozwiązaniu problemu pomogło
wdrożenie sześciodyskowego serwera Synology.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SYNOLOGY.

C

entrum Stomatologiczne Jabłuszko to niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej, świadczący usługi
z zakresu implantologii, protetyki, ortodoncji, stomatologii zachowawczej oraz
pedodoncji. Jak każda placówka ochrony zdrowia, podlega obowiązkowi prowadzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, a procedury związane z obrazowaniem radiologicznym przeprowadzane są w niej cyfrowo. Wybrane
komputery pełnią funkcję baz danych,
np. dla oprogramowania do prowadzenia
gabinetu oraz repozytoriów obrazowania
medycznego. W centrum działa również
sieciowe urządzenie wielofunkcyjne oraz
specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym
ruchoma, przewożona między gabinetami aparatura do radiowizjograﬁi (RVG).
Konieczne zatem było zbudowanie sieci,
do której podłączone zostałyby urządzenia wymieniające się danymi pacjentów.
– Rozproszona architektura, rosnąca
liczba aplikacji oraz informacji sprawiały, że coraz trudniejsze stawało się zapanowanie nad zgromadzonymi danymi,
zabezpieczanie ich, a także zapewnianie
zgodności z wymogami RODO – wspomina Artur Wieczorek, administrator
sieci IT w Centrum Stomatologicznym
Jabłuszko. – W pewnym momencie byłem
jedyną osobą, która znała wszystkie niuanse tego środowiska i mogła zapanować
nad procedurami ochronnymi, w tym backupami. Taka sytuacja jest zdecydowanie
niepożądana w każdej ﬁrmie.
Występujące od czasu do czasu przestoje irytowały lekarzy i pacjentów. Zdarzało się też, że z backupu nie została
odtworzona cała baza, co utrudniało
pracę placówki. Przykładowo, utrata informacji dotyczących rejestracji pacjentów nawet tylko z kilku
godzin skutkowała tym, że za pa-
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rę miesięcy na ten sam termin było zapisanych kilka osób. Konieczne okazało
się wdrożenie nowego rozwiązania, które zapewniłoby centralne repozytorium
zarówno rosnącej ilości danych, jak i ich
backupów.

)]o7-b0;rb;1;ॉv|o
Wcześniej w centrum działał mały dwudyskowy serwer NAS Synology DS212+
(z dyskami o pojemności 2 TB, połączonymi w RAID 1). Pełnił on funkcję repozytorium obrazów medycznych, skanów
dokumentów, serwera plików oraz nośnika kopii backupowych. Placówka korzystała też z umieszczonego poza jej
siedzibą dwudyskowego serwera NAS
Synology DS215J, na który w nocy robiono
zapasową kopię ważnych danych ( jednak
nie wszystkich, ze względu na niewystarczająco wydajne łącze internetowe).
Całe środowisko IT wymagało gruntownej modyﬁkacji. Postanowiono wykorzystać serwer NAS marki Synology
z umożliwiającym archiwizację obrazów
medycznych pakietem PACS (Picture
Archiving and Communication System),
który wymagał architektury x64. Dlatego wybrano sześciodyskowe urządzenie DS1618+, w którym zainstalowano
cztery napędy 6 TB na wolumen główny
oraz dwa dyski 4 TB na kopie backupowe. Urządzenie pełni rolę kontrolera domeny, serwera usług dla użytkowników,
hosta różnych baz danych dla oprogramowania, repozytorium plików i backupu. Używany wcześniej serwer DS215J

z dwoma dyskami 4 TB nadal jest wykorzystywany jako repozytorium backupu
znajdujące się poza przychodnią.
Dzięki nowemu serwerowi pracownicy mają zapewnioną wygodę i bezpieczeństwo porównywalne z oferowanymi
przez rozwiązania klasy korporacyjnej.
Wszystkie dane są przechowywane lokalnie i nic nie traﬁa do chmury publicznej, co w przypadku wrażliwych
medycznych informacji jest szczególnie ważne.
– Zwykle bezpieczeństwo i wygoda użytkowania są ze sobą sprzeczne – podsumowuje Artur Wieczorek. – Natomiast
rozwiązanie Synology zapewniło nam
rozsądny kompromis. Zamiast utrudniać dostęp do danych pracownikom przez
wprowadzanie szeregu blokad, możemy
po prostu przyznawać im indywidualne
uprawnienia, co jest nieporównywalnie wygodniejsze i bezpieczniejsze. Wielokrotnie
obniżone zostało też prawdopodobieństwo
awarii, skrócono czas wykonywania backupów, a przeprowadzone testy wykazały, że
przywrócenie systemu z kopii zapasowej będzie trwało ośmiokrotnie krócej.
Lekarze i pracownicy administracji
mają obecnie bardzo wygodny dostęp
do danych z dowolnego miejsca. Chwalą łatwe udostępnianie plików wybranej
grupie lub osobie, również specjalistom
zewnętrznym. Skończyło się zabieranie
materiałów do domu na pendrive’ach
i zaprzestano używania poczty do przesyłania załączników w niezaszyfrowanych wiadomościach.

Dodatkowe informacje:
PRZEMYSŁAW BIEL, KEY ACCOUNT MANAGER POLAND,
SYNOLOGY, PBIEL@SYNOLOGY.COM

Dyski SSD gotowe
na AI i Big Data
P

onad 4,5 mld komputerów i urządzeń mobilnych na świecie wytwarza dziennie 2,5 kwintyliona bajtów
danych. Dla przedsiębiorstw działających
zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 nie tylko
bieżące dane, ale nawet archiwalne informacje stanowią ogromną wartość biznesową. Stąd coraz większe znaczenie dla
ﬁrm mają zaawansowane narzędzia do
przetwarzania i przechowywania danych
oraz zarządzania nimi.
Większość rozwiązań oferowanych
obecnie na rynku pamięci masowych wymaga przepustowości gwarantującej jak
najszybszy transfer danych. Ma ona zapewniać wydajną wymianę informacji
z chmurą, a także prowadzenie zaawansowanych analiz i przetwarzanie danych
przez algorytmy sztucznej inteligencji.

przede wszystkim w przedsiębiorstwach,
które operują na dużych plikach lub przesyłają duże ilości danych.
– W ostatnich latach nastąpił znaczący spadek cen dysków SSD, dzięki czemu
istotnie zmniejszyła się różnica w cenie
nośników SATA i PCIe. Dzisiaj jest ona na
tyle mała, że kupowanie dysku SATA jest
praktycznie nieopłacalne. Najlepszym wyborem są modele z interfejsem PCIe, blisko
czterokrotnie szybsze
od starszych urządzeń
– komentuje Michał
Orłowski, Regional
Sales Manager marki
ADATA.

orj-rru;rv|ooঋ1b
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Przez wiele lat prędkość transmisji danych w nośnikach SSD była ograniczana
przez interfejs SATA, a przepustowość
dochodziła maksymalnie do 715 MB/s.
Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się magistrali PCI Express, która
uwolniła cały potencjał dysków półprzewodnikowych. Aktualnie SSD korzystające z czwartej generacji interfejsu
PCI Express osiągają niemal dziesięciokrotnie wyższą przepustowość niż nośniki z interfejsem SATA.
Mimo pojawienia się znacznie szybszych
dysków SSD, modele z interfejsem SATA
wciąż funkcjonują na rynku, gdyż nadal
świetnie sprawdzają się w przypadku ekonomicznych rozwiązań klasy podstawowej.
Natomiast nośniki współpracujące z magistralą PCI Express znajdują zastosowanie

Wspomniany spadek cen spowodował także, że na rynku zaczęły pojawiać
się dyski SSD o coraz większej pojemności. Standardem stają się już dyski 2 TB,
a wszystko wskazuje na to, że ta wartość
z roku na rok będzie wzrastać. Sięganie
po nośniki 128 GB jest już nieopłacalne,
ponieważ w niewiele wyższej cenie możemy otrzymać dwukrotnie lub nawet czterokrotnie pojemniejsze modele.

przy zachowaniu niewielkich rozmiarów.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kości 3D NAND, zapewniających warstwowe układanie komórek pamięci, co daje
większą gęstość zapisu danych bez utraty
szybkości transferu.
– Kości 3D TLC NAND zrewolucjonizowały rynek pamięci flash, ponieważ
to głównie dzięki nim spadły ceny dysków SSD. Coraz powszechniejsze stają
się również nośniki
wyposażone w kości
3D QLC NAND, które
mogą pomieścić jeszcze więcej danych.
Wszystko wskazuje,
że to jeszcze nie koniec
rozwoju tej technologii, bo już słyszymy
o pracach nad pamięciami PLC – zauważa Michał Orłowski.
Jednak większa pojemność i szybkość transferu to niejedyne zalety zewnętrznych nośników SSD. ADATA
dokłada wszelkich starań, aby przenoszone na nośnikach dane były jak najlepiej zabezpieczone. Oprócz wspomnianej
odporności na wstrząsy i wibracje, zewnętrzne dyski półprzewodnikowe zapewniają sprzętowe szyfrowanie kluczem
AES 256-bit, które zapobiega niepowołanemu dostępowi do wrażliwych danych.

b;|Ѵho7oѴ-r|orॕ
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Dyski SSD dobrze służą także jako pamięć
zewnętrzna, nie tylko z uwagi na większą
niż w przypadku modeli HDD odporność na wstrząsy i wibracje, ale również
ze względu na dużo większą pojemność

Dodatkowe informacje:
MICHAŁ ORŁOWSKI, REGIONAL SALES MANAGER,
ADATA, MICHAL_ORLOWSKI@ADATA.COM
VADEMECUM CRN listopad 2019
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Zaawansowane narzędzia biznesowe wymagają przetwarzania i przechowywania
coraz większej ilości danych. Na rynku są już dostępne kompaktowe rozwiązania, które
sprostają obecnym wyzwaniom związanym z wykorzystaniem mocy obliczeniowej.

SZYFROWANIE DANYCH I OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

ZASZYFROWAĆ,

a na koniec
mbv1ࣀ
W kontekście RODO bardzo wzrosło znaczenie szyfrowania danych, ich
ochrony przed wyciekiem oraz skutecznego kasowania i niszczenia. Jednak
wciąż ﬁrmy popełniają rażące błędy, których konsekwencją mogą być nie tylko
dotkliwe kary ﬁnansowe.
Tomasz Janoś

n

padek sędziego łódzkiego sądu okręgowego, który zgubił służbowego pendrive’a
z projektami postanowień, wyroków
i uzasadnień do nich. Z wyjaśnień sądu
wynika, że nośnik może zawierać wiele danych różnych osób, a rzecznik instytucji przyznał, iż „możliwe, że ktoś
będzie próbował je wykorzystać”. Zastrzegł jednak przy tym, że sędzia miał
prawo wynieść nośnik z dokumentami
poza miejsce pracy.
Nie odniósł się jednak
do – wydawałoby się
– oczywistego problemu, że tak wrażliwe
dane były przechowywane na nośniku USB
bez ich uprzedniego
zaszyfrowania.
Powodem zaniechań
w tego rodzaju przypadkach bywają obawy
przed złożonością poszczególnych rozwiązań do szyfrowania.
W tym kontekście sporym wyzwaniem
dla branży zabezpieczeń jest zachowanie prostoty obsługi narzędzi ochronnych, pomimo coraz bardziej wyraﬁno-

Niemal 60 proc.
dysków twardych,
których ﬁrmy się
pozbywają, wciąż
zawiera szereg
poufnych informacji.
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wanych ataków, jakim muszą sprostać.
W naturze ludzkiej leży poszukiwanie
najłatwiejszego sposobu wykonania jakiegokolwiek zadania, ale często powinien on być przy tym także najbezpieczniejszy. W kontekście RODO mówi się
sporo o „security by design” oraz „security
by default”. Takie podejście jest najlepszym sposobem na częściowe zwolnienie
użytkowników końcowych z myślenia
o bezpieczeństwie (całkowicie nigdy się
do tego nie da doprowadzić, poza tym
nie jest to wskazane). Integrator, który wdraża rozwiązania ochronne, musi
więc starać się o równowagę pomiędzy
akceptowalnym poziomem bezpieczeństwa, a złożonością zapewniających je
narzędzi.

Zaniedbania
mimo RODO
Oceniając stan bezpieczeństwa, trzeba wziąć pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa. Duże ﬁrmy, posiadające
odpowiednie zasoby zarówno ludzkie,
jak i ﬁnansowe, są doskonale przygotowane do ochrony przed utratą danych za
pomocą szyfrowania komputerów, stacji

Ilustracja Adobe Stock

S

zyfrowanie jest od dawna uważane za jedną z najskuteczniejszych i łatwo dostępnych technik
ochrony danych. I choć jest dość
powszechnie wykorzystywane w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym, jak
również do ochrony płatności na stronach
internetowych sprzedawców z segmentu
e-commerce, to wciąż nie tak często,
jak powinno być. Wprawdzie klienci na ogół zdają sobie
sprawę, że właściwie
wdrożone rozwiązanie może zabezpieczyć
ich informacje przed
niemal każdym atakiem. Jednak wielu, nawet tacy, którzy mają
do czynienia z bardzo
wrażliwymi lub poufnymi danymi, wciąż nie
korzysta z możliwości szyfrowania. Często
wynika to po prostu z bezmyślności – nie
przychodzi im do głowy, jak łatwo mogą
stać się oﬁarą ataku.
Przykładem niefrasobliwości jest
niedawno opisywany przez media przy-

Franciszek G., lat 43,
doradca podatkowy

Dlaczego musiało
to spotkać właśnie
mnie?
Wyrzuciłem dokumenty
podatkowe mojego klienta do
kosza. Znalazł je dziennikarz
i nagłośnił sprawę. Martwię
się teraz o moją reputację.
roboczych, serwerów aplikacyjnych, nośników oraz przesyłanych danych. Korzystają z rozwiązań zabezpieczających
przed wyciekami danych (DLP), mają
procedury kasowania danych i niszczenia nośników.
– W ich przypadku RODO niewiele
wniosło, ponieważ poprzednia ustawa
o ochronie danych osobowych oraz standardy branżowe już wcześniej wymagały
odpowiednich zabezpieczeń. Oczywiście,
także w tym segmencie zdarzają się ﬁrmy,
które nie potraﬁą zabezpieczyć swoich
danych i nadal mają dziury w systemach,
z których korzystają – zauważa Robert
Sepeta, Business Development Manager
w Kingstonie.
Największy problem dotyczy małych
i średnich przedsiębiorstw. Wiele tzw.
„misiów” cierpi na brak zarówno specjalistów, jak i środków na wdrożenie
właściwych systemów. Oczywiście nierzadko zagadnienie bezpieczeństwa
bywa przez nie ignorowane. W tym
przypadku ważną rolę może odegrać integrator, który wie, o co klient powinien
zadbać i podejmie próbę, aby go do tego
przekonać.

)ruov|o1b;vbj-
Wdrożenie systemu obejmującego
wszystkie drogi wycieku danych to proces długotrwały. Ustanowiona polityka bezpieczeństwa musi być bowiem
stale modyfikowana tak, aby lepiej
przystawała do sposobu zarządzania
danymi w przedsiębiorstwie. Dostrajanie ma wpływ nie tylko na skuteczniejszą ochronę, ale także na optymalizację
wykorzystania zasobów sprzętowych
komputerów, bo wypełnianie reguł DLP
może stanowić dla nich spore obciążenie. Trzeba przy tym przyznać, że na stosowanie mechanizmów DLP decydują się
głównie ﬁrmy, które są do tego zobowiązane przepisami.
Kierujący wszystkimi przedsiębiorstwami i instytucjami powinni natomiast zwrócić uwagę na fakt, że do
utraty danych bardzo często dochodzi
w wyniku niekontrolowanego użycia
przez pracowników pamięci USB. Pendrive’y mają obecnie bardzo dużą pojemność, a ze względu na małe wymiary
łatwo je zgubić czy ukraść. Aby tego
uniknąć, można oczywiście całkowicie zablokować możliwość używania

Nie popełniaj tego
samego błędu!
Niszcz, nie wyrzucaj.

Niszczarki dokumentów
HSM SECURIO

SZYFROWANIE DANYCH I OCHRONA PRZED WYCIEKAMI
portów USB w ﬁrmowych komputerach, co jest rozwiązaniem skutecznym,
ale dość radykalnym. Jak podkreśla
Robert Sepeta, choć to najtańsza i najprostsza opcja, bardzo ogranicza mobilność pracowników. W czasach, gdy są oni
coraz mniej przywiązani do biurka, takie zabezpieczenie staje się poważnym
utrudnieniem.
Przedstawiciel Kingstona dodaje, że
mobilność jest dość mocno ograniczana
także w wyniku stosowania ﬁrmowych
procedur użytkowania pamięci USB
obejmujących wewnętrzne szyfrowanie
danych. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa bez ograniczania mobilności pracowników ma według niego zapewniać
użycie pamięci USB z pełnym sprzętowym szyfrowaniem.
– Po zastosowaniu, dodatkowo, platformy typu endpoint management, można
stworzyć bardzo bezpieczne rozwiązanie
– uważa Robert Sepeta.
Warto wspomnieć, że wymogi unijnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nakładają na administrato-

ra danych osobowych konieczność zgłoszenia ich utraty w czasie maksymalnie
72 godzin od zdarzenia, a także powiadomienia o problemie wszystkich poszkodowanych. W przypadku utraty
szyfrowanej pamięci USB ﬁrma nadal
ma obowiązek zgłoszenia incydentu, ale
nie musi powiadamiać osób, których dane zostały zgubione czy ukradzione, bowiem ryzyko, że zostaną odczytane przez
znalazcę lub złodzieja jest niewielkie.

Kontrolowany koniec
1hѴ৵1b-7-m1_
Ze względu na możliwość wycieku danych, ich skuteczne zniszczenie staje się
sprawą newralgiczną. Tymczasem z badania Comparitech oraz University of
Hertfordshire wynika, że niemal 60 proc.
dysków twardych, których przedsiębiorstwa się pozbywają, wciąż zawiera szereg
poufnych informacji. W dwustu takich
urządzeniach, kupionych do testów
w internecie, znaleziono skany paszportów i praw jazdy, wyciągi bankowe, dokumenty podatkowe, wnioski wizowe,

Najlepsze praktyki szyfrowania
Właściwe użycie szyfrowania tworzy barierę niemal nie do pokonania, zabezpieczając dane przed nieautoryzowanym
dostępem i gwarantując, że tylko uprawnione osoby będą mogły je odczytać. Czym jednak jest „właściwe użycie”?
Według najkrótszej deﬁnicji to działanie na podstawie najlepszych możliwych praktyk, które należy uwzględnić,
aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 Aby zdecydować, gdzie metoda szyfrowania zostanie zastosowana, należy bardzo dokładnie ustalić, co wymaga ochrony.
Z jednej strony wrażliwe dane mogą być w ﬁrmie wszędzie i trzeba je zidentyﬁkować oraz zlokalizować, z drugiej strony
te, które znajdują się w systemach z własnymi zabezpieczeniami, nie zawsze wymagają szyfrowania.
 Trzeba określić, gdzie znajdują się najbardziej wrażliwe zasoby danych w spoczynku (at rest) – zarówno lokalnie, jak
i w chmurze. W poszukiwaniu cennych danych należy przejrzeć pliki, foldery, pamięć sieciową, aplikacje, serwery webowe, a także bazy danych. Szyfrowania mogą wymagać i dane strukturalne, i nieustrukturyzowane.
 Nie należy pomijać danych przepływających przez wewnętrzną sieć i ją opuszczających. Gdy ruch jest niezabezpieczony, cyberprzestępcy nie tylko mogą wykradać dane, ale także używać różnych technik przejęcia
kontroli nad ﬁrmowymi zasobami IT. Szyfrowanie zabezpieczy nie tylko przed złośliwymi działaniami, ale także ludzkimi błędami, w wyniku których może dojść do przesłania danych pod
niewłaściwe adresy, szczególnie w środowiskach typu multi-tenant.
 Szyfrowanie zawsze będzie w takim stopniu skuteczne, w jakim zapewniona będzie kontrola
nad używanymi kluczami. Mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone lub wygasnąć
po upływie określonego czasu, a w efekcie powstaną luki w zabezpieczeniach. Dlatego po
wdrożeniu rozwiązań szyfrujących trzeba zadbać o właściwy system zarządzania nimi.
Przede wszystkim wybrać bezpieczne miejsce przechowywania kluczy, upewniwszy się, że
dostęp do nich mają tylko osoby do tego upoważnione.
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Robert Sepeta
Business Development Manager,
Kingston

Największym grzechem popełnianym
przez małe i średnie
ﬁrmy jest ignorowanie zagrożeń. Używanie nieszyfrowanych pamięci USB jest
szerokim otwarciem furtki nie tylko dla
wycieku danych, który może nastąpić
przypadkowo, ale i do takiego, do którego
można doprowadzić celowo. W ten sposób naraża się zasoby ﬁrmy na zagrożenia
wynikające z pobierania przez pracowników plików z internetu i przynoszenia ich
do pracy. Takie pliki nierzadko są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

a nawet zdjęcia o charakterze intymnym.
Badanie wykazało, że tylko 26 proc. dysków zostało poprawnie wyczyszczonych
i nie można było z nich odzyskać danych,
a kolejne 16 proc. miało cechy uszkodzenia i nie można było odczytać żadnych
informacji. Z pozostałych nośników dane można było, w taki czy inny sposób,
odzyskać. Co ciekawe, jeden na sześciu
użytkowników nawet nie próbuje usunąć
swoich plików.
Popularność usług bezpowrotnego
usuwania danych rośnie przede wszystkim w związku z RODO. Zwłaszcza że są
branże, w których obowiązują szczególne wymagania odnośnie do bezpieczeństwa danych i ich zupełnego zniszczenia
(tak, żeby nie można było ich odtworzyć
nawet za pomocą specjalistycznego
sprzętu). Zwłaszcza trwałe czyszczenie lub niszczenie SSD i innych pamięci
ﬂash, to obiecujący biznes, z uwagi na coraz większe rozpowszechnienie tych
nośników.
– Obecnie pracujemy
nad technologią niszczenia pamięci ﬂash,
bo nie istnieje w pełni skuteczna metoda, gwarantująca
całkowite usunięcie
danych z telefonów,
pamięci USB czy
dysków SSD. Są ﬁrmy,
które oferują progra-

mowe kasowanie danych z tego typu nośników, ale naszym zdaniem metody te nie
są wystarczające, ze względu na złożoność
budowy struktury tych pamięci. Pozostają oczywiście ﬁzyczne niszczarki, których
użycie również w 100 proc nie gwarantuje całkowitego usunięcia danych – mówi
Tomasz Filipów, dyrektor zarządzający
w Diskusie.
Fizyczną niszczarkę trudno jest jednak
zastosować w przypadku telefonów komórkowych. Tym bardziej, że przeważają
urządzenia bez wyjmowanej baterii. A ten
rynek może być największym i najbardziej lukratywnym, jeśli chodzi o niszczenie zapisanych nośników ﬂash. Dlatego
tak istotną sprawą staje się opracowanie technologii, która szybko i skutecznie uniemożliwiałaby dostęp do danych
z wycofywanego z użytku nośnika SSD.
W przypadku tradycyjnych nośników
magnetycznych klient ma do wyboru ich zniszczenie lub skasowanie danych. Programowe kasowanie wybiorą
ci, którzy chcą przekazać czy sprzedać
sprzęt komputerowy innym użytkownikom albo zdecydują się ponownie użyć
wyczyszczony nośnik. Proces ten polega
na wielokrotnym (bywa, że kilkudziesięciokrotnym) nadpisywaniu utrwalonych
na nośniku danych losowo generowanymi ciągami liczb. Z kolei niszczenie
nośników to taka zmiana ich ﬁzycznej

Zdaniem integratora
n
Bartosz Dzirba, CTO i członek zarządu, Passus
Szyfrowanie ruchu sieciowego to skuteczna metoda ochrony transmitowanych danych
przed przechwyceniem i kompromitacją ﬁrmy. I to zarówno w sieci lokalnej, gdzie
dochodzi do wielu ataków, jak i – tym bardziej – w sieci publicznej, jaką jest internet.
Szyfrowanie ruchu stało się więc niemal standardem i często bywa stosowane
„z automatu” (powszechnie wykorzystywane są do tego takie protokoły jak SSL i TLS).
Ma to swoje drugie oblicze: spotykamy się z rosnącym zainteresowaniem klientów
rozwiązaniami do deszyfrowania. To dlatego, że ruch zaszyfrowany trudno analizować
pod jakimkolwiek kątem – bezpieczeństwa, wydajności sieci, problemów z aplikacjami
itp. Wszelkie posiadane przez klientów systemy do analizy ruchu, nawet ﬁrewalle
nowej generacji (NGFW), niewiele są w stanie zrobić, a działy IT tracą widoczność
w sieci. W rezultacie sprzedajemy i wdrażamy coraz więcej rozwiązań, które ruch sieciowy rozszyfrowują.

struktury, by odczyt wcześniej zapisanych na nich danych stał się niemożliwy. Można w tym celu zastosować pole
magnetyczne – wówczas wygląd nośnika się nie zmieni, ale jego wewnętrzna
struktura zostanie trwale zniszczona
i nie będzie się on nadawał do ponownego wykorzystania.
– Skasowanie danych po to, by można
było ponownie wykorzystać dany nośnik,
polega na wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Skuteczne i bezpieczne (na tę chwilę) kasowanie programowe
trwa od kilku do kilkunastu godzin – w zależności od pojemności nośnika – i tylko

pod warunkiem, że jest on sprawny. W połączeniu z zakupem stosownych licencji,
to nie zawsze jest to opłacalne, pomijając
fakt, że metoda programowa wykorzystuje
algorytmy zapisu, które mogą zostać prędzej czy później złamane – ocenia Tomasz
Filipów.
Oczywiście, klient może próbować
oszczędności, decydując się na samodzielne zniszczenie nośnika, chociażby
wiertarką i młotkiem. Jednak obecnie
użytkownicy zdają sobie coraz lepiej sprawę z tego, jak wrażliwe mogą być dane i jakie konsekwencje może mieć dostanie się
ich w niepowołane ręce.
n

SZUKASZ
PRACOWNIKÓW
W BRANŻY IT?
Mając konto na
CRN.pl, możesz
BEZPŁATNIE
zamieszczać
OFERTY PRACY
w naszym portalu.

VADEMECUM CRN listopad 2019

23

SZYFROWANIE DANYCH I OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

Bezpieczne dane
na przenośnych dyskach

Zezwolenie pracownikom na korzystanie z prywatnych urządzeń do przenoszenia służbowych danych stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstwa. Istnieje jednak kilka metod,
dzięki którym można to ryzyko zmniejszyć, a także uniknąć sytuacji,
w której ﬁrma narusza prawo.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ KINGSTON TECHNOLOGY.

P

racownicy mogący elastycznie wybierać miejsce i czas wykonywania
obowiązków służbowych, a także
wykorzystywane do tego narzędzia, są
bardziej produktywni i doceniają otwartość pracodawcy, ten zaś często uzyskuje
oszczędności związane m.in. z niższym
kosztem utrzymania biura.
Sielanka trwa jednak tylko do czasu,
gdy pojawią się problemy. Dość często
dochodzi do zagubienia lub kradzieży
nośników pamięci, na których dane nie
były zaszyfrowane i objęte obowiązującymi w ﬁrmie procedurami ochronnymi.
Konsekwencje takiego zdarzenia są różnego rodzaju: biznesowe (wyciek poufnych informacji, np. nieobjętych jeszcze
ochroną patentową projektów), reputacyjne (ujawnienie niekorzystnych dla
ﬁrmy informacji może wpłynąć na utratę zaufania do niej), a także ﬁnansowe
(kary za niedostosowanie się do wymogów prawnych, przede wszystkim do
RODO).
Rezygnacja z możliwości pracy zdalnej raczej nie wchodzi w grę – ﬁrma pozbawiłaby się szansy zatrudnienia wielu
specjalistów, a tym samym zaryzykowała obniżenie swojej pozycji na rynku.
Dlatego klientowi warto podpowiedzieć
rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych, nawet jeśli znajdują się poza ﬁrmową siecią.

"bj-hom|uoѴ;u;
Rozwiązanie problemu ułatwia zastosowanie szyfrowania danych przechowywanych na zewnętrznych nośnikach.
Jest to jednak tylko jeden element całego
procesu zabezpieczania danych, bowiem
w różnych modelach urządzeń i opro-
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gramowania algorytm
szyfrowania zaimplementowany jest w różny
sposób, nie zawsze gwarantujący stuprocentowąą
ochronę.
Za przykład może posłużyć
użyć
wbudowany w systemyy Windows i macOS moduł programowego
szyfrowania. Gdy nośnik z takimi danymi wpadnie w ręce niepowołanej osoby, nie będzie ona w stanie nic odczytać,
nawet po próbie wylutowania kości pamięci i bezpośredniego dotarcia do informacji, z pominięciem oryginalnego
kontrolera. Ale będzie miała zdecydowanie ułatwione zadanie, gdy uzyska
dostęp zarówno do takiego nośnika, jak
i do laptopa, na którym dane zostały zaszyfrowane. Wówczas często wystarczy
wejść w posiadanie hasła odblokowującego notebook (o ile w ogóle istnieje),
a odczyt danych z zaszyfrowanego pendrive’a może okazać się banalnie prosty,
gdyż wielu użytkowników ustawia opcję
rezygnacji z obowiązku wpisywania hasła przy każdym podłączeniu nośnika.
Dlatego warto zainteresować się szyfrowaniem sprzętowym, realizowanym
bezpośrednio w nośniku danych, a nie
w systemie operacyjnym.
Firma Kingston już od wielu lat oferuje pendrive’y z rodziny IronKey i DataTraveler (o pojemności od 4 do 128 GB),
szyfrowane sprzętowo 256-bitowym
kluczem AES w trybie XTSe. Można
nimi zarządzać z użyciem specjalnego
oprogramowania (m.in. przypisywać
nazwy, a następnie je lokalizować za pomocą konsoli administratora, podobnie
jak w przypadku funkcji znajdowania

zgubionego telefonu). Utracony dysk
USB można zdalnie wyczyścić. Jeżeli użytkownik lub administrator uruchomią tę opcję, pliki zostaną usunięte
w momencie włożenia go do gniazda
dowolnego komputera stacjonarnego
lub laptopa podłączonego do internetu,
a z dysku już nigdy nie da się skorzystać.
Pendrive’y DataTraveler oraz IronKey są
objęte 5-letnią gwarancją (tylko model
DataTraveler 2000 ma 3-letnią) i bezpłatną pomocą techniczną.
Kingston oferuje także szeroki wybór
dysków SSD, które wyposażono w mechanizm sprzętowego szyfrowania
256-bitowym kluczem AES, zgodnego ze
standardem TCG Opal. Są produkowane w trzech formatach – SSD SATA 2,5”,
M.2 2280 i mSATA. Modele SATA 2,5”
mają pojemność od 120 do 3840 GB, dyski M.2 2280 – od 120 do 2000 GB, natomiast mSATA – od 120 do 480 GB.
Autoryzowanymi dystrybutorami szyfrowanych pamięci Kingstona w Polsce
są: AB, Action, Also/Roseville Investments
i Tech Data. Więcej informacji pod adresem kingston.com/encryptedsecurity.

Dodatkowe informacje:
ROBERT SEPETA,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER,
KINGSTON TECHNOLOGY, RSEPETA@KINGSTON.EU

Zniszczymy h-৵70b|7-m1_
F

irma Secure Data Recycling IT ma
swoje siedziby w Stuttgarcie i Jeleniej Górze. Na jej portfolio składają się
różne usługi, które mają na celu profesjonalne i nieodwracalne niszczenie danych
w hurtowych ilościach. Dane mogą być
usuwane ze wszystkich typów nośników
i maszyn wirtualnych metodami programowymi, ale trzonem oferty SDR-IT jest ﬁzyczne niszczenie dysków HDD, SSD i taśm LTO.
– Specjalizujemy się w trwałym niszczeniu nośników dużych ﬁrm, głównie z rynku ﬁnansowego, oraz operatorów centrów
danych – mówi Miłosz Krzywania, dyrektor operacyjny SDR-IT i radca prawny.
– Na rynku niemieckim zainteresowanie tego typu usługami jest bardzo duże, w Polsce dopiero rośnie. Zdajemy sobie sprawę,

Jarosław Dancewicz
prezes zarządu, SDR-IT

Fizyczne niszczenie
nośników nadal jest
niedoceniane. Odpowiednie procedury gwarantują stuprocentowe bezpieczeństwo procesu usuwania danych. Wiele osób nie zdaje sobie
też sprawy, że zniszczone dyski twarde
można poddać recyklingowi praktycznie
w całości. Rosnące zapotrzebowanie
na coraz nowszą technologię wymusza
potrzebę prawidłowej i bezpiecznej utylizacji zasobów IT, w szczególności nośników pamięci, których cykl życia staje się
coraz krótszy. Programowe usunięcie
danych nie jest złym rozwiązaniem,
w rzeczywistości jednak nie zwalnia miejsca dla nowo wyprodukowanych nośników pamięci, których liczba stale rośnie.
W końcu ﬁrmy staną przed problemem,
który już dziś rozwiązuje SDR-IT.

jak dużym wyzwaniem dla ﬁrm jest
ta operacja, nie tylko ze względu na
poufny charakter zgromadzonych
informacji, ale także coraz bardziej
restrykcyjne regulacje prawne. Dlatego stworzyliśmy procedury, które
uwalniają przedsiębiorstwa od tego
problemu i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za skuteczne
przeprowadzenie tej operacji.
W ramach przyjętej przez SDR-IT procedury sprzęt jest pakowany i plombowany
w siedzibie klienta, ładowany do samochodu i przewożony do magazynu usługodawcy. Tam następuje jego ﬁzyczne niszczenie
przez uprawnione do tego osoby, legitymujące się certyﬁkatami bezpieczeństwa.
Klient ma pełną kontrolę nad przebiegiem operacji – prowadzony jest zapis wideo od momentu odbioru sprzętu,
przez jego transport, po ﬁzyczne zniszczenie. Zleceniodawca może śledzić całą
procedurę na żywo, a po jej zakończeniu otrzymuje plik z zarejestrowanym
ﬁlmem i szczegółowy raport. Samochody, które transportują sprzęt, wyposażono w nadajnik GPS, część załadunkowa
jest plombowana i monitorowana przez
kamery, a dla materiałów wymagających
szczególnego bezpieczeństwa zapewnia
się konwój ochronny.
W przypadku, gdy procedury lub przepisy obowiązujące przedsiębiorstwo
uniemożliwiają wywiezienie nośników
poza siedzibę ﬁrmy, SDR-IT zapewnia
usługę ich dezintegracji w mobilnym
centrum niszczenia. Operacja odbywa się
wówczas w siedzibie klienta lub w innym
miejscu przez niego wskazanym. Także
w tym przypadku prowadzona jest rejestracja wideo całego procesu i generowany szczegółowy raport.
Do niszczenia nośników SDR-IT stosuje sprzęt austriackiej firmy Untha,

światowego lidera tego rynku, znanego
z niezawodności urządzeń i przywiązywania ogromnej wagi do precyzji wykonywanych przez nie operacji. To jedyny
na świecie producent tego typu sprzętu,
który uzyskał certyﬁkat przyznany przez
niemiecką organizację Dekra.
– Oba modele stosowanych przez nas
urządzeń ﬁrmy Untha gwarantują zniszczenie na poziomie bezpieczeństwa H5.
Wybór dostawcy sprzętu poprzedzony był
wielomiesięcznymi testami, które przeprowadziliśmy, korzystając z różnych
urządzeń i testując każdy nośnik pamięci
– wyjaśnia Jarosław Dancewicz, prezes
zarządu SDR-IT. – Położyliśmy nacisk na
odpowiednie i bezpieczne zagospodarowywanie zniszczonych nośników zgodnie
z wprowadzonymi w SDR-IT standardami
ISO 9001, 14001 oraz 27001.
Przedstawiciele SDR-IT podkreślają, że w ramach świadczonych usług do
zniszczenia przyjmowane są całe zasoby IT klienta (nie tylko nośniki danych),
co kompleksowo uwalnia przedsiębiorstwo od problemu, jakim jest posiadanie
starych urządzeń zawierających dane,
szczególnie ściśle tajne.

Dodatkowe informacje:
MIŁOSZ KRZYWANIA,
DYREKTOR OPERACYJNY, SDR-IT,
M.KRZYWANIA@SDR-IT.PL
VADEMECUM CRN listopad 2019
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SDR-IT.

Profesjonalne niszczenie hurtowej liczby nośników
to zadanie skomplikowane nie tylko pod względem
technicznym, ale też logistycznym i proceduralnym.
Z tym wyzwaniem poradziło sobie SDR-IT.

SZYFROWANIE DANYCH I OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

Forcepoint profesjonalna
ochrona przed wyciekami danych
System Forcepoint DLP został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić
jego wdrożenie, zdeﬁniowanie reguł polityki bezpieczeństwa oraz zminimalizować
nakłady na obsługę incydentów związanych z wyciekami danych.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI FORCEPOINT I INGRAM MICRO.

W

skład pakietu Forcepoint
DLP wchodzą zarówno komponenty chroniące przed
wyciekami z sieci (DLP Network), jak
i zabezpieczające urządzenia końcowe
(DLP Endpoint). Wszystkie wykorzystują wspólny pakiet reguł polityki bezpieczeństwa, które zapewniają kontrolę
przepływu danych w sieci i urządzeniach
końcowych oraz kompleksowe wykrywanie wrażliwych informacji w korporacyjnych systemach przechowywania
danych (DLP Discover). Dzięki temu
prostsze jest wdrożenie tego rozwiązania
w ﬁrmowym środowisku IT – w procesie jego implementacji uwzględnianych
jest wiele kwestii technicznych, administracyjnych oraz biznesowych. Ochronie
podlega komunikacja wykorzystująca
protokoły HTTP, HTTPS, FTP, poczta
elektroniczna (w tym załączniki) oraz
komunikatory internetowe.
DLP nie tylko chroni dane, ale pomaga
także identyﬁkować procesy biznesowe
wymagające poprawy (Broken Business
Process). Zawiera specjalny moduł do implementacji reguł polityki bezpieczeństwa w chmurze publicznej (nie wymaga
wdrażania rozwiązania Cloud Access Security Broker). Użyteczna jest też funkcja DDP (Dynamic Data Protection), która
sprawia, że reguły polityki bezpieczeństwa mogą być ustalane indywidualnie
dla każdego użytkownika.

Zyski z integracji
Szczególne korzyści odniosą ﬁrmy, które zdecydują się na integrację rozwiązań
Forcepoint DLP i Forcepoint Web Security (zapewnia ochronę sieci web). Każde z nich może być stosowane osobno lub
integrowane z podobnymi systemami innych producentów. Jednak tylko połącze-

26

VADEMECUM CRN listopad 2019

nie różnych rozwiązań tej samej marki
daje efekt synergii.
W czasach, gdy ok. 70 proc. ruchu
w sieci web jest zaszyfrowane (HTTPS),
deszyfracja staje się kluczowa dla administratorów, którzy chcą monitorować
i chronić ten kanał komunikacyjny. Narzędzia ﬁrmy Forcepoint zapewniają ją
bez dodatkowego sprzętu, ponieważ deszyfryzacja odbywa się bezpośrednio
w urządzeniu proxy. Podczas tego procesu można zastosować białą listę dotyczących pojedynczych witryn lub ich
kategorii (np. bankowości).
Jedną z głównych korzyści, które przynosi użytkownikom Forcepoint Web
Security stanowi to, że jego częścią składową jest mechanizm polityki bezpieczeństwa DLP (DLP Policy Engine). Aby
skutecznie zapobiegać wyciekom informacji w kanale HTTP/HTTPS, serwer
proxy powinien monitorować operacje
PUT, a w szczególności dane, które są
w trakcie ich wykonywania przekazywane do internetu. Każdą informację o operacji PUT przed jej wykonaniem serwer
proxy powinien móc skonfrontować ze
zgromadzonymi w DLP Policy Engine
regułami. Dzięki zastosowaniu rozwiązań jednego producenta proces ten
można zaimplementować znacznie bardziej efektywnie, ponieważ Forcepoint
Web Security, które pełni funkcję serwera proxy, jest dodatkowo wyposażone
w DLP Policy Engine.
Rozwiązanie Forcepoint DLP, służące do analizy ruchu w sieci web, staje się
o wiele skuteczniejsze, gdy ma dostęp
do informacji kontekstowych. Wówczas
np. wysłanie numeru karty kredytowej
w zaufanym serwisie płatniczym nie
wzbudzi podejrzeń, ale DLP uruchomi
alarm, gdy numer ten zostanie wpisany

Anna Zawadzka
Sales Manager Poland & Czech,
Forcepoint

Rozwiązanie DLP
ﬁrmy Forcepoint
oferujemy i wdrażamy z sukcesem
u polskich klientów od ponad 12 lat.
To system kompletny, gdyż chroni
wszystkie główne źródła wycieku
danych, a oprócz tego im dłużej funkcjonuje w przedsiębiorstwie, tym większą stanowi wartość, gdyż „dostraja”
się do środowiska IT. Korzyści z jego
użytkowania odnosi wiele osób,
zarówno z działów technicznych
(infrastruktura, wsparcie użytkownika),
jak i szeroko rozumianego biznesu
(zgodność z regulacjami, zarządzanie
procesami i ryzykiem).

na stronie phishingowej. Jest to możliwe
tylko wtedy, gdy narzędzie DLP potraﬁ odróżnić charakter witryn. Taką kontekstową wiedzę można uzyskać dzięki
integracji z rozwiązaniem typu Web
Security. Przynosi to efekt jedynie wówczas, kiedy oba systemy są jednej marki.
Dzięki temu minimalizowana jest liczba
fałszywych alarmów, więc zmniejsza się
nakład pracy administratorów na obsługę niewymagających ich zaangażowania
zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:
MACIEJ PAWELCZYK,
SECURITY ENGINEER, INGRAM MICRO,
MACIEJ.PAWELCZYK@INGRAMMICRO.COM

Diskus: usuniemy dane
|-h৵;moঋmbhॕ=Ѵ-v_

Diskus kontynuuje prace nad technologią nieodwracalnego usuwania danych
z nośników bazujących na pamięci ﬂash. Inżynierowie odnieśli już wiele sukcesów
w tej dziedzinie, dzięki którym najprawdopodobniej możliwe będzie trwałe uszkodzenie
kości pamięci, bez naruszania jej ﬁzycznej (zewnętrznej) obudowy.

Tomasz Filipów
dyrektor zarządzający, Diskus

D.LAB – centrum przyszłości
Centrum Badawczo-Rozwojowe D.LAB to obiekt o powierzchni ok. 800 m2 (samo laboratorium ma blisko 220 m2), w pełni przystosowany do prac naukowo-badawczych. Jest obecnie
jedną z najlepiej wyposażonych w całej
Europie placówek zajmujących się badaniami nad usuwaniem danych z nośników.
Doboru aparatury pomiarowej dokonano
m.in. we współpracy z wybitnymi specjalistami z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Firma współpracuje również
z warszawskim Instytutem Technologii
Elektronowej.

i Rozwoju. Według przedstawicieli Diskusa
będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie
na świecie. Przyznają, że prawdopodobnie udało się im uzyskać efekt trwałego
zniszczenia danych z nośnika ﬂash w wyniku wysłania „pewnego” impulsu, który
nie zmienia stanu skupienia kości pamięci.
Nie trzeba zatem mechanicznie niszczyć
dysku, pendrive’a lub telefonu – takie niszczenie utrudnia niegroźną dla środowiska
utylizację sprzętu. Jednocześnie nie gwarantuje całkowitego uszkodzenia pamięci
ﬂash zawierającej dane. Specjaliści Diskusa zapewniają, że w wyniku zastosowania
opracowanej przez nich metody urządzenie
nie będzie już nigdy nadawało się do użycia.

Obecnie pozycjonujemy ﬁrmę Diskus jako innowatora, centrum projektowania i wdrażania nowych technologii. Jesteśmy dystrybutorem nośników
danych, bibliotek taśmowych i rozwiązań dla centrów danych – tę działalność oczywiście kontynuujemy. Dzięki niej nawiązaliśmy fantastyczne relacje z resellerami oraz
integratorami nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Planujemy kontynuować współpracę w tym
modelu także w zakresie sprzedaży urządzeń ProDevice, również tych umożliwiających usuwanie danych z nośników ﬂash. Zależy nam na zwiększeniu liczby partnerów – szukamy ﬁrm,
które pomogą nam w popularyzacji tego typu rozwiązań i w Polsce, i na świecie.

Nowa niszczarka dołączy do oferowanych przez Diskusa degausserów marki
ProDevice. Producent pracuje obecnie
nad rozwinięciem usług, z których będą
mogli korzystać użytkownicy tego sprzętu. Dzięki wyposażeniu urządzenia w mikrokomputer do zbierania informacji
o nośnikach, które poddano operacji niszczenia danych, łatwo będzie przygotować
raport z tego procesu wymagany w wielu korporacjach w ramach polityki bezpieczeństwa, a często także przez prawo.
Informacje o nośnikach będą skanowane
z wykorzystaniem aplikacji w telefonie
komórkowym, sprzężonej z komputerem
w urządzeniu ProDevice. Obecnie przewidywane jest wsparcie aplikacyjne dla użytkowników iPodów oraz iPhone’ów.

Dodatkowe informacje:
TOMASZ FILIPÓW,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, DISKUS,
DISKUS@DISKUS.PL, WWW.DISKUS.PL
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ DISKUS.

Z

budowane przez Diskusa Centrum
Badawczo-Rozwojowe D.LAB od
grudnia 2017 r. działa w Wieliczce
koło Krakowa. Zaprojektowano je z myślą o tworzeniu narzędzi zapewniających
trwałe usuwanie danych z różnego typu nośników oraz ich ﬁzyczne niszczenie.
– Jednym z celów, które sobie postawiliśmy, było wynalezienie sposobu usuwania
danych z pamięci ﬂash, czyli dysków SSD,
pendrive’ów i urządzeń mobilnych – mówi Tomasz Filipów, dyrektor zarządzający w Diskusie. – Nasze badania mają
doprowadzić do powstania urządzenia podobnego funkcjami do stosowanych w przypadku twardych dysków demagnetyzerów,
ale przeznaczonego wyłącznie dla nośników
półprzewodnikowych. Zanotowaliśmy już
pierwsze sukcesy i mam nadzieję, że wkrótce
rozpoczniemy produkcję. Będziemy sprzedawać ten sprzęt globalnie, oczywiście za
pośrednictwem partnerów, z przeznaczeniem na rynek korporacyjny, ale rozważamy również stworzenie oferty, z której będą
mogli korzystać użytkownicy indywidualni.
Projekt realizowany jest dzięki środkom
uzyskanym z Narodowego Centrum Badań

SZYFROWANIE DANYCH I OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

Bezpieczeństwo to zaufanie

wobec marki

Nawet największe globalne ﬁrmy traciły wiarygodność, zaufanie klientów oraz ogromne
pieniądze, gdy padały oﬁarą ataków cyberprzestępców, którzy znajdowali luki
w stosowanych przez nich systemach IT oraz wykorzystywali nieostrożność i naiwność
użytkowników ﬁrmowego oprogramowania.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ AXENCE.

S

łowo „odpowiedzialność” zostało
odmienione przez wszystkie przypadki wraz z pojawieniem się rozporządzenia RODO. Nikt nie chce zostać
pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie poufności danych osobowych
i ich wyciek w obawie przed surowymi
sankcjami. Tym bardziej, że istotny wyciek danych może doprowadzić do utraty
wiarygodności ﬁrmy i odpływu klientów.
W rozmowach na temat bezpieczeństwa
IT i stosowanych do zapewniania go rozwiązań warto uzmysłowić decydentom
biznesowym, że ochrona ﬁrmowych danych nie spoczywa wyłącznie na barkach
działu IT i oni też są za nią bezpośrednio
odpowiedzialni.
Według badania Axence przeprowadzonego wśród administratorów IT (raport.axence.net) aż 24 proc. z nich było
świadkami wycieku danych z ﬁrmy. Jednocześnie 30 proc. respondentów odczuwa brak zrozumienia potrzeb IT. To
najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzą
się specjaliści z tej branży. Zdaniem badanych bardzo często źródłem problemów są
niekompetentni pracownicy.
Budowanie polityki bezpieczeństwa wymaga uznania, że ochrona cennych, strategicznych zasobów to nie tylko cel sam
w sobie, ale też gwarancja utrzymania wiarygodności
na konkurencyjnym
rynku. Menedżerowie
muszą zdeﬁniować, jakie informacje i dane
należy szczególnie chronić, bo
ich utrata czy
ujawnienie spowoduje stratę ﬁnansową
lub wizerunkową.
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– Kompleksowe systemy do zarządzania IT, np. Axence nVision, zapewniają
również utrzymanie standardów bezpieczeństwa. Podnosi to komfort pracy osób
odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami IT i ułatwia budowanie polityki ochrony danych w ﬁrmie – podkreśla Marcin
Matuszewski, starszy inżynier wsparcia
technicznego w Axence.

u-ob<hv-l-]-mbZnaczenie cyberbezpieczeństwa podniosło oczekiwania wobec działów IT. Kiedyś
rola informatyków była ograniczona do zarządzania komputerami. Obecnie mają dużo więcej obowiązków i ponoszą większą
odpowiedzialność, wynikającą z konkretnych norm typu ISO lub regulacji prawnych (przede wszystkim RODO).
Wymogi wobec przedsiębiorstw w zakresie stosowania adekwatnych do zagrożeń środków bezpieczeństwa są różne
w poszczególnych sektorach. Na przykład,
branżę ﬁnansową obowiązuje Rekomendacja D, zaś sektor publiczny musi respektować Krajowe Ramy Interoperacyjności.
Produkty z rynków zagranicznych często nie uwzględniają tych zależności,
więc podmioty z sektorów wymagających
szczególnej troski o dane (medycznego, usług publicznych, administracji, ﬁnansów) szukają
rodzimych rozwiązań. Dlatego w rozmowach z przedstawicielami ﬁrm i próbach przekonania
ich do wdrożenia stosownych zabezpieczeń warto wspomnieć o ryzyku
biznesowym oraz konsekwencjach
cywilnych i karnych, jakie będą ponosić w przypadku ich braku.
Menedżerowie muszą mieć świadomość grożacych im kar administra-

Grzegorz Oleksy
prezes zarządu, Axence

Obecnie rośnie nie tylko zakres obowiązków,
ale i odpowiedzialność
biznesowa działów IT, bowiem współtworzą politykę zarządzania zasobami
informatycznymi. Nie wystarczają im już
„jakieś” narzędzia, potrzebują kompleksowych rozwiązań, by spełniać precyzyjne wymagania. Administratorzy muszą
dzielić czas między zarządzanie, ochronę,
tworzenie stabilnego i optymalnego środowiska pracy oraz działania mające na
celu rozwój biznesu. Dlatego, aby w rozmowach z ﬁrmami nadać bezpieczeństwu
IT odpowiednio wysoką rangę, integratorzy powinni komunikować się z osobami
na wysokich stanowiskach, np. członkami
zarządu. Dzięki temu potrzeby działów IT
będą lepiej słyszane i rozumiane.

cyjnych i roszczeń cywilnych. Duże zasługi
w jej krzewieniu miało RODO i ryzyko wysokich kar za naruszenie ochrony danych
osobowych. Trzeba też przypominać, że
członkowie zarządu mogą odpowiadać karnie za niedopełnienie obowiązków i brak
należytej staranności w pełnieniu funkcji
– na podstawie art. 296 kodeksu karnego
grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowe informacje:
ŁUKASZ SZEFLER, KIEROWNIK SPRZEDAŻY PARTNERSKIEJ,
AXENCE, TEL. 531 509 333,
LUKASZ.SZEFLER@AXENCE.NET, WWW.AXENCE.NET

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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Ochrona danych:
7৳b]m.ࣀo7rob;7b-Ѵmoঋࣀ
Zachowanie ciągłości działania systemów IT staje się
dla użytkowników biznesowych niemal tak istotne, jak
stabilność dostaw energii elektrycznej. To sprawia, że na
barkach dostawców rozwiązań do ochrony danych spoczywa
ogromna odpowiedzialność.
Wojciech Urbanek

n

N

ajbliższe lata przyniosą przetasowania na rynku ochrony danych.
Jednym z motorów napędowych
tych przemian będzie cyfrowa transformacja. Według IDC w 2019 r. globalne
wydatki na ten cel wyniosą 1,7 bln dol.,
o 42 proc. więcej niż w 2017. Jednym
z najistotniejszych elementów rozwoju
będzie migracja do chmury. Wiele przedsiębiorstw przeniesie swoje zasoby na
platformy AWS, Google Cloud, Microsoft
Azure, jak też do zasobów mniejszych dostawców. Wzrośnie też popularność rozwiązań hybrydowych, a eksperci są na ogół
zgodni, że jednym z najważniejszych trendów w świecie nowych technologii stanie
się multi-cloud.
– Pięć lat temu ﬁrmy wybierały jednego
dostawcę usług chmurowych, ale te czasy
minęły bezpowrotnie. Problem polega na
tym, że przedsiębiorstwa nie mają opracowanej strategii współpracy z kilkoma usługodawcami. Niemniej jednak muszą mieć
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rozwiązanie do płynnego zarządzania
różnymi chmurami i ich integracji, a także zapewniania odpowiedniej wydajności
działań i ochrony danych – mówi Anwar
Dahab, Senior Vice-President, Channel
EMEA w Dell Technologies.
Jeszcze do niedawna administratorzy
IT głowili się nad tym, jak zapewnić należytą ochronę danych w środowisku ﬁzycznym i wirtualnym. Wraz z ekspansją
usług chmurowych skala trudności niewspółmiernie wzrasta. Cyfrowa rewolucja
zmienia też podejście do ciągłości działania krytycznych aplikacji i systemów
informatycznych. Coraz mniej będzie
przedsiębiorstw, w których nie przywiązuje się wagi do przestojów wywołanych
niesprawnie działającą infrastrukturą IT
lub cyberatakami. Takie sytuacje niemal
zawsze przynoszą straty ﬁnansowe, których wysokość zależy od kilku czynników: charakterystyki określonej branży,
przychodów, faktycznej długości prze-

m-=-Ѵbmov.1;f
Tworzenie kopii zapasowych przyprawia
niejednego administratora o zawrót głowy.
Z jednej strony tego typu specjaliści muszą zmagać się z przyrastającymi terabajtami danych, z drugiej zaś z rosnącą liczbą
terminali używanych przez pracowników.
Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na wybór rozwiązań do backupu. Integratorzy dostrzegają powolny odwrót od
systemów przeznaczonych do tworzenia
kopii zapasowych wyłącznie z jednego typu urządzeń, np. desktopów.
– Klienci poszukują spójnego rozwiązania do ochrony zarówno serwerów, jak
i stacji roboczych, aby zarządzać nimi
z centralnej konsoli. Przedsiębiorcy oczekują też prostego systemu licencjonowania oraz łatwego zwiększania pojemności
– tłumaczy Tomasz Spyra, CEO Rafcomu.
Szczególnie dużą popularnością w
ostatnim czasie cieszą się urządzenia
PBBA (Purpose Built Backup Appliance).
Według IDC w zeszłym roku przychody
ze sprzedaży tych produktów na rynku
EMEA wyniosły 1,1 mld dol., a więc ponad
30 proc. więcej niż rok wcześniej. Warto
dodać, że niższą dynamikę wzrostu odnotowano w Europie Środkowo-Wschodniej
– 18,1 proc. Zdaniem analityków do dużego popytu na PBBA przyczynia się kilka
czynników. Oprócz potrzeby tworzenia
kopii zapasowych na jednej skonsolidowanej platformie należy też wymienić rosnącą wiedzę w ﬁrmach na temat backupu
i odzyskiwania danych, zaostrzenie regulacji dotyczących ochrony zasobów cyfrowych, a także nabierający znaczenia rynek
Internetu rzeczy.
– Rodzimy rynek PBBA rośnie w tempie 70 proc. rok do roku. Dzieje się tak, ponieważ klient biznesowy chce mieć gotowe
rozwiązanie, z wszelkimi funkcjami niezbędnymi do backupu i odtwarzania kopii zapasowej. Liczy się też gwarantowana
wydajność – podkreśla Daniel Olkowski,
Solution Architect w Dell Technologies.
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rwy w pracy, liczby osób, które nie mogą
w tym czasie pracować, a także pory dnia.
Według Gartnera średni koszt przestoju
ﬁrmowego systemu IT przekracza 5,5 tys.
dol. za minutę. Nie ulega wątpliwości, że
wraz z postępującą cyfryzacją biznesu ta
kwota będzie szybko rosnąć.

Jednak produkty PBBA na razie nie zdominowały polskiego rynku. Wciąż istnieje
liczna grupa klientów, którzy do backupu
wykorzystują serwery NAS, głównie ﬁrm
QNAP i Synology. Co istotne, wymienieni
producenci dostarczają autorskie oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
z komputerów lub smartfonów. NAS-y
najczęściej traﬁają do małych i średnich
ﬁrm, w większych zaś, gdzie wymagany
jest długi czas retencji i istnieje potrzeba
odzyskiwania danych z wielu punktów, lepiej sprawdzają się systemy PBBA lub deduplikatory sprzętowe.
Przedsiębiorcy chętnie wykorzystują
także tiering. Świeże kopie przechowują
na dyskach serwera, a starsze w tańszym
repozytorium, np. obiektowej pamięci masowej w chmurze publicznej. W sprzedaży
pojawiają się również innowacyjne rozwiązania. Przykładowo startup Igneous oferuje
usługę tworzenia kopii zapasowych z wielu serwerów NAS, takich jak NetApp, Dell
EMC Isilon, Qumulo i Pure Flashblade.
W tym modelu dane przechowywane są
u klienta, a ich nadzór oraz zarządzanie
odbywa się za pośrednictwem chmury publicznej. System konsoliduje backup pochodzący z kilku źródeł w jednym urządzeniu
i nie wymaga zastosowania oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.
Choć uniﬁkacja jest jednym z wiodących trendów w segmencie ochrony
danych, vendorzy nie zapominają o użytkownikach poszukujących rozwiązań
do backupu komputerów lub serwerów.
Ważne, że w tej grupie produktów także
widać progres.
– W rozwiązaniach do backupu stacji roboczych standardem jest dostęp do chronionych danych z urządzeń mobilnych. Z kolei
wbudowany sieciowy dysk korporacyjny
umożliwia wymianę dużych plików w ﬁrmie, bez używania zewnętrznych narzędzi typu Dropbox. Wzrasta też znaczenie
funkcji samoobsługowych, które pozwalają
odciążyć dział IT – wyjaśnia Przemysław
Mazurkiewicz, EMEA East Technical Services Director w Commvault.
Nowe trendy obejmują także produkty do
backupu i disaster recovery przeznaczone
do ochrony serwerów. Producenci rozwijają funkcje związane z obsługą środowisk
open source, kontenerów, a także różnych
rodzajów chmur, w tym multi-cloudu.

Zdaniem integratora
n
Tomasz Magda, CEO, Viability
Jako promotor zapewniania ciągłości działania systemów skłaniam się ku rozwiązaniom
efektywnym. Gdy coś się stanie z danymi lub ze środowiskiem IT, liczy się tylko jak najszybsze przywrócenie stanu sprzed takiego zdarzenia. Wtedy minimalizowanie czasu, a więc
kosztu przestoju, ma najwyższy priorytet. Dlatego jeśli wybierać system do backupu, to
taki, który automatyzuje proces weryﬁkacji poprawności kopii i replik. Nie można w tym
zadaniu liczyć na ludzi, wielu szefów ﬁrm się o tym boleśnie przekonało. Druga sprawa to
interoperacyjność. Trzeba mieć pewność, że można odtworzyć środowisko gdziekolwiek,
choćby w chmurze. To cecha szczególnie przydatna w przypadku awarii sprzętowych. Zatem należy robić nie tylko kopie zapasowe, ale i obrazy całych systemów, aplikacji i konﬁguracji. Pozostaje jeszcze koszt utrzymywania kopii, który ze względu na coraz większe
wolumeny danych i cenę nośnika jest znaczący. Jednak analizowanie danych pod kątem
ich znaczenia połączone z deduplikacją powinno skutecznie odchudzić składowane dane.

Realna ochrona wirtualnych
maszyn
Według różnych szacunków z wirtualnych maszyn korzysta 75–80 proc. przedsiębiorstw. Przy czym większość używa
narzędzi, które zapewniają ich ochronę.
Ale to nie oznacza, że karty na rynku zostały rozdane, a dostawcy odcinają jedynie kupony. Wręcz przeciwnie, sytuacja
zmienia się bardzo dynamicznie, stawiając przed producentami oraz integratorami
zupełnie nowe wyzwania. Liczne fuzje, a także inwazja nowych
technologii przyczyniły się do tego, że przedsiębiorcy zazwyczaj
korzystają z heterogenicznej infrastruktury.
Doskonale widać to na przykładzie hiperwizorów: obok znanych od lat rozwiązań
– vSphere (VMware) i Hyper-V (Microsoft), pojawiły się różne odmiany KVM
i Xen. Co ciekawe, nowe platformy wirtualizacyjne spotkały się z ciepłym przyjęciem przedsiębiorców. Niestety, ich
popularność zrodziła problemy z doborem odpowiednich rozwiązań do backupu, bowiem większość dostawców oferuje
produkty kompatybilne z najbardziej popularnymi na rynku hiperwizorami.
Dostosowanie systemów do współpracy z mniej znanymi platformami wirtualizacyjnymi to tylko jedno z zadań stojących
przed producentami oprogramowania.
Trzeba też sprostać wysokim wymaga-

niom użytkowników środowisk wirtualnych, którzy oczekują, że rozwiązania do
backupu i disaster recovery zmniejszą
do minimum przestoje wynikające z awarii infrastruktury informatycznej.
– Producenci starają się wyjść naprzeciw tym żądaniom, wprowadzając nowe
funkcje, takie jak uruchamianie maszyny
wirtualnej z kopii zapasowej i tworzenie
środowiska testowego na potrzeby próbnych wdrożeń. Firmy
mogą również sprawdzać
kopię zapasową pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub
danych, których zgodnie z prawem nie wolno
przywrócić do środowiska produkcyjnego, chociażby ze względu na
RODO – podkreśla Konrad Szmeil, Product Manager w Veracompie.
Programiści pracujący nad nowymi wersjami aplikacji do backupu maszyn wirtualnych będą musieli uwzględnić nowe trendy
na rynku IT. Takie zjawiska jak migracja do
środowisk chmurowych czy wirtualizacja
bazująca na kontenerach zmieniają nieco
zasady ochrony danych. Czołowi gracze nie
obawiają się jednak nowych wyzwań, a ich
plany są nad wyraz ambitne.
– Chcemy, żeby środowisko wirtualne
zabezpieczało się samo. To oznacza, że nowa maszyna wirtualna jest chroniona automatycznie od momentu utworzenia, bez
jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka. Jednym z ciekawszych przykładów

Klienci oczekują
prostego systemu
licencjonowania
i łatwego zwiększania
pojemności.
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produktów „next generation backup” jest
nowe oprogramowanie Dell EMC, które
skupia się na wspomnianych aspektach,
a dodatkowo zapewnia uruchomienie całości środowiska bez odtwarzania – mówi
Mikołaj Wiśniak, Manager Systems Engineering w polskim oddziale VMware’a.

SaaS niczym samochód
bez hamulców
Najpopularniejszą usługą chmurową od
kilku lat pozostaje SaaS. Nic nie wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości
coś się w tym zakresie zmieni. Według
IDC w 2018 r. ﬁrmy wydały na oprogramowanie dostarczane w modelu usługowym 51 mld dol. Analitycy przewidują, że
w najbliższych latach ten segment rynku
będzie rósł w tempie ok. 30 proc. rocznie.
Usługodawcy cenią elastyczność i skalowalność SaaS, a także fakt, że nie trzeba
uiszczać jednorazowej wysokiej opłaty za
produkty. Niestety, ﬁrmy, podpisując umowy z usługodawcami, zazwyczaj zapominają o ciążących na nich obowiązkach.
– Kiedy kupujemy samochód, wiemy,
że dostajemy również hamulce. Niestety,
w przypadku usług chmury publicznej pełne bezpieczeństwo nie jest w cenie, z czego użytkownicy nie zdają sobie sprawy.
Tymczasem większość systemów backupu
zabezpiecza dane również w środowisku
chmurowym – zapewnia Daniel Olkowski.
Dostawca usług chmurowych koncentruje się na ochronie własnej infrastruktury i zagwarantowaniu klientowi
określonego poziomu SLA. Gros licencji
SaaS zawiera klauzulę informującą, że za
ochronę danych odpowiada wyłącznie
klient. Usługodawcy gubią się w labiryn-

Artur Cyganek
Regional Director Eastern Europe,
Acronis

cie zapisów, co pokazują badania przeprowadzone przez 451 Research wśród
użytkowników SaaS. Aż 49 proc. respondentów twierdzi, że powierza ochronę danych providerowi. Jednak problem polega
na tym, że dostawcy oferujący oprogramowanie jako usługę zazwyczaj nie realizują
zadań związanych z backupem. Co czwarty badany deklaruje, że w ogóle nie wykonuje backupu, a 11 proc. przeprowadza ten
proces manualnie. Także tylko 11 proc. pytanych utrzymywało, że tworzy kopie zapasowe u zewnętrznego usługodawcy
w modelu cloud-to-cloud. Tymczasem
przypadki utraty ważnych dokumentów
cyfrowych przez użytkowników SaaS nie
są zjawiskiem incydentalnym.
– Z naszych obserwacji wynika, że ﬁrmy
bardzo często zapominają o zabezpieczaniu danych przechowywanych w chmurach
publicznych i usługach typu SaaS. Jednym
z największych zagrożeń jest nieodwracalna
utrata takich danych po celowym lub przypadkowym ich usunięciu – mowi Tomasz
Rot, Sales Director w CEE w Barracuda.
Nie bez przyczyny dostawcy rozwiązań do backupu wykazują dużą aktywność w tym segmencie rynku, zapewniając
ochronę aplikacji Salesforce i Oﬃce 365.
W zależności od rozwiązania kopie zapasowe są przechowywane w zasobach
lokalnych lub w chmurze publicznej. To
segment rynku, który będzie szybko rósł.

)b;Ѵo=mh1fm;rѴ-oul
Uniﬁkacja to słowo odmieniane przez
wszystkie przypadki w branży IT a w końcu zawitało też do świata ochrony danych.
Wybór skonsolidowanego rozwiązania,
łączącego kilka funkcji, upraszcza zarządzanie, skraca czas konﬁguracji i zapewnia automatyzację procesów. Twórcami
takich rozwiązań są m.in. dwa amerykańskie startupy – Cohesity i Rubrik. Cieka-

Rozwiązania do backupu danych ewoluują w kierunku prostoty i niezawodności. Obecnie podstawową kwestię stanowi ochrona kopii bezpieczeństwa przed atakami ransomware. Ciekawym zjawiskiem jest
zabezpieczanie całych linii produkcyjnych, gdzie każdy robot przemysłowy przypomina
pod pewnym względem komputer PC. Tego typu praktyki ograniczają do minimum ryzyko
wystąpienia przerw w procesie produkcji. Dużym wyzwaniem dla producentów jest ochrona zróżnicowanych urządzeń końcowych, które gromadzą coraz więcej danych. Oferowane rozwiązania muszą być efektywne i ekonomiczne. Jeśli koszt backupu okaże się zbyt
wysoki, dane znajdujące się na komputerach i smartfonach nie będą zabezpieczane.
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Sebastian Kisiel
Senior Sales Engineer,
Citrix Systems

W środowisku wirtualnym można
stosunkowo łatwo
zaimplementować mechanizmy wysokiej
dostępności, ograniczając ryzyko sytuacji
kryzysowych. W przypadku zaplanowanych przez administratorów IT działań,
przykładowo konserwacji lub modernizacji sprzętu, rozwiązanie HA pozwoli
uniknąć wielu problemów. Wirtualne maszyny można przenosić na inny serwer
nawet w czasie ich pracy, a także przeprowadzać kilka migracji naraz. Przerw
w dostępności środowisk wówczas nie
ma, a prace administracyjne są niezauważalne dla użytkowników. Wirtualne maszyny można również łatwo uruchamiać
na dowolnym przeznaczonym do tego
serwerze, co pozwala ograniczyć awarie
i przestoje.

wostką jest fakt, że założyciele obu ﬁrm
wywodzą się z Nutanixa. Należy dodać,
że podobne rozwiązania wprowadziły do
swojej oferty Commvault i Dell EMC.
– Klienci wykazują zainteresowanie
spójnym, centralnym podejściem do procesów związanych z backupem, odtwarzaniem, archiwizacją, zarządzaniem
snapshotami, kontrolą zgodności z RODO
i wyszukiwaniem danych. Na znaczeniu zyskuje też analityka danych ułatwiająca nie
tylko optymalizowanie pamięci masowych,
ale także wykrywanie sytuacji niebezpiecznych w działaniu ﬁrmowej infrastruktury
– wyjaśnia Przemysław Mazurkiewicz.
Jednakże nie wszyscy opowiadają się za
wielofunkcyjnymi platformami. Naveen
Chabra, analityk Forrester Research, uważa, że poważniejsza awaria zuniﬁkowanej
platformy może doprowadzić doświadczone nią przedsiębiorstwo na skraj katastrofy. Jak zauważa: „duże ﬁrmy wolą
dywersyﬁkować rozwiązania, czyli nie
wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka”. Tak czy inaczej, szerokie spektrum
produktów to woda na młyn dla integratorów, którzy będą pełnić rolę nie tylko sprzedawcy i instalatora, ale również konsultanta
do spraw bezpieczeństwa.
n

BackupAssist
chroni użytkowników Windows

O

programowanie BackupAssist
stworzone jest przez australijskiego producenta, ﬁrmę Cortex.
Jego dystrybutorem w Polsce od wielu lat
jest wrocławski Sun Capital, który zapewnia partnerom wysokie marże sprzedażowe oraz rejestrację projektów.
BackupAssist to bardzo proste narzędzie do tworzenia kopii zapasowych
całych partycji, pojedynczych plików,
folderów i aplikacji ze stacji roboczych
i serwerów Windows, zabezpieczania
środowisk wirtualnych Hyper-V, baz danych MySQL oraz serwerów Exchange.

Krzysztof Konieczny
prezes zarządu, Sun Capital

Microsoft jest potentatem w branży IT,
ma ogromną rzeszę
klientów i partnerów, a czasem wręcz
wyznawców swoich rozwiązań. Z powodu
obecności oprogramowania tego producenta w większości pecetów i serwerów
niemal wszyscy resellerzy i integratorzy
zmuszeni są do znajomości tych rozwiązań oraz umiejętności doboru innych
narzędzi, uzupełniających to, czego
w szerokiej gamie produktów z Redmond
nie ma. Od dawna brakującymi elementami są przede wszystkim narzędzia
zabezpieczające dane, w tym służące do
backupu. Dlatego warto zainteresować
się oprogramowaniem BackupAssist,
które za niską cenę zapewnia bardzo
wiele funkcji wystarczających do stworzenia procedur zabezpieczania danych
w każdej małej i średniej ﬁrmie.

Backup może być zapisywany na dowolnym nośniku w siedzibie ﬁrmy (na dyskach
zewnętrznych, dyskach w serwerze backupu, serwerach NAS oraz na taśmach),
a także w chmurze publicznej AWS i Microsoft Azure lub w dowolnym zasobie,
do którego dostęp można uzyskać przez
protokół rsync. Kopiowane dane mogą być
poddane wcześniejszej deduplikacji, kompresji i szyfrowaniu. Dostępna jest także
funkcja tworzenia klucza bezpieczeństwa
USB, bez którego niemożliwe będzie odtworzenie kopii backupowej.
Przywracanie dostępu do danych także jest bardzo proste – wystarczy wybrać
interesujące użytkownika pliki, foldery,
aplikacje, partycje lub maszyny wirtualne Hyper-V (nie ma konieczności odtwarzania całego środowiska). Repozytoria
backupu można przeszukiwać na wiele
sposobów, a dzięki zaawansowanym narzędziom indeksującym nie trzeba w tym
celu podłączać zewnętrznych nośników,
np. taśm. Granularne odzyskiwanie danych (wiadomości, kontaktów, wpisów do
kalendarza) możliwe jest także z serwerów
Exchange, a w przypadku baz danych SQL
można wybrać dowolny moment z przeszłości, gdy wykonana została kopia.
Jeżeli administratorzy dysponują kopią całej partycji lub obrazu dysku, mogą
przywrócić je na pusty nośnik (bare metal). Dzięki temu oszczędzają dużą ilość
czasu, bo nie jest konieczne wcześniejsze instalowanie systemu operacyjnego.
Oprogramowanie BackupAssist zapewnia
również uruchamianie maszyn wirtualnych Hyper-V bezpośrednio z kopii.
Użytkownicy, którzy wykupią dodatkową usługę BackupCare, mogą skorzystać
z funkcji CryptoSafe Guard. Zapewnia

ona skanowanie środowiska IT pod kątem obecności ransomware’u, a po wykryciu szyfrowania wielu plików w wyniku
działania nierozpoznanego wcześniej
kodu blokuje odpowiedzialny za to proces. Następnie informuje administratora
SMS-em i e-mailem o zaistniałym fakcie
i blokuje wykonywanie kolejnych kopii
backupowych, aby nie nadpisać zabezpieczonych, niezaszyfrowanych plików.
W ten sposób zapewniona jest dodatkowa
warstwa ochrony, wymagana m.in. przez
unijne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych.
Oprogramowanie BackupAssist sprzedawane jest z licencją typu on-premise,
bez ograniczeń czasowych i z rocznym
wsparciem technicznym. Wersja dla komputerów stacjonarnych kosztuje mniej
niż 100 zł, a dla serwerów Windows
– ok. 1000 zł (ceny netto). Użytkownicy
zyskują również prawo do zarządzania
procesem backupu we własnym środowisku z wykorzystaniem konsoli Multisite Manager w chmurze.
Interesującym produktem ﬁrmy Cortex jest też BackupAssist 365, który
gwarantuje bezpieczny backup danych
z usług Oﬃce 365, Outlook, OneDrive,
serwerów Exchange, Dropbox, Google
Docs i wielu innych. Cena subskrypcji
BackupAssist 365 to wydatek ok. 4 zł
miesięcznie.

Dodatkowe informacje:
KRZYSZTOF KONIECZNY,
PREZES ZARZĄDU SUN CAPITAL,
KKONIECZNY@SUNCAPITAL.PL
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Korzystając z narzędzia BackupAssist, można za pomocą intuicyjnych funkcji
zrealizować dowolną strategię backupową dla najbardziej wymagającego klienta,
używającego komputerów i serwerów z oprogramowaniem Microsoftu.

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ochrona danych
priorytetem Dell EMC
Zapewniające bezpieczeństwo urządzenia i oprogramowanie gwarantują ciągłość
działań biznesowych przedsiębiorstw, a jednocześnie możliwość korzystania
z najnowszych metod przechowywania danych, w tym z pamięci ﬂash i chmury.

W

szystkie oferowane przez
Dell EMC urządzenia do
backupu wykorzystują oprogramowanie PowerProtect Software.
Gwarantuje ono zabezpieczanie danych
w środowiskach ﬁzycznych, wirtualnych
i chmurowych. Administratorzy baz danych Microsoft SQL, aplikacji Oracle,
środowisk wirtualnych VMware oraz
systemów plików Windows i Linux mogą samodzielnie konﬁgurować i kontrolować proces wykonywania kopii, a także
odzyskiwania danych. Równolegle dział
IT otrzymuje dostęp do zaawansowanych
narzędzi do zarządzania urządzeniami
backupowymi oraz ułatwiających zagwa-

Daniel Olkowski
Principal System Engineer,
Dell Technologies

Naszym oczkiem
w głowie jest
backup środowisk
wirtualnych VMware. Gwarantujemy uruchamianie wirtualnych maszyn
z bardzo dużą wydajnością bezpośrednio na urządzeniu backupowym, aby
administratorzy mogli spokojnie skupić
się na znalezieniu przyczyny awarii środowiska podstawowego i jej wyeliminowaniu. Interesujący jest także model
licencjonowania, bowiem korzystanie
z tej funkcji jest rozliczane według
liczby ﬁzycznych gniazd procesorów
w serwerach maszyn wirtualnych,
a nie według ilości zabezpieczanych
danych. Dzięki temu, według raportów
analityków, do rozwiązań backupowych
Dell EMC należy ponad trzy czwarte
rynku.
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rantowanie zgodności procesów backupowych z wewnętrznymi regulacjami
i prawem. Oprogramowanie to wyposażone jest w funkcję WORM gwarantującą,
że raz zapisane dane nigdy nie będą mogły
być zmodyﬁkowane, dzięki czemu stanowi idealne zabezpieczenie przed działaniem ransomware’u.
Kolejnym wartym zainteresowania integratorów produktem jest oprogramowanie DD Boost, które wykorzystuje
stworzony przez Symanteca protokół OST
(Open Storage Technology) do znacznego, często ponaddwukrotnego przyspieszania procesu backupu danych. Efekt
ten uzyskiwany jest głównie dzięki deduplikacji wykonywanej przez agenta
na źródłowym nośniku danych, co sprawia, że przez sieć przesyłane są tylko
unikalne bloki informacji. W najnowszej
wersji DD Boost dostęp do nośnika backupowego może być uzyskany przez protokoły CIFS i NFS, dzięki czemu aplikacje
widzą go jako pamięć masową NAS. Dla
aplikacji, które nie zostały przystosowane
do współpracy z DD Boost, przygotowany
został system plików Boost FS.

Maszyny wirtualne
prosto z kopii
Trzon oferty urządzeń Dell EMC do backupu stanowi rodzina PowerProtect DD.
Urządzenia te zapewniają przedsiębiorstwom efektywną ochronę danych, zarządzanie nimi i odzyskiwanie
ich w przypadku awarii. Pracują pod kontrolą oprogramowania
DD Operating System
(DDOS), które gwarantuje poprawną współ-

pracę z posiadanymi przez klienta pamięciami masowymi, narzędziami Dell EMC
PowerProtect Software i Data Protection
Suite oraz z aplikacjami ﬁrm trzecich do
backupu i archiwizacji.
W portfolio Dell EMC znajdują się cztery modele urządzeń PowerProtect DD
(DD3300, DD6900, DD9400 i DD9900).
Ich maksymalna pojemność to 1,25 PB,
a wysoka wydajność zapewnia przyjęcie – w zależności od modelu – od 7 do
94 TB danych na godzinę. Według analiz producenta w porównaniu z osiągami
poprzedniej generacji urządzeń wydajność backupu wzrosła o 38 proc., a maksymalna pojemność – o 30 proc. Dzięki
zastosowaniu większych twardych dysków ilość miejsca potrzebnego na backup
danych o konkretnej objętości zmniejszono o 39 proc.
Wydajność urządzeń można zwiększyć
także dzięki opcji instalacji kart sieciowych z portami 25 oraz 100 GbE. Między
innymi dzięki nim oraz wbudowanym
dyskom SSD w przypadku awarii podstawowego środowiska wirtualizacyjnego
możliwe jest natychmiastowe przywrócenie dostępu do 64 wirtualnych maszyn
z wydajnością do 60 tys. IOPS (pomiaru dokonano na urządzeniu PowerProtect DD9000 z systemem operacyjnym
DDOS 7.0, z blokami danych o wielkości 8 kB, 100 proc. odczytu, z włączonym

Małgorzata Sprawnik
Business Development Manager Dell Enterprise, Tech Data

protokołem DD Boost). Równolegle uruchomione wirtualne maszyny mogą być
kopiowane z powrotem do przywróconego do pracy środowiska produkcyjnego.
Urządzenie PowerProtect DD jest
skonstruowane tak, by zapewnić odzyskanie danych w każdej, nawet beznadziejnej sytuacji. Producent wziął pod
uwagę wszystkie prawdopodobne scenariusze. Wbudowany w system operacyjny
DDOS mechanizm szczególnie skrupulatnie weryﬁkuje integralność zapisywanych
danych. Bazujący na sumach kontrolnych
algorytm korekcji błędów I/O eliminuje
ewentualną potrzebę powtórzenia wykonania zadania backupowego, gwarantuje
stworzenie kopii na czas i utrzymanie się
działu IT w reżimie umowy SLA. Wszystkie dyski w urządzeniu połączone są
w strukturę RAID 6, dzięki której nawet
równoczesna awaria dwóch napędów nie
stanowi problemu. W obudowie cały czas
znajdują się także nieużywane dyski zapasowe, gdyby zaistniała nagła konieczność
odbudowy struktury RAID.
Do rozwiązania PowerProtect DD można dokupić usługę Dell EMC Cloud Tier
zapewniającą dodatkowe 2 PB logicznej
pojemności (po przeprowadzeniu deduplikacji) w przestrzeni chmurowej w celu długoterminowego przechowywania danych.

Backup z klocków
W ofercie rozwiązań do ochrony danych
Dell EMC ma także urządzenie nowej
generacji PowerProtect X400. Składa się z serwera Dell EMC PowerEdge,
półek dyskowych (hybrydowych X400H

i all-ﬂash X400F) oraz oprogramowania
Dell EMC PowerProtect Software. Architektura rozwiązania umożliwia jego
skalowanie – wraz z dołożeniem każdej półki dyskowej rośnie jego wydajność oraz
pojemność.
Do każdej platformy X400 można podłączyć od jednej do czterech półek dyskowych
zawierających także dodatkowy kontroler,
dzięki któremu automatycznie zwiększana jest jej wydajność. Każda hybrydowa
półka dyskowa X400H może mieć maksymalną pojemność 96 TB, zapewnia przepustowość 10 TB/godz. oraz wydajność
10 tys. IOPS, co sprawia, że da się uruchomić
dziesięć wirtualnych maszyn bezpośrednio
w urządzeniu backupowym. W przypadku
półek dyskowych all-ﬂash X400F maksymalna pojemność to 112 TB, przepustowość
– 27 TB/godz., a wydajność – 33 tys. IOPS
(30 maszyn wirtualnych). Wartości te rosną
liniowo, w zależności od liczby podłączonych półek dyskowych.
Oprogramowanie PowerProtect X400
zawiera mechanizm maszynowego uczenia, który kontroluje obciążenie serwera
i dysków, głównie podczas deduplikacji.
Po dołożeniu do X400 kolejnych półek
dyskowych zgromadzone wcześniej dane automatycznie są rozmieszczane także na nowych nośnikach, co wpływa na
zwiększenie szybkości ich odczytu, gdy
zajdzie konieczność przywrócenia środowiska po awarii.

Elastyczne oprogramowanie
Dell EMC ma także w ofercie uniwersalne oprogramowanie do backupu Data

Protection Suite. Jest przeznaczone
do pracy w heterogenicznych środowiskach zawierających blokowe macierze
dyskowe wykonujące kopie migawkowe (snapshot), serwery NAS i biblioteki
taśmowe. Zapewnia także backup do zasobów pamięci masowych w chmurze
publicznej.
Największe korzyści z posiadania tego
narzędzia odniosą oczywiście użytkownicy rozwiązań PowerProtect DD, dzięki
zapewnionej integracji narzędzi do deduplikacji, szyfrowania, natychmiastowego
dostępu do maszyn wirtualnych VMware
lub wykonywania backupu bezpośrednio
z agentów zainstalowanych na urządzeniach końcowych.
Oprogramowanie to gwarantuje bardzo dużą elastyczność konﬁguracji procesów backupowych – administratorzy
sami ustalają poziom ochrony danych,
w zależności od ich ważności dla działów biznesowych. Podobnie jak w przypadku narzędzia PowerProtect Software,
administratorzy wielu aplikacji i baz danych mogą zarządzać procesem backupu
bezpośrednio z ich interfejsu.

Dodatkowe informacje:
MAŁGORZATA SPRAWNIK,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DELL ENTERPRISE,
TECH DATA, MALGORZATA.SPRAWNIK@TECHDATA.COM
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W październiku rozszerzyliśmy ofertę produktów Dell o rozwiązania
sprzedawane pod marką Dell EMC i już widzimy, że resellerzy
i integratorzy doceniają obecność wszystkich produktów u jednego dystrybutora. Dzięki temu partnerzy mogą kupić u nas wszystkie komponenty
potrzebne do danego wdrożenia i otrzymać za nie „jedną fakturę”. Mogą liczyć na
wsparcie techniczne, ﬁnansowanie projektów oraz logistykę – ma to znaczenie przede
wszystkim dla mniejszych ﬁrm. Bardzo dużą popularnością cieszą się rozwiązania
Dell EMC do backupu. Znane są przede wszystkim z bardzo efektywnego mechanizmu
deduplikacji, do którego producent nabył prawa wraz z przejęciem ﬁrmy Data Domain
w 2009 r. Technika ta jest nieustannie rozwijana i obecnie jest dostępna w większości
systemów pamięci masowych Dell EMC.

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

Fujitsu: rozmawiajmy

z klientami nie o produktach,
ale o projektach
Obecne wyzwania w świecie IT spowodowały, że należy zmienić sposób,
w jaki wdrażane są rozwiązania teleinformatyczne u klientów. Eksperci Fujitsu
nalegają, aby w negocjacjach handlowych przestać mówić
o konkretnych produktach, ale omawiać projekty z perspektywy potrzeb klientów.

P

rzetwarzanie i przechowywanie
ﬁrmowych danych jest obecnie
związane z wieloma aspektami,
które należy wziąć pod uwagę podczas
projektowania wdrażanych u klientów
rozwiązań. Tematem numer jeden na
całym świecie jest ochrona informacji
– zarówno przed wyciekami, jak i utratą bądź zablokowaniem dostępu do
nich. Kolejnym istotnym aspektem jest
zapewnienie ciągłości działania środowisk IT dla funkcji biznesowo-operacyjnych w przedsiębiorstwie. Równie
ważna jest wydajność dostarczania danych serwerom i stacjom roboczym,
oraz czas potrzebny do przywrócenia
środowiska do pracy po ewentualnej
awarii lub planowanej przerwie serwisowej. Dlatego proponowanie klientom
urządzeń wybieranych tylko według parametrów technicznych przestało mieć
sens.
– Staramy się przekonywać partnerów
oraz ich klientów, aby myśleli o całych
rozwiązaniach, a nie konkretnych produktach – podkreśla Piotr Brychczyński, Business Development Manager
w Fujitsu. – Dotyczy to przede wszystkim
rozwiązań do przechowywania danych
oraz ich backupu. Dlatego nie zaczyna-
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my rozmów od prezentowania poszczególnych macierzy dyskowych, bibliotek
taśmowych i urządzeń do backupu. Zaczynamy od poznania potrzeb biznesowych
klienta, potem zastanawiamy się, jakich
konkretnych funkcji zapewnianych przez
rozwiązanie IT on oczekuje, a dopiero na
końcu sprawdzamy, który produkt lub ich
grupa je oferuje.
Taka polityka sprawdza się szczególnie w przypadku pamięci masowych
oraz systemów do backupu i archiwizacji, ponieważ „uczestniczą” one w całym
cyklu życia informacji w ﬁrmie. W krytycznym momencie ułatwiają odzyskanie danych lub przywrócenie całego
środowiska do pracy po awarii. Istnieje
jednak wiele dodatkowych funkcji zapewnianych przez macierze dyskowe
i biblioteki taśmowe, które sprawiają,
że dane są udostępniane z różną wydajnością (tiering, SSD cache, quality of service) i zabezpieczane na różne sposoby (m.in. snapshoty, replikacja lokalna
i zdalna, narzędzia gwarantujące integralność danych, szyfrowanie), oraz takie, które służą do redukowania ilości
zajętego miejsca na nośniku (kompresja,
deduplikacja). Od tego, jakie podejście
poszczególni producenci mają do danej
funkcji, zależy jak efektywne dla
klienta będzie zawierające
ją rozwiązanie. Dla
przykładu, macierze
Fujitsu umożliwiają wybranie woluminów, wobec których

ma być stosowana deduplikacja, podczas
gdy wiele konkurencyjnych rozwiązań
obejmuje tym procesem wszystkie nośniki. Nie zawsze ma to sens, bo współczynnik deduplikacji dla niektórych
rodzajów danych jest bardzo mały, a obciążenie procesora wykonującego tę operację dość znaczne.

Dane zawsze
zabezpieczone
Fujitsu ma w swoim portfolio wszystkie
(oprócz nośników optycznych) rodzaje
pamięci masowych: macierze all-ﬂash
(Eternus AF), macierze hybrydowe
(Eternus DX), hiperskalowalne systemy dyskowe (Eternus CD), biblioteki taśmowe (Eternus LT) oraz rozwiązania do
backupu i archiwizacji (Eternus CS). Ma
również podpisane umowy resellerskie
z kilkoma producentami oprogramowania do zarządzania danymi i ich backupu oraz archiwizacji (m.in. FalconStor,
Veeam, Commvault, Veritas).
W ubiegłym roku do oferty Fujitsu traﬁło ciekawe urządzenie Eternus CS8050,
które dostępne jest w dwóch wersjach,
przeznaczonych do backupu lub archiwizacji danych. System ten bazuje na
znajdującej się w ofercie Fujitsu od prawie 20 lat platformie Eternus CS8000,
sprawdzonej w wielu centrach danych
we współpracy z najpopularniejszymi
na rynku pakietami do backupu i archiwizacji (m.in. ﬁrm Atempo, Commvault,
Dell EMC, IBM, Micro Focus, Veeam
i Veritas).

>>> Trzy
pytania do…
Czy istnieje podział obowiązków pomiędzy Fujitsu a partnerów podczas wdrażania
oferowanych przez was rozwiązań IT?
Najważniejsze jest zrozumienie potrzeb
naszego wspólnego klienta i założeń realizowanego projektu. Taki podział może zaistnieć po to, aby było pełne zrozumienie
wykonywanych obowiązków, ale zawsze
jest określany w ramach poszczególnych
projektów. My dzielimy się z partnerami
wiedzą, ale też często korzystamy z ich
doświadczenia. Czasami do różnych projektów zapraszamy nawet małych integratorów, którzy mają wprawę we wdrażaniu
rozwiązań w jakiejś konkretnej branży.
Jedyną postawioną przez nas granicą jest
to, że w żaden sposób nie ingerujemy
w istniejące relacje partnerów z klientami. Proponujemy tylko różne usługi oraz
wartość dodaną, jeśli kwaliﬁkacje integratorów nie są wystarczające. Jesteśmy
w ciekawym momencie rozwoju rynku, bo
wielu partnerów obecnie szuka alternatyw
dla „oczywistych” i popularnych rozwiązań, statystycznie najczęściej wybieranych przez klientów. Widzą, że ci, którzy
przodują w wielu rankingach, nie zawsze
zapewniają taką elastyczność, jaką możemy zaoferować my, ze znacznie bardziej
rozbudowaną funkcjonalnością rozwiązań
i często z niższą ceną.

A jaką formułę współpracy z partnerami
preferujecie?
Jeśli spojrzymy na dane liczbowe, to najpopularniejsza jest współpraca w tradycyjnym modelu resellerskim. My jesteśmy
traktowani jak dostawca pudełek ze sprzętem, który reseller z wartością dodaną
bądź integrator wykorzystuje do stworzenia jakiegoś rozwiązania, często nawet
nie wiemy jakiego. Natomiast w dzisiej-

CS800. Dostępna jest ona w trzech wersjach – Entry, Flex i Scale, zapewniających transfer z prędkością odpowiednio
8,4, 8,8 i 13,9 TB/s. Urządzenia funkcjonują w sieci jako serwer NAS (dostęp
poprzez protokoły CIFS i NFS) i umożliwiają stworzenie od 80 do 256 wirtualnych napędów taśmowych.

Roberta Pakowskiego,
Business Development
Managera, Fujitsu

szych czasach model ten jest według
nas wysoce nieskuteczny, bo integratorzy rzadko wybierają komponenty, z których można zbudować rozwiązania w pełni
odpowiadające potrzebom klienta. To jest
rzecz, którą chcielibyśmy zmienić, zaszczepić naszym partnerom podejście projektowe, w którym rola sprzedawcy nie jest
sprowadzona tylko do wyboru parametrów technicznych urządzenia, bo 90 proc.
korzyści płynie obecnie ze zintegrowanego a także oferowanego przez ﬁrmy trzecie
oprogramowania.

Razem ze swoim sprzętem Fujitsu oferuje
m.in. aplikacje do backupu ﬁrm Commvault,
Veeam i Veritas. Jakie korzyści odnosi partner i jego klient, kupując je u was, a nie za
pośrednictwem dystrybutorów rozwiązań
danego producenta?
Rzeczywiście, jest na rynku kilkunastu dostawców oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz przetwarzanymi
w niej danymi, którzy sprzedają je przez
dwa kanały – swój własny oraz producentów sprzętu do centrów danych. Ten drugi model sprawdza się z kilku powodów.
Przede wszystkim gwarantujemy najlepsze dopasowanie wszystkich komponentów
danego rozwiązania. Gdy partner kupuje
osobno składniki potrzebne do realizacji
projektu w różnych miejscach istnieje ryzyko nieudanego wyboru. Jest też korzyść
operacyjna – nasi inżynierowie zapewniają wsparcie także dla oprogramowania kupionego w Fujitsu, więc integrator ma tylko
jeden punkt kontaktu. No i korzyść biznesowa – kupno wszystkiego w jednym miejscu
powoduje, że partner zostawia u nas więcej
pieniędzy, a tym samym m.in. rosną jego sumaryczne obroty i szybciej może osiągnąć
wyższy status w programie partnerskim.

Dodatkowe informacje:
ROBERT PAKOWSKI,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, FUJITSU,
ROBERT.PAKOWSKI@TS.FUJITSU.COM
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Eternus CS8050 może pełnić funkcję
wirtualnej biblioteki taśmowej (VTL)
do backupu oraz serwera plików (NAS)
– te dwie wersje urządzeń różnią się preinstalowanym oprogramowaniem zarządzającym. Przeznaczone są dla ﬁrm
średniej wielkości lub oddziałów dużych przedsiębiorstw, które korzystają
z ﬁzycznej i wirtualnej infrastruktury IT.
Skonﬁgurowany w wersji wirtualnej
biblioteki taśmowej system CS8050 zapewnia stworzenie do 32 wirtualnych napędów taśmowych oraz zarządzanie
do 20 tys. wirtualnych oraz 500 ﬁzycznych
taśm. Możliwa jest także asynchroniczna replikacja danych (bez konieczności
zakupu licencji) do innego urządzenia
z rodziny Eternus CS8050 (dodatkowa
ochrona danych przechowywanych lokalnie, w siedzibie ﬁrmy) lub Eternus CS8000
(centralne przechowywanie danych z oddziałów przedsiębiorstwa). Przed przesłaniem informacje są kompresowane,
co znacznie przyspiesza ich transfer.
Z kolei Eternus CS8050 w wersji NAS
przeznaczony jest do pracy jako serwer
plików do długoterminowej archiwizacji
danych. Umożliwia przechowywanie do
200 mln plików w maksymalnie 256 udziałach NAS. Dane mogą być przesyłane z wykorzystaniem protokołów NFS lub CIFS.
Dzięki funkcji kopii migawkowej (snapshot) zapewniona jest archiwizacja także poprzednich wersji zapisanych plików
oraz replikacja danych do innej macierzy
działającej w modelu NAS, bez obciążania
łączy transferem „pełnych” danych.
W serwerze CS8050 NAS wdrożono
funkcję Soft WORM (Write Once, Read
Many), która gwarantuje, że przez określony przez użytkownika czas nie ma
możliwości edycji lub skasowania wskazanych plików, folderów lub całych
woluminów (czas retencji może być zaprogramowany nawet na 200 lat!). Dzięki
temu ﬁrmy i instytucje, które muszą spełniać określone wymogi prawne związane
z długotrwałą archiwizacją, mogą działać zgodnie z przepisami, nie ponosząc
znaczących dodatkowych kosztów na organizację i funkcjonowanie archiwum.
Dla mniejszych ﬁrm, które zainteresowane są rozwiązaniami do backupu klasy podstawowej, Fujitsu ma w ofercie
wirtualną bibliotekę taśmową Eternus

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

Barracuda Networks zapewnia
ochronę poczty Office 365

Tradycyjne narzędzia zabezpieczające pocztę elektroniczną okazują się
mało efektywne w zwalczaniu ataków na konkretne oﬁary. Cyberprzestępcy
potraﬁą już omijać klasyczne rozwiązania ochronne, co może doprowadzić do utraty
wiarygodności ﬁrmy wobec klientów i związanych z tym strat ﬁnansowych.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BARRACUDA NETWORKS.

W

iększość pracowników biurowych nie ma wystarczającej
wiedzy, aby rozpoznać wiadomości pocztowe stanowiące zagrożenie.
Często nie wykazują się też czujnością ani
motywacją, żeby pod tym kątem sprawdzać
wiadomości. W sytuacji, gdy skuteczne
narzędzia ochronne praktycznie wyeliminowały możliwość bezpośredniego zaatakowania serwerów poczty, to właśnie
pracownicy stali się najbardziej wrażliwym celem, a atakujący zwykle wykorzystują metody bazujące na socjotechnice
i manipulacji, które są coraz doskonalsze.
Według danych Barracuda Networks
takie ataki lateralne przeprowadzono na
co siódmą ﬁrmę na świecie, a średnio co
dziesiąty okazał się skuteczny i doprowadził do przejęcia kontroli nad kontem
poczty elektronicznej pracownika. Niemal
w jednej trzeciej przypadków przestępcy
zastosowali dodatkowe techniki w celu
zwiększenia skuteczności i utrudnienia
rozpoznania ataku.

Inteligentne skanowanie
Ani tradycyjne systemy ochrony poczty,
ani standardowe mechanizmy oferowane
przez usługodawców chmurowych nie są
skuteczne w przypadku dobrze przygotowanych ataków ukierunkowanych. Dużą
przeszkodą w ich odpieraniu jest
brak osób, które mają wysokiej
klasy przygotowanie techniczne w zakresie obsługi
danego rozwiązania pocztowego oraz wystarczającą
wiedzę na temat zabezpieczanej ﬁrmy i jej procesów
biznesowych. Deﬁniowanie
reguł filtrowania poczty,
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które skutecznie odróżniałyby prawdziwe wiadomości od tych inicjujących atak
(szczególnie jeżeli na pierwszy rzut oka
wyglądają identycznie) jest bardzo trudne
i pracochłonne, a ich ręczna modyﬁkacja
w reakcji na atak praktycznie niemożliwa.
W odpowiedzi na te wyzwania specjaliści
Barracuda Networks stworzyli rozwiązanie
Sentinel, które wykorzystuje mechanizmy
głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji. Dzięki wbudowanemu interfejsowi
API, umożliwiającemu pełną integrację
z Oﬃce 365, oraz analizie wcześniejszych
wiadomości pocztowych Sentinel uczy się
rozpoznawać nie tylko zawartość e-maili,
ale też unikalne wzorce komunikacyjne
pracowników, a następnie wykorzystuje je
do identyﬁkowania anomalii i kwarantanny
ataków w czasie rzeczywistym.
Szczegółowa analiza nagłówka i treści
wiadomości zapewnia skuteczną ochronę
przed atakami wykorzystującymi przejęte konta innych osób (Account Takeover),
ukierunkowanym phishingiem (spear
phishing), zagrożeniami „zero-day” i wieloma innymi. Sentinel nieustannie się uczy,
obserwując reakcje pracowników (np. wyjęcie e-maila z kwarantanny), i na bieżąco
dostosowuje się do zmieniających się warunków działania przedsiębiorstwa.
W sukurs administratorom przychodzi
też inne rozwiązanie – Barracuda
Forensics and Incident Response. Automatyzuje wykrywanie
anomalii w poczcie elektronicznej i reagowanie na incydenty.
Przykładowo, po wykryciu
podejrzanego e-maila system szybko wyszukuje innych adresatów, którzy
otrzymali tę samą wia-

Tomasz Rot
Sales Director CEE,
Barracuda Networks

Coraz częściej do ataków phishingowych
wykorzystywane są
e-maile pisane poprawną polszczyzną,
wysyłane rzekomo w imieniu polskich instytucji. Wiarygodność wiadomości podnosi też dostosowywanie ich treści do
atakowanego podmiotu, czyli tzw. spear
phishing. Ponadto cyberprzestępcy nie tylko próbują podszywać się pod pracowników ﬁrmy, „wstrzykując” fałszywe e-maile
z zewnątrz, ale też wykorzystują do ich wysyłania rzeczywiste konta, na które udało
im się wcześniej włamać.

domość i centralnie kasuje ją z ich skrzynek
lub przenosi do kwarantanny. Oprogramowanie identyﬁkuje też użytkowników, którzy już otworzyli taką przesyłkę i kliknęli
na zawarte w niej odnośniki – dzięki temuwymusza się szybką zmianę haseł do ﬁrmowych kont lub przeskanowanie komputera
pod kątem obecności złośliwego kodu.
Barracuda Networks oferuje też specjalny moduł szkoleniowy Phishline, który
uczy pracowników rozpoznawać charakterystyczne cechy typowych kampanii phishingowych. Przeszkoleni w razie ataku
mają większą szansę obrony.

Dodatkowe informacje:
TOMASZ ROT, SALES DIRECTOR CEE,
BARRACUDA NETWORKS, TROT@BARRACUDA.COM

Bezpieczeństwo jako usługa
7b<hbuob.-mbol $

K

lienci firmy G DATA mogą powierzyć dbanie o swoje bezpieczeństwo IT przedsiębiorstwom
działającym w modelu Managed Security
Service Provider, korzystającym z rozwiązania Managed Endpoint Security obsługiwanego przez ekspertów producenta.
Dzięki temu zaoszczędzą czas i pieniądze,
a także będą mogli skupić się na codziennej pracy. MSSP przejmują wszelkie zadania związane z wdrożeniem, konﬁguracją
tego narzędzia, a także bieżącą obsługą
procesów związanych z ochroną zasobów
klienta. Zajmą się również wszelkimi kwestiami dotyczącymi obsługi licencji i pomocą techniczną.
Piotr Klockiewicz
dyrektor handlowy,
G Data Software

Najważniejszą korzyścią, którą odnoszą
partnerzy świadczący usługi w modelu
MSSP, jest rozbudowanie portfolio o usługi
ochronne, odpowiednie nawet dla małych
ﬁrm, nieposiadających własnych działów
IT. Wygoda w zarządzaniu kilkoma lub nawet kilkunastoma sieciami ﬁrmowymi także nie jest bez znaczenia. Skalowalność
tego rozwiązania to kolejny plus. Argumentem dla większych przedsiębiorstw
zatrudniających informatyków jest fakt, że
integrator bierze na siebie odpowiedzialność za najtrudniejszy obszar, jakim jest
bezpieczeństwo IT. A podpisany z klientem
kontrakt gwarantuje naszemu partnerowi
stały zysk i możliwość wieloletniej współpracy. Dodatkową przesłanką dla klienta
do skorzystania z takiego rozwiązania jest
m.in. rozłożenie obciążenia ﬁnansowego
w modelu miesięcznej subskrypcji.

Chronione systemy operacyjne każdego klienta korzystającego z rozwiązania
Managed Endpoint Security są podłączone do osobnych serwerów zarządzających
G DATA. Umożliwiają one centralne zarządzanie ustawieniami ochrony, a jednocześnie zaopatrują zabezpieczane
urządzenia końcowe w aktualizacje.
Partner producenta dba o utrzymanie
serwerów zarządzających tymi usługami
w wybranych przez siebie centrach danych i łączy je z urządzeniami końcowymi
przez internet. Dzięki temu klienci korzystający z Managed Endpoint Security nie
muszą martwić się o zakup i utrzymanie
sprzętu obsługującego serwer zarządzający bezpieczeństwem.
Rozwiązanie Managed Endpoint Security zawiera pakiet Endpoint Protection
Business, na który składają się: antywirus gwarantujący proaktywne wykrywanie złośliwego kodu z wykorzystaniem
sygnatur, narzędzie ochronne Exploit
Protection, moduł analizy i kontroli zachowania użytkowników, ﬁrewall, funkcja BankGuard do ochrony bankowych
transakcji elektronicznych, narzędzie USB
Keyboard Guard (chroni przed podłączaniem do komputera keyloggerów), a także
funkcja antywirusowej oraz antyspamowej ochrony serwerów poczty Microsoft
Exchange Server (wersje od 2010 do 2019).
Dostępnych jest także wiele modułów
opcjonalnych. Pakiet Network Monitoring
zapewnia kontrolowanie całej infrastruktury sieciowej oraz podłączonych do niej
urządzeń (od drukarek po serwery). Z kolei narzędzie Patch Management umożliwia centralne zarządzanie instalacją
aktualizacji udostępnionych przez ﬁrmę
Microsoft i inne. Bramka Linux Mail Security Gateway gwarantuje antywirusową
i antyspamową ochronę serwerów poczty

Postﬁx i Sendmail działających w systemie
Linux, a Linux Web Security Gateway zawiera plugin G DATA do popularnego serwera Squid i zabezpiecza stacje robocze
przed wirusami i phishingiem.
Współpracujący z ﬁrmą G DATA partnerzy zapewniający ochronę sieci klientów
mogą uczestniczyć w webinarach certyﬁkacyjnych zwiększających ich wiedzę
o produktach lub korzystać z pomocy inżynierów wsparcia technicznego G DATA.
Producent zadbał także o efektywność pracy tych ﬁrm, które zarządzają infrastrukturą wielu klientów. W tym celu stworzył
funkcję Multi Tenancy, która – w ramach
rozwiązań Managed Endpoint Security
i Endpoint Protection Business – zapewnia
obsługę wielu środowisk sieciowych za pomocą jednej instancji narzędzia G DATA,
co pozwala na oszczędność czasu i zasobów sprzętowych.
Więcej informacji na stronach gdata.pl/
endpoint-security oraz gdata.pl/cloud.

Dodatkowe informacje:
PIOTR KLOCKIEWICZ, DYREKTOR HANDLOWY,
G DATA SOFTWARE, PIOTR.KLOCKIEWICZ@GDATA.PL
VADEMECUM CRN listopad 2019

39

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ G DATA SOFTWARE.

W ofercie ﬁrmy G DATA znajdują się narzędzia, które umożliwiają partnerom producenta
świadczenie usług zarządzanej ochrony. Zapewniają one źródło dodatkowych zysków
oraz dotarcie do mniejszych klientów, którzy nie mają własnych działów IT.

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

Cyberochrona

w wykonaniu Acronisa
Acronis w ubiegłym roku zaprezentował nową strategię produktową, a w październiku
2019 r. wprowadził do oferty kilka – zgodnych z nią – pakietów oprogramowania.
Zapewniają one wszystkie możliwe sposoby zabezpieczania danych oraz środowisk IT.

I

ntensywność, z jaką przedsiębiorstwa
wykorzystują cyfrowe dane do prowadzenia biznesu, jeszcze nigdy nie była
taka duża. Sytuacja ta stawia przed nimi wyzwania, z którymi do tej pory nie
mieli do czynienia. Coraz większym problemem staje się zarówno zarządzanie danymi, jak też ich zabezpieczanie.
– Praktycznie od początku bezpieczeństwo danych, czyli ich ochrona przed wyciekiem lub modyﬁkacją, oraz dbałość
o ich wysoką dostępność i minimalizowanie ryzyka utraty były traktowane w branży IT jak oddzielne dyscypliny – podkreśla
Artur Cyganek, dyrektor polskiego oddziału Acronisa. – Tymczasem z biznesowego punktu widzenia są to dziedziny
tożsame. Przedsiębiorców nie powinno
obchodzić, dlaczego stracili dostęp do da-

nych, np. w wyniku działania ransomware’u, i nie mogą ich odzyskać. Dlatego
stworzyliśmy narzędzia, których zasada
działania jest zbieżna z oczekiwaniami
naszych klientów.
Zaprezentowane przez Acronisa nowe
rozwiązania zapewniają łatwą w zarządzaniu ochronę danych i środowisk IT.
Zadbano o to, aby produkty te zostały zintegrowane ze sobą na wielu poziomach:
biznesowym, technicznym i związanym
z interfejsem użytkownika.
W pakiecie oprogramowania Acronis
Cyber Protect znajdują się narzędzia zapewniające funkcje z siedmiu
różnych obszarów związanych z zabezpieczaniem danych: backupu, przywracania środowiska po awarii, bazującej na sztucznej inteligencji ochronie

Bezpieczeństwo według Acronisa
Acronis zdeﬁniował pięć obszarów, których powinny dotyczyć działania
ochronne i projektowane rozwiązania zabezpieczające. Zbudowane w ten sposób
środowisko określone zostało skrótem SAPAS:
 Safety (ochrona) – gwarancja wykonania zawsze dostępnej kopii zapasowej
 Accessibility (dostępność) – łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca
i w dowolnym czasie
 Privacy (prywatność) – blokada możliwości uzyskania dostępu do danych
przez osoby nieuprawnione
 Authenticity (autentyczność) – zapewnienie łatwego udowodnienia, że wykonana kopia jest w 100 proc. wierna
oryginałowi
 Security (bezpieczeństwo) – zabezpieczenie przed zewnętrznymi zagrożeniami i złośliwym kodem
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przed złośliwym kodem (z największym naciskiem na ransomware i cryptojacking), uwierzytelniania autentyczności danych, szacowania ryzyka zagrożenia atakiem, zarządzania aktualizacjami oraz zdalnego monitoringu
środowiska IT i zarządzania nim. Obsługa tych wszystkich narzędzi jest
możliwa z wykorzystaniem niewielkich
agentów instalowanych na stacjach roboczych. Zarządzanie agentami odbywa się za pomocą jednej, nowoczesnej
centralnej konsoli, której interfejs web
został zoptymalizowany także dla urządzeń mobilnych.
Acronis Cyber Platform to narzędzie dla programistów oraz niezależnych producentów oprogramowania,
które zapewnia integrację z aplikacjami
dostępnymi w pakiecie Acronis Cyber
Protect. Uzyskują oni dostęp do interfejsu API, zestawu narzędzi programistycznych (SDK) oraz przykładowego kodu.
Zapewnia im to możliwość rozbudowy
własnego oprogramowania o nowe metody przechowywania i zabezpieczania

Acronis na torze
Jednym z klientów Acronisa jest zespół
F1 ROKiT Williams Racing. Reprezentuje on jedną z najbardziej intensywnie wykorzystujących cyfrowe dane dyscyplin
sportu na świecie. W bolidzie Formuły 1
znajduje się ok. 300 sensorów, a w trakcie jego jazdy w każdej sekundzie zespół
IT pozyskuje ponad tysiąc rodzajów informacji. Wszystkie te dane wykorzystywane są zarówno do natychmiastowego
reagowania podczas rajdu, jak i do późniejszego usprawniania samochodu oraz
taktyki jazdy. Dlatego informacje te muszą być chronione w wyjątkowy sposób,
należy też zagwarantować ich stuprocentową dostępność.
Williams oraz Acronis zawarli partnerstwo technologiczne w lutym zeszłego
roku. Jego celem jest udostępnienie rozwiązań do zabezpieczania nieustannie
rosnącej ilości danych przed utratą i wyciekiem oraz zagwarantowanie pełnej
zgodności z wewnętrznymi zasadami ich
przechowywania i przetwarzania, a także wymogami stawianymi przez nadzorującą ten sport organizację Fédération
Internationale de l’Automobile.
Zespół ROKiT Williams Racing chroni
swoje dane za pomocą kilku rozwiązań
ﬁrmy Acronis. Do backupu wykorzystuje najszybsze na świecie w tej dziedzinie
oprogramowanie Acronis Backup. Infrastrukturą pamięci masowych zarządza
za pomocą zapewniającego bardzo dużą
skalowalność narzędzia Acronis Storage,
które działa w modelu Software Deﬁned
Storage. Korzysta też z usługi Acronis
File Sync and Share umożliwiającej bezpieczną synchronizację i wymianę plików między pracownikami.

>>> Trzy
pytania do…
Jakiego typu dane dotyczące sportowej działalności zespołu F1 są zbierane
i przetwarzane?
Podczas każdych zawodów, na które składają się jazdy testowe, kwaliﬁkacje i sam
wyścig, generujemy ok. 800 GB danych.
W większości jest to zapis wideo, gdyż dane telemetryczne docierające do nas z samochodów mają małą objętość. Zbieramy
również informacje o wydajności bolidów
należących do innych zespołów i ich zachowaniu na torze. Część z tych danych
jest analizowanych w czasie rzeczywistym, aby – jeśli zaistnieje taka potrzeba
– zmienić taktykę w trakcie wyścigu. Natomiast pozostałe zostają poddane bardzo
skrupulatnej późniejszej analizie w naszej
centrali w Wielkiej Brytanii w celu zaprojektowania nowej wersji bolidu na kolejny
sezon. To oczywiście umożliwia uzyskanie
następnych, bardzo ważnych i poufnych informacji, stanowiących wartość intelektualną o wielkiej wartości. Ich odpowiednie
zabezpieczenie jest priorytem.

Czy w przeszłości doświadczyliście problemów z dostępnością cyfrowych danych,
a jeśli tak, to jakiego rodzaju?
W 2014 r. dwukrotnie padliśmy oﬁarą ataku ransomware. W jednym przypadku dane
udało się odzyskać z backupu, ale w drugim niestety nie, gdyż zaatakowany został
jeden z laptopów, z którego pliki nie były
regularnie poddawane procesowi backupu.
W tym samym roku jeden z konkurencyjnych zespołów, który już nie uczestniczy

Narzędzia marki Acronis chronią dane w całym środowisku IT ROKiT Williams Racing. Składa się na nie: ponad
200 ﬁzycznych i wirtualnych serwerów
plików, baz danych oraz ogólnego przeznaczenia, ponad 650 stacji roboczych
przeznaczonych dla zespołu inżynierów,
ponad 1000 skrzynek poczty elektronicznej Microsoft Oﬃce 365 oraz kilkaset terabajtów danych, których ilość wkrótce
wzrośnie do kilku petabajtów. Administratorzy Williamsa podkreślają, że dzięki tym rozwiązaniom okno backupowe

Graeme Hacklanda,
Chief Information Ofﬁcera,
ROKiT Williams Racing

w zawodach Formuły 1, został zaatakowany przez ransomware w dniu testów i musiał się z nich wycofać. Wówczas
zrozumieliśmy, jak ważny jest ciągły dostęp do danych. Dla nas wszystkie zbierane informacje mają charakter strategiczny
i mogą przesądzić o sportowych wynikach.
Podjęliśmy zatem decyzję, że musimy przeformułować sposób, w jaki zabezpieczamy
cyfrowe dane tak, by uzyskać gwarancję ich
odzyskania z dowolnego momentu w przeszłości. Bardzo ważna dla nas jest również
autentyczność danych, czyli świadomość,
że nikt nie miał możliwości zmiany zawartości naszych plików. Analiza rynkowej
oferty wykazała, że Acronis w swoich produktach przyjął dokładnie taką ﬁlozoﬁę, jakiej oczekiwaliśmy. Bardzo nas cieszy, że
został zarówno naszym partnerem merytorycznym, jak i sponsorem zespołu.

Czy produkty Acronisa zostały w jakiś specjalny sposób zmodyﬁkowane dla waszych
potrzeb, np. żeby jeszcze bardziej wzmocnić
bezpieczeństwo tych wyjątkowo poufnych
danych?
Nie, korzystamy ze standardowych rozwiązań, także chmurowych, dostępnych
publicznie dla każdego. Przeprowadziliśmy wiele testów, z których wynikło, że
poziom zabezpieczeń jest bardzo wysoki i spełnia wszystkie nasze wymagania.
Oczywiście, dzielimy się z Acronisem naszymi obserwacjami, przekazujemy pomysły na usprawnianie jego oprogramowania
i są one uwzględniane.

zostało skrócone z ponad 24 godzin do
kilku minut.
Autoryzowanymi dystrybutorami oprogramowania Acronis w Polsce są: Also/Roseville Investments, Clico, Ingram Micro
i Systemy Informatyczne ITXON.

Dodatkowe informacje:
ARTUR CYGANEK, DYREKTOR POLSKIEGO ODDZIAŁU
ACRONISA, ARTUR.CYGANEK@ACRONIS.COM
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danych oraz zarządzania nimi. Mogą rónież rozszerzać swoje aplikacje o funkcje
cyberochrony.
Acronis Cyber Infrastructure to
z kolei narzędzie do zarządzania hiperkonwergentnym środowiskiem IT, przygotowujące je do obsługi rozwiązań
cyberochronnych. Obejmuje ono swoim
działaniem wiele urządzeń, m.in.: serwery, programowo deﬁniowaną sieć oraz
rozwiązania pamięci masowych przechowujące dane w postaci plików, bloków i obiektów.

Ciągłość pracy przedsiębiorstwa

Od backupu

nie ma ucieczki

Veracomp od ponad 20 lat specjalizuje się w dystrybucji rozwiązań do zabezpieczania
danych i ich backupu, przeznaczonych dla firm każdej wielkości. W jego portfolio
znajdują się produkty zarówno dostawców obecnych na rynku od wielu lat
(m.in. HPE i Veritas), jak i tych powstałych w ostatniej dekadzie (np. Storware).

W

czasach, gdy ilość przetwarzanych danych rośnie wykładniczo, ich ochrona jest
ważna jak nigdy dotąd. I chociaż wiele
osób twierdziło, że rozwiązania do backupu (a także np. oprogramowanie antywirusowe) umrą wkrótce śmiercią naturalną i zostaną zastąpione zupełnie innymi
narzędziami, tak się nie stało. Co prawda,
nie mamy w Polsce takich kataklizmów
naturalnych, jakie stanowią zagrożenie
dla danych w innych częściach świata,
ale nigdy wykonywanie kopii nie było tak
istotne z innego powodu – ransomware’u.
Równie ważny jest dobór właściwych
narzędzi do wykonywania kopii zapasowych. Muszą zapewniać funkcje, dzięki
którym dział IT zagwarantuje systematyczne wykonywanie backupu oraz odzyskiwanie danych w sposób opisany przez
działy biznesowe w polityce bezpieczeń-

stwa. Dlatego Veracomp ma tak bardzo
rozbudowaną ofertę rozwiązań ochronnych. Dzięki nim partnerzy dystrybutora
z łatwością dobierają właściwy system do
backupu urządzeń końcowych, serwerów,
środowisk wirtualnych, a także danych
zgromadzonych w chmurze. Do dyspozycji
integratorów i ich klientów jest też zespół
ekspertów, którzy nieustannie prowadzą
działania edukacyjne (szkolenia i webinaria) oraz wspierają partnerów podczas
realizacji ich projektów, szczególnie tych
nietypowych. Dystrybutor prowadzi także
akcję All of Backup, której celem jest promocja najlepszych praktyk zabezpieczania
firmowych danych i zapewniania ciągłości
działalności przedsiębiorstwom.

Przechowuj tylko raz z HPE

Oferowane przez Veracomp rozwiązania do backupu HPE StoreOnce znane

Intuicyjny w obsłudze interfejs vProtect umożliwia łatwą i szybką konfigurację, planowanie i automatyzację zadań związanych z backupem.
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są przede wszystkim z bardzo wydajnego
mechanizmu deduplikacji. Realizowana
jest w wielu miejscach w infrastrukturze
IT przedsiębiorstwa – w samej aplikacji
(na urządzeniu końcowym lub serwerze aplikacyjnym), na serwerze backupu,
w urządzeniu zapewniającym przestrzeń
do składowania kopii zapasowych oraz
w macierzach dyskowych HPE 3PAR, Primera i Nimble, z których dane mogą być
kopiowane do rozwiązania StoreOnce
z wykorzystaniem oprogramowania HPE
Recovery Manager Central. Natomiast
usługa Cloud Bank Storage zapewnia wykonywanie dodatkowej, deduplikowanej
kopii danych zgromadzonych w chmurze,
co gwarantuje ich ochronę w przypadku
awarii w centrum danych klienta.
Bardzo duża wydajność procesów backupu i odzyskiwania umożliwia sprostanie
malejącym oknom backupowym oraz zapewnia krótki czas odzyskiwania, zgodny z umowami SLA. Dzięki skalowalnej
architekturze rozwiązania te sprawdzają
się zarówno w małych biurach i oddziałach firm, jak i w dużych centrach danych. Pojemność tych urządzeń może być
zwiększana wraz ze wzrostem potrzeb,
dzięki czemu koszt posiadania całego systemu rośnie liniowo. Przeznaczone dla najmniejszych firm rozwiązania
HPE StoreOnce 3620 i 3640 zapewniają
odpowiednio do 31,5 i do 108 TB pojemności (maks. transfer 14 i 18 TB/godz.).
Większe systemy HPE StoreOnce 5200
i 5250 oferują pojemność 216 i 864 TB
(transfer 33 i 41 TB/godz.), a największe urządzenie HPE StoreOnce 5650 – aż
1,7 PB (transfer 47 TB/godz.).
Przedsiębiorstwa zainteresowane ochroną danych za pomocą oprogramowa-

VADEMECUM CRN listopad 2019

Vad 4_2019_str_ 42_43 adv Veracomp-backup.indd 42

10.12.2019 09:34:09

Veritas – narzędzia
dla profesjonalistów

Firma Veritas została kupiona przez
Symanteca w 2004 r., ale po dekadzie
odkupił ją fundusz inwestycyjny The CarlyleGroup i od tej pory znów funkcjonuje
pod swoją dawną marką. Natomiast niezmiennie oferuje dwa główne, cały czas
rozwijane produkty do kopii zapasowych:
Backup Exec oraz NetBackup. Pierwszy
z nich przeznaczony jest głównie dla środowisk Windows i Linux, drugi zaś jest
rozwiązaniem klasy enterprise i zapewnia ochronę danych z bardzo dużej liczby
aplikacji, systemów operacyjnych i środowisk chmurowych.
Szczególnie warte zainteresowania jest
narzędzie NetBackup Cloud Catalyst.
Umożliwia backup do chmury (ponad 40
wtyczek do różnych usług chmurowych),
realizowany w bardzo szybki sposób, gdyż
dzięki mechanizmowi deduplikacji redukowana jest ilość przesyłanych danych. Po dokonaniu replikacji środowisko w chmurze
można potraktować jak ośrodek zapasowy
i korzystać ze zgromadzonych tam danych
oraz maszyn wirtualnych w przypadku katastrofy w głównej siedzibie firmy. Narzędzie
NetBackup Cloud Catalyst można wykorzystywać także do archiwizacji danych.

Wirtualna ochrona z Polski

vProtect to rozwiązanie do backupu maszyn wirtualnych i kontenerów oraz zarządzania ich kopiami migawkowymi,
stworzone przez polską firmę Storware.
Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi
możliwe jest bardzo szybkie skonfigurowanie sposobu ochrony danych. Są one poddawane kompresji i deduplikacji, a po ich
skopiowaniu automatycznie dokonywana
jest weryfikacja poprawności tego procesu
– wszystko wpływa na oszczędność zasobów, czasu i budżetu działu IT. Kopie backupowe mogą być przechowywane w wielu

>>> Trzy
pytania do…
HPE od wielu lat ma w ofercie rozwiązania do backupu, które pod względem
wartości sprzedaży są jednym ze światowych liderów. Czy w Polsce zainteresowanie nimi jest podobnie duże?
Tak, na systemy HPE StoreOnce jest duży
popyt także u nas, szczególnie często kupowane są razem z macierzami dyskowymi.
Dla dużych biur i centrów danych przeznaczone są urządzenia o różnej wielkości
i wydajności, u mniejszych klientów i w oddziałach firm dobrze sprawdzają się narzędzia do zarządzania danymi HPE StoreOnce
VSA w postaci maszyn wirtualnych. Dzięki wbudowanemu zaawansowanemu mechanizmowi deduplikacji możliwe jest
zmniejszenie miejsca potrzebnego na
przechowywanie zabezpieczanych danych
nawet o 95 proc.

A jak na polskim rynku radzi sobie Veritas
po „rozwodzie” z firmą Symantec?
Veritas wciąż rozbudowuje swój kanał
partnerski, poszukuje integratorów, którzy
będą chcieli wyspecjalizować się w jego
rozwiązaniach. A warto się nimi zainteresować, bo ich funkcjonalność jest bardzo duża – oprogramowanie to rozwijane
jest od ponad 30 lat, zaliczane do najlepszych rozwiązań backupowych na świecie i długo to się nie zmieni. Dla przykładu,
Veritas jako jeden z nielicznych producentów skupia się na ochronie danych

miejscach – lokalnie (także w środowisku
zarządzanym przez oprogramowanie innych producentów), w obiektowej pamięci masowej OpenStack Swift oraz w wielu
chmurowych repozytoriach.
Storware ma również w ofercie pakiet
KODO for Endpoints służący do backupu danych z urządzeń końcowych z systemami Windows oraz macOS X. Jest on
wdrażany w lokalnej infrastrukturze jako wirtualny appliance, agenty backupu
zaś są instalowane na komputerach przez
aplikację z graficznym interfejsem użytkownika lub bez niego (możliwa jest także
zdalna instalacja). Rozwiązanie to zapewnia deduplikację, kompresję i szyfrowa-

Jerzego Skiby,
konsultanta ds. pamięci
masowych w Veracomp

w środowiskach open source, np.
MySQL, OpenStack i Hadoop. Jego systemy obsługują też bardzo wiele platform
chmurowych, a przy zapisywaniu danych
w niektórych z nich klienci mogą stosować
zapewniające deduplikację narzędzie Cloud
Catalyst. Producent cały czas rozwija też
ofertę, w portfolio ma m.in. urządzenia
do backupu z preinstalowanym własnym
oprogramowaniem. Do przeznaczonego dla
mniejszych firm oprogramowania Backup
Exec wprowadził natomiast ostatnio wiele funkcji z przeznaczonego dla korporacji
rozwiązania NetBackup, m.in. narzędzie do
uruchamiania wirtualnych maszyn bezpośrednio z kopii backupowej.

Jak na tym tle plasuje się polskie oprogramowanie Storware?
Bardzo dobrze i to z kilku powodów. Oprogramowanie to zapewnia ochronę danych
z platform chmurowych i open source,
które niewiele innych firm chce backupować, np. KVM, Proxmox, REV, a także
z platform wirtualizacyjnych bazujących
na otwartym źródle. Warto, aby partnerzy
promowali lokalne pochodzenie tego rozwiązania, bo dzięki temu wsparcie techniczne zapewniane jest w języku polskim,
wszyscy eksperci są łatwo dostępni i nie
ma żadnych blokad powodowanych przez
procedury korporacyjne spotykane nieraz
w przypadku globalnych dostawców.

nie zabezpieczanych danych (zarówno
w czasie transferu, jak też już znajdujących się w repozytorium backupu) oraz
przechowywanie poprzednich wersji plików. Coraz większą popularnością cieszy
się również narzędzie KODO for Cloud,
umożliwiające backup do lokalnego środowiska danych z usług Microsoft Office
365 oraz Box.

Dodatkowe informacje:
Jerzy Skiba, konsultant ds. pamięci masowych,
Veracomp, jerzy.skiba@veracomp.pl
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Artykuł powstał we współpracy z firmą Veracomp.

nia (maks. 500 TB) powinny wybrać rozwiązanie HPE StoreOnce VSA. Jego nowa
wersja może być wdrażana w środowiskach wysokiej dostępności VMware,
dzięki czemu zapewniane jest automatyczne przywracanie po awarii hosta produkcyjnego i przenoszenie wirtualnych
maszyn na oczekującego hosta zapasowego z wykorzystaniem połączeń IP oraz FC.
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Centrum
danych
w drodze
KU CHMURZE
Przyszłość branży centrów danych kształtują te same trendy, które obecnie mają największy
wpływ na cały rynek IT. Wśród najważniejszych należałoby wymienić środowiska chmurowe,
uczenie maszynowe, przetwarzanie na brzegu sieci i technologie kontenerowe.
Tomasz Janoś

n
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i uczenia maszynowego. IDC przewiduje,
że do 2022 r. połowa zasobów IT w centrach danych będzie działać autonomicznie dzięki wbudowanej w infrastrukturę
inteligencji. Uczenie maszynowe może
zoptymalizować wiele kluczowych operacji, m.in. planowanie, projektowanie
i utrzymanie, a także zarządzanie zadaniami obliczeniowymi, dostępnością
środowiska IT i kosztami. Może być również stosowane do
kontrolowania zasilania i chłodzenia,
a także równoważenia ruchu sieciowego.
Kolejny istotny trend, który będzie
kształtować rynek centrów danych
w najbliższej przyszłości, to przetwarzanie na brzegu sieci (edge computing). Na popularyzację tego modelu
będzie wpływać technologia 5G, ale także coraz powszechniejsze używanie
urządzeń Internetu rzeczy. Business Insider Intelligence szacuje, że już w przyszłym roku 5,6 mld urządzeń należących

do przedsiębiorstw będzie wykorzystywać obliczenia brzegowe do gromadzenia i przetwarzania danych. Co ważne,
ta metoda przetwarzania danych nie
zastąpi chmury ani tradycyjnych centrów danych, bo będzie potrzebować ich
wsparcia. Najlepszym przykładem takiej
synergii są czujniki IoT w fabrykach.
– Część danych niezbędnych do podjęcia
działań jest przetwarzana na brzegu sieci,
czyli w samym czujniku, a dane o mniejszym
znaczeniu lub wymagające pogłębionej analizy są przetwarzane
w chmurze lub na serwerach zlokalizowanych w centrum danych – tłumaczy
Adam Dzielnicki, kierownik produktu
w Atmanie.
W najbliższych latach operatorzy centrów danych będą też uważnie przyglądać
się nowoczesnym koncepcjom wykorzystywania alternatywnych źródeł energii
i metod chłodzenia. Gwałtowne skoki
cen i stała niepewność na rynku energii

Lokalni operatorzy
centrów danych
zawsze będą
potrzebni.

Ilustracja Adobe Stock
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entra danych świadczą obecnie
wiele usług w chmurze publicznej, prywatnej i hybrydowej.
Oferują serwery dedykowane, kolokację, możliwość tworzenia zapasowych
ośrodków, zapewniających funkcje Disaster Recovery, oraz outsourcing IT. Integrator może więc być zarówno klientem
takiej placówki, jak też świadczącym własne usługi pośrednikiem między operatorem a klientem końcowym. Dlatego
w ramach programów partnerskich operatorzy starają się zapewnić integratorowi, który poszukuje dla swoich klientów
dostawcy usług kolokacji, hostingu czy
zapasowego centrum danych, nie tylko
zaplecze sprzętowe i komunikacyjne, ale
także wsparcie zespołów specjalistów
IT. To ważne w sytuacji, gdy wdrożenia
nowych produktów, usług i systemów IT
stają się coraz bardziej skomplikowane,
a na rynku brakuje rąk do pracy.
Do dyspozycji będzie miał najnowsze technologie, bo polskie centra danych w tym zakresie nie odstają od reszty
świata. Przykładowo, rozpowszechnia się
wykorzystywanie w nich automatyzacji

Zdaniem integratora
n Jakub Jagielak, dyrektor ds. rozwoju cyberbezpieczeństwa, Atende
Chmura publiczna jest tematem, którzy nasi klienci dość często poruszają w rozmowach
z nami. Powodem są przede wszystkim ograniczenia posiadanych przez nich zasobów, tak
dzieje się szczególnie w przypadku MŚP. Kolejnym zagadnieniem w rozważaniach dotyczących chmury publicznej w ﬁrmach jest bezpieczeństwo. Deklaracja dostawcy chmury,
twierdzącego, że zdejmie kwestię ochrony zasobów z barków klienta i będzie za nią odpowiadał, wydaje się atrakcyjna. Jednakże decyzja o przejściu do chmury wiąże się z przekazaniem wszystkich danych operatorowi, wymaga więc zaufania i pogodzenia się z tym,
że zostaną one wyprowadzone poza ﬁrmę, na co nie wszyscy chcą się zgodzić. Rozwiązaniem jest chmura hybrydowa – część zasobów pozostaje w ﬁrmie, część wychodzi na zewnątrz. W takim modelu widzę zdecydowanie większą szansę na biznes dla integratora.

zmuszają bowiem do szukania sposobów
obniżania kosztów operacyjnych, a przynajmniej trzymania ich pod kontrolą,
rzecz jasna bez szkody dla jakości usług.
W tej sytuacji nawet niewielkie podniesienie efektywności energetycznej oznacza znaczne oszczędności.
Jeżeli chodzi o rozwiązania sprzętowe, to jesteśmy świadkami ofensywy dysków w standardzie NVMe, których cena
zaczyna być porównywalna z ceną SSD.
W przypadku procesorów coraz większe
zainteresowanie wzbudzają produkty
AMD, jednak do przełamania dominacji
Intela jeszcze daleka droga. Rośnie także wykorzystanie mikrousług (kontenerów) – technologii, która na przestrzeni
ostatnich lat bardzo mocno się rozwinęła. Ich upowszechnienie się w centrach
danych to duża szansa dla tych partnerów, którzy staną się biegli w ułatwianiu
przedsiębiorstwom migracji tradycyjnych aplikacji do nowego rozwiązania.

_lu-|omo;lo৵Ѵboঋ1b
Przyszłość rynku centrów danych kształtują przede wszystkim dwa zjawiska:
równoległe korzystanie z usług chmurowych od wielu dostawców (multicloud)
oraz łączenie prywatnych środowisk
wirtualnych z chmurami publicznymi
(chmura hybrydowa). Obie dają szansę
na przyspieszenie upowszechnienia rozwiązań chmurowych, po które w Polsce
sięga wciąż (w porównaniu z zagranicą)
niezbyt wielu klientów.
Zdaniem Adama Dzielnickiego strategie obejmujące korzystanie z wielu chmur
mogą stać się wkrótce standardem ﬁrmo-

wego środowiska IT. Hybrydowe rozwiązanie łączy bowiem bezpieczeństwo
lokalnego centrum danych z elastycznością i szybką skalowalnością zasobów
największych platform chmurowych. To
sposób na optymalizację kosztów IT, a jednocześnie zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi. Nad przechowywaniem
i przetwarzaniem wrażliwych danych może czuwać lokalny operator, który spełnia
surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, opóźnień sieci oraz zgodności
z wymogami różnych rynków i branż.
W opinii Mariusza Kochańskiego, dyrektora Działu Systemów Sieciowych
i członka zarządu Veracompu, chmura publiczna sprawi, że resellerzy będą mieli większe możliwości sprzedaży
swoich usług. Po pierwsze klient będzie
potrzebował pomocy w wyborze chmury
i integrator musi mu doradzić, z jakiego
modelu cenowego i konﬁguracji serwera
warto skorzystać. Aby wybór okazał się
korzystny dla użytkownika końcowego,
niezbędna jest bowiem fachowa wiedza.
Gdy zacznie się już uruchamianie aplikacji, zwłaszcza w kontenerach, potrzebna
będzie bardzo staranna konﬁguracja ustawień bezpieczeństwa, a to również wymaga sporych kompetencji. Zastosowanie
standardowych ustawień nie wystarczy.
– Tworzy się więc potencjalnie duży
obszar oferowania własnych usług. Nie
tylko na etapie planowania i wdrażania,
ale także późniejszego utrzymania rozwiązania. Oczywiście, model chmury
publicznej nie będzie odpowiedni dla każdego klienta końcowego i każdej aplikacji
– mówi przedstawiciel dystrybutora.

Coraz więcej chmury
w Polsce
Zdaniem analityków IDC w 2018 r. usługi
w chmurze stanowiły jeden z najbardziej
dynamicznie rozwijających się sektorów
polskiego rynku IT, rosnący kilkakrotnie szybciej niż inne segmenty. Wydatki
na chmurę publiczną i prywatną wyniosły w 2018 r. 325,52 mln dol., co oznacza wzrost w stosunku do notowanych
w 2017 r. o 26,6 proc. Dominuje chmura publiczna. Do niej należało w 2018 r.
91,9 proc. rynku, pozostałe 8,1 proc. należało do chmury prywatnej. W chmurze
publicznej najwięcej sprzedaje się usług
Software as a Service (64,8 proc.), drugie miejsce zajmują usługi Infrastructure
as a Service (22,5 proc.), a trzecie Platform as a Service (12,7 proc.).
Jeśli chodzi o branże, najchętniej po
chmurę obliczeniową sięgają w Polsce:
przemysł (szczególnie w produkcji montażowej), handel detaliczny i hurtowy, ﬁrmy
z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. Mimo nadal istniejących obaw dotyczących bezpieczeństwa
i zgodności z obowiązującymi regulacjami, ubiegły rok przyniósł nowe projekty
realizowane w placówkach administracji
publicznej i w ﬁrmach branży ﬁnansowej.

Lokalni operatorzy kontra
globalni dostawcy
IDC zauważa, że wiodący gracze działający na polskim rynku usług chmur
obliczeniowych, z których większość
stanowią światowe ﬁrmy, stale zwiększają swój udział w rynku. Podobny trend
obserwujemy na całym świecie – wszędzie Microsoft, AWS i Google umacniają
swoją pozycję. Według prognoz w najbliższych latach udział trzech, czterech
największych dostawców rozwiązań
w chmurze publicznej przekroczy połowę wartości całego rynku.
VADEMECUM CRN listopad 2019
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Zdaniem specjalisty
Tomasz Sobol,
Chief Marketing
Ofﬁcer, Beyond.pl

Adam Dzielnicki,
kierownik
produktu,
Atman

n ADAM DZIELNICKI Współpraca resellerów z operatorami przybiera obecnie różne
formy, od prostej odsprzedaży usług po realizację złożonych zamówień.
Integrator wchodzący w relację biznesową z centrum danych powinien mieć pewność,
że wybrany przez niego partner to sprawdzony gracz na rynku i sprosta wszystkim wymogom jego klientów. Aby tę pewność uzyskać, najlepiej osobiście odwiedzić obiekt,
zobaczyć, w jaki sposób operator rozwiązuje kwestie bezpieczeństwa i jaką technologią
faktycznie dysponuje.

Karol Olszewski,
Technical Account
& Project
Manager, Data
Space

– Dla pozostałych graczy oznacza to
bardziej zaciętą walkę o klientów lub potrzebę znalezienia niszowej, wyjątkowej
oferty, która nie będzie konkurować z ofertą największych dostawców. Ta druga droga, choć bardzo kusząca, wiąże się jednak
z dużym wysiłkiem i ryzykiem – twierdzi
Ewa Zborowska, analityk IDC.
Karol Olszewski, Technical Account
& Project Manager w Data Space, sądzi,
że lokalni operatorzy zawsze będą na naszyn rynku potrzebni. Owszem, klienci
o niewielkich wymaganiach, którzy potrzebują czegoś „od zaraz”, będą wybierać chmurę publiczną dużego dostawcy.
Jednak w przypadku większych, bardziej skomplikowanych i szytych na
miarę rozwiązań, w których potrzebna
będzie np. wydzielona sieć wewnętrzna o przepustowości 25 Gb/s oraz sprzęt
idealnie dopasowany do potrzeb aplikacji, wybierane będzie lokalne centrum
danych. Na razie jednak rywalizacja
trwa.
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n TOMASZ SOBOL Uniwersalna, spełniająca nawet specyﬁczne potrzeby każdego
biznesu chmura obliczeniowa nie istnieje. Dlatego przyszłością jest multicloud i korzystanie z usług takiego dostawcy chmury, który nie tylko świadczy usługi, ale też wspiera
klientów w dywersyﬁkacji ryzyka związanego z korzystaniem z jednej platformy chmurowej. Idealnie jest, gdy taki dostawca oferuje pomoc ze strony architektów i administratorów IT, którzy we wstępnej fazie projektu doradzą, jak stworzyć środowisko chmurowe
gwarantujące realizację zakładanych celów biznesowych. A w razie potrzeby będzie
partnerem, który wesprze klienta w drodze powrotnej, na przykład z chmur globalnych
do lokalnych dostawców.
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n KAROL OLSZEWSKI Przy wyborze zapasowego centrum danych należy upewnić się,

co oferuje dostawca w zakresie łączy internetowych. Mechanizmy disaster recovery
czy georeplikacja rozproszonych systemów plików muszą być realizowane przez
wydzielone łącza L2/L3 między dwoma centrami danych. Ograniczone możliwości
operatora w tym obszarze to duże utrudnienie. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe
usługi kolokacji, takie jak „zdalne ręce”, możliwość przechowywania swoich narzędzi
serwisowych, a także szybkość reakcji zespołu wsparcia technicznego.

– I jedni, i drudzy operatorzy walczą
o klientów z każdego segmentu. Dostawcy chmury publicznej próbują startować
w przetargach do dużych projektów infrastrukturalnych, a lokalni operatorzy centrów danych oferują tanie rozwiązania
dla mniejszych klientów – wyjaśnia Karol
Olszewski.
Choć może się wydawać, że usługi globalnych i lokalnych dostawców są konkurencyjne, zdaniem Adama Dzielnickiego
są komplementarne i uzupełniają się.
Warunki dyktują ﬁrmy, które chcą korzystać z szerokiej oferty tradycyjnych usług
IT, chmury publicznej, prywatnej lub
wszystkich jednocześnie – w zależności od aktualnych potrzeb. Przedsiębiorstwa rozwijają się, inwestują w kolejne
rozwiązania IT, a z czasem okazuje się, że
coś, co sprawdzało się rok temu, już nie
wystarcza. Łączenie rozwiązań to często
wyjście najbardziej optymalne, gwarantujące największą elastyczność i efektywność kosztową.

– Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które
składają się tradycyjne rozwiązania lokalne, usługi zlecane przez ﬁrmy zewnętrzne
oraz usługi w chmurze. Dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów lub budować silne sieci partnerskie, aby oferować
takie usługi – ocenia Ewa Zborowska.
Ale polski rynek to nie tylko prywatni
dostawcy globalni i lokalni. Na jego kształt
wpływać będzie także rządowa chmura
obliczeniowa (projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki) dostarczająca mocy obliczeniowej
dla państwowych systemów i rejestrów.
Bez względu na to, kto zdominuje rynek
w Polsce i w jakim modelu, można się
spodziewać, że ciągły wzrost sprzedaży
usług w chmurze przyczyni się do większego zainteresowania usługami wsparcia
świadczonymi przez partnerów wszystkich operatorów działających na naszym
rynku.
n
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Zarządzanie zasobami IT:

koniec chaosu

Na rynku IT jest mnóstwo rozwiązań do zarządzania infrastrukturą informatyczną w ﬁrmie.
Jednak dokonanie racjonalnego wyboru stanowi dla wielu przedsiębiorstw niemałe wyzwanie.

Wojciech Urbanek

N

iemal każdy producent dostarczający kluczowe elementy infrastruktury IT przekonuje, że
jednym z jego głównych celów jest integracja rozwiązań i likwidacja tzw. silosów
w centrach danych. Podobne słowa padają z ust dostawców urządzeń końcowych,
kiedy mówią o uniﬁkacji systemów komunikacyjnych. Niewykluczone, że zapowiedzi pewnego dnia się ziszczą, ale na razie
w wielu serwerowniach panuje chaos. Niestety, podobna sytuacja występuje w przy-
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padku zwykłej infrastruktury biurowej.
Powodem zamieszania są przede wszystkim głębokie przemiany techniczne, z jakimi obecnie mamy do czynienia.
Niewątpliwie współcześni administratorzy IT żyją w wyjątkowo ciekawych
czasach, co akurat nie ułatwia im życia. Zniknęły proste podziały systemów
pamięci masowych na macierze SAN
i NAS, a nowi gracze przełamują duopol
VMware i Microsoftu na rynku wirtualizacji. Ponadto pojawiają się zupełnie

nowe techniki, jak chociażby konteneryzacja, hiperkonwergencja czy Software
Deﬁned Data Center. W rezultacie część
przedsiębiorców znajduje się na rozdrożu, korzystając jednocześnie zarówno
z archaicznych rozwiązań, jak też innowacyjnych systemów.
– Jeszcze do niedawna skalowalność
serwerów wynosiła od 10 do 100 jednostek,
obecnie liczy się ją w tysiącach instancji
– zauważa Olivier Pomel, CEO i współzałożyciel DataDog.

Ilustracja Adobe Stock

n

Poważne przeobrażenia mają też miejsce w segmencie urządzeń końcowych.
Minęły czas, kiedy personel biurowy był
przykuty do desktopów. Wraz z inwazją
mobilnych terminali pojawiły się nowe
terminy: BYOD, CYOD, COPE, a przeciętny pracownik korzysta z przynajmniej
dwóch urządzeń podłączonych do ﬁrmowej sieci. Jakby tego było mało, dodatkowe
obowiązki spadły na działy IT w związku
z wprowadzeniem RODO, Krajowych Ram
Interoperacyjności oraz ISO 27 001.
Nieustanne zmiany zachodzące na rynku IT, a także presja wywierana przez
użytkowników, którzy żądają natychmiastowego dostępu od usług, nie pozostają
bez wpływu na jakość pracy administratorów. Jest im coraz trudniej zapanować nie
tylko nad inwentaryzacją sprzętu, ale też
nad ochroną danych. Manualne zarządzanie konﬁguracją urządzeń, sterownikami
i aktualizacjami jest czasochłonne, a o błąd
nietrudno. Taki stan rzeczy zmusza przedsiębiorców oraz osoby decyzyjne w instytucjach do inwestowania w rozwiązania
do zarządzania infrastrukturą oraz urządzeniami końcowymi. Analitycy są zgodni,
że rynek tego typu systemów będzie rósł
w dwucyfrowym tempie, a jednym z jego
motorów napędowych będzie digitalizacja
procesów biznesowych.

Razem czy osobno?
Oczywiście segment produktów przeznaczonych do zarządzania infrastrukturą
IT i urządzeniami końcowymi jest złożony. Producenci oferują szeroką gamę
rozwiązań różniących się pod względem
zastosowań, a także funkcji. Do najpopularniejszych narzędzi należą: Uniﬁed
Endpoint Management, Mobile Device
Management, Enterprise Mobile Management, IT Asset Management i Data Center
Infrastructure Management. Część z nich
wykonuje specjalistyczne zadania, jak chociażby zarządzenie „końcówkami”, a inne pełnią rolę kombajnów agregujących
w jednym urządzeniu wiele usług.
– Rozwiązania All in One zapewniają administratorowi wysoki komfort pracy. Są odpowiedzią na głosy użytkowników, którzy wolą
zarządzać zasobami za pośrednictwem jednej konsoli zamiast kilku rozproszonych narzędzi – tłumaczy Piotr Wojtasik, inżynier
działu sprzedaży w Axence.

Zdaniem integratora
n
Magdalena Idzik-Fabiańska, Executive Director, Infonet Projekt
Paradoksalnie polskie rozwiązania służące do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT
oferują więcej funkcji niż zagraniczne. Naszym zdaniem to jeden z powodów, dla których
klienci z segmentu MŚP decydują się na rodzime rozwiązania. W dalszej kolejności o takim
wyborze decydują koszty zakupu i utrzymania. Co istotne, rynek MŚP jest cały czas otwarty – szacujemy, że co najmniej 35 proc. klientów nie ma wdrożonego systemu tej klasy. Zauważamy też, że najnowsze trendy zmierzają w kierunku sprzedaży w modelu usługowym,
choć w Polsce ten proces postępuje powoli.

Jednakże klienci mają zróżnicowane
preferencje i nie zawsze poszukują wielofunkcyjnych platform. Małe i średnie
ﬁrmy zdecydowanie częściej wybierają proste rozwiązania, które zaspokajają
ich realne potrzeby.
– Zauważamy, że producenci odchodzą od opracowywania dużych, ciężkich
kombajnów. Zastępują je rozwiązania cechujące się przyjaznym interfejsem, który
zapewnia szybkie i łatwe zarządzanie zasobami oraz licencjami. Na tych cechach
skupiliśmy się, opracowując nowe oprogramowanie – mówi Grzegorz Filarowski,
CEO LOG Systems.
Jeśli MŚP wykazują zainteresowanie
integracją narzędzi, dotyczy to połączenia systemów do zarządzania komputerami z platformami MDM.
Zresztą taki trend odzwierciedla najnowszy
kwadrant Gartnera dla
UEM. Analitycy rok temu pierwszy raz stworzyli zestawienie kilkunastu
ﬁrm oferujących rozwiązania do nadzoru nad
urządzeniami końcowymi obsługiwanymi przez
różne systemy operacyjne. W zestawieniu znaleźli się producenci utożsamiani
z oprogramowaniem MDM lub EMM.

końcowe używane w przedsiębiorstwie
lub instytucji. Możliwość administrowania mobilnymi terminalami i klasycznymi desktopami za pomocą jednego pulpitu
eliminuje potrzebę używania specjalistycznych narzędzi – twierdzi Sebastian Wąsik,
Country Manager baramundi.
UEM zapewnia ujednolicony zestaw
funkcji i umożliwia centralne zarządzanie „końcówkami”. Dzięki temu łatwo
wymusza się instalację aktualizacji, przedłuża licencje, a także zarządza i śledzi
transakcje związane z zakupami aplikacji. Pulpit nawigacyjny zapewnia wgląd
w czasie rzeczywistym w stan pracy urządzeń w środowisku lokalnym i chmurze.
Agencja badawcza Market Research
Future przewiduje, że w latach 2018–2023
przychody ze sprzedaży
UEM będą rosły w tempie 37 proc. rocznie
i w 2023 r. sięgną 9,7 mld
dol. Najważniejszym
czynnikiem kreującym
popyt na tego typu rozwiązania jest zwiększające się zapotrzebowanie
ﬁrm na zuniﬁkowane narzędzia do zarządzania
różnymi rodzajami urządzeń. Do wzrostu sprzedaży UEM przyczynia się także
potrzeba ochrony danych i rosnąca liczba prywatnych smartfonów używanych
do celów służbowych. Natomiast wysokie
ceny systemów, a także niewielka wiedza
przedsiębiorców o korzyściach wynikających z wdrożenia oprogramowania, mogą
hamować wzrost popytu.
Rośnie także popularność systemów
Mobile Device Management. Według
agencji badawczej MarketsandMarkets
globalne przychody z ich sprzedaży

Najbliższe lata
pokażą, czy
przyszłością jest
infrastruktura
lokalna, czy SaaS.

UEM na czele stawki
Resellerzy bądź integratory, którzy stawiają pierwsze kroki w segmencie produktów przeznaczonych do zarządzania
infrastrukturą i sprzętem IT, powinni
przede wszystkim zapoznać się z systemami Uniﬁed Endpoint Management.
– Jak sama nazwa wskazuje, UEM pozwala kontrolować wszystkie urządzenia
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w 2018 r. wyniosły 2,8 mld dol. Analitycy
prognozują, że w 2023 r. obroty w segmencie MDM sięgną 7,9 mld dol. Ich zwiększająca się popularność wynika ze wzrostu
znaczenia smartfonów w biznesowej komunikacji, wysypu mobilnych aplikacji
i zjawiska BYOD. Należy odnotować, że
jeszcze do niedawna producenci sprzedawali te rozwiązania za pośrednictwem
operatorów telekomunikacyjnych, lecz od
pewnego czasu coraz bardziej zacieśniają
współpracę z mniejszymi ﬁrmami IT.
– Na rodzimym rynku działa wielu integratorów, którzy nabrali doświadczenia w obsłudze klientów i rozumieniu ich
potrzeb w zakresie mobilności. Robimy
wszystko, aby na bieżąco edukować naszych
partnerów. Technologie mobilne zmieniają
się z tygodnia na tydzień, podobnie jak systemy MDM – wyjaśnia Bartosz Leoszewski,
dyrektor generalny Famoc.
Zmiany podążają w różnych kierunkach, aczkolwiek najważniejsze dotyczą
bezpieczeństwa. Ciekawym przykładem
jest Mobile Identity Management, czyli
zarządzanie tożsamością użytkownika.
Z jednej strony usługa umożliwia złożone
i bezpieczne uwierzytelnianie pracowników, z drugiej zaś zapewnia im bezpieczne łączenie się z infrastrukturą ﬁrmową
bez podawania haseł. Narzędzia MDM
Jarosław Luber
Customer Project Technical
Leader, Schneider Electric

Moim zdaniem są dwa
sposoby ulepszania
procesu monitorowania infrastruktury IT.
Jeden to budowanie własnego systemu
licencji, serwerów i maszyn monitorujących, drugi – modele chmurowe, między
innymi SaaS. Warto zwrócić uwagę na
to właśnie rozwiązanie, które jest szczególnie korzystne dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Niemniej jednak dopiero najbliższe lata pokażą, czy przyszłością jest infrastruktura lokalna, czy SaaS.
Cieszy to, że użytkownicy są coraz bardziej świadomi potrzeby korzystania
z narzędzi monitorujących i rozumieją
znaczenie usług związanych z zarządzaniem infrastrukturą.
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oferują też tryb ograniczający funkcje
terminala mobilnego do obsługi określonych aplikacji, a także możliwość zmiany
jego ustawień.
Co ważne, zainteresowanie produktami MDM wykazują rodzime ﬁrmy IT,
specjalizujące się w sprzedaży systemów bezpieczeństwa. Kolejną istotną
zmianą jest zwiększanie
funkcjonalności narzędzi
przeznaczonych do zarządzania ﬂotą mobilnych
terminali. Jak zauważyli
analitycy Gartnera, postępuje konsolidacja i systemy MDM obsługują nie
tylko smartfony, ale także komputery
przenośne i stacjonarne, urządzenia IoT
oraz smartwatche. To sprawia, że granica
między rozwiązaniami UEM i MDM staje
się coraz bardziej płynna.

wydatki na te zasoby o jedną trzecią. Globalna sprzedaż systemów ITAM ma rosnąć
w latach 2017–2023 w tempie 8 proc. rocznie, a w 2023 r. osiągnie 3 mld dol.
Tego typu narzędzia sprawdzają się
w wielu zastosowaniach, aczkolwiek czasami trzeba sięgnąć po
bardziej zaawansowane
rozwiązania i tutaj z pomocą przychodzi DCIM.
Według deﬁnicji Gartnera
są to systemy przeznaczone do monitorowania i pomiarów zasobów centrów
danych oraz zarządzania
nimi. Narzędzia Data Center Infrastructure Management badają także zużycie energii przez
sprzęt IT (serwery, pamięci masowe, przełączniki sieciowe) oraz jednostki dystrybucji zasilania i klimatyzacji precyzyjnej.
Wielu analityków, w tym specjaliści
z Gartnera, uważa, że DCIM stanie się narzędziem jeszcze bardziej inteligentnym
i będzie coraz częściej oferowany w modelu usługowym. Data Center Management
as a Service łączy łatwość użycia z dużymi
możliwościami w zakresie analityki predykcyjnej, pozwalającej zapobiec awariom.
Niektóre młode ﬁrmy, np. DataDog, sprzedają rozwiązania do monitoringu analizy
infrastruktury IT wyłącznie w modelu
SaaS. Takie systemy zbierają dane z serwerów, baz danych i aplikacji, a następnie
tworzą zuniﬁkowany obraz prezentujący
wydajność poszczególnych elementów.
– Dzięki temu mamy pewną przewagę,
bowiem zyskujemy możliwość użycia dużych
zbiorów danych do tworzenia inteligentnych
algorytmów. To zapewnia szybką identyﬁkację problemów związanych z architekturą IT. Nie jest tak, że sztuczna inteligencja
rozwiąże wszystkie z nich. Jednakże bardzo
często pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązanie – tłumaczy Olivier Pomel z DataDog.
W Polsce chmura publiczna cieszy
się umiarkowaną popularnością i upowszechnienie takiego modelu wymaga
czasu. Dostawcy muszą edukować nie
tylko klientów, ale również integratorów
i resellerów, pokazując korzyści płynące
m.in. z łatwego dostępu do usług. Piotr
Wojtasik z Axence przyznaje, że sektor
publiczny, placówki ochrony zdrowia
i instytucje ﬁnansowe konsekwentnie sta-

Polscy
użytkownicy mają
inne preferencje
zakupowe niż
zachodnie ﬁrmy.

,-u.7-mb;1;m|ul7-m1_
Złożoność centrów danych oraz tempo zachodzących w nich zmian bardzo
wysoko zawieszają poprzeczkę przed
dostawcami oprogramowania do zarządzania serwerami, pamięciami masowymi i sprzętem sieciowym.
– Najistotniejsze w oferowaniu rozwiązań do zarządzania infrastrukturą jest
zrozumienie potrzeb klientów zarówno
obecnie, jak i w najbliższej przyszłości. To
jest rola integratorów. Dobór rozwiązań
powinien być ukierunkowany na wdrażanie następnych elementów kompleksowego rozwiązania, by nie zostawić klienta
w ślepej uliczce, bez możliwości rozbudowy
środowiska IT – zaznacza Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie.
W kategorii produktów do zarządzania
infrastrukturą centrów danych wyróżniają
się dwa rozwiązania – ITAM oraz DCIM.
Pierwsze, ze względu na mnogość oferowanych funkcji, można porównać do scyzoryka szwajcarskiego. Systemy IT Asset
Management składają się z kilku modułów, które służą do zarządzania oprogramowaniem, komputerami, serwerami
i siecią. System wykrywa oraz inwentaryzuje sprzęt i oprogramowanie, a także
zarządza cyklem ich życia. Specjaliści obliczają, że zastosowanie ITAM ogranicza

PRENUMERATA
BEZPŁATNEGO MAGAZYNU
wiają na rozwiązania tradycyjne, pracujące w środowisku lokalnym. SaaS może być
natomiast szansą dla MŚP, których z różnych względów nie stać na stosowanie
systemu do zarządzania infrastrukturą.

oѴvh-hom|u-u;v|-ঋb-|W segmencie rozwiązań do zarządzania
infrastrukturą IT ważną rolę na polskim
rynku odgrywają rodzime ﬁrmy. Axence,
Famoc, Proget i Infonet Projekt z powodzeniem rywalizują ze światowymi koncernami. Polskie systemy zyskują zwolenników
dzięki konkurencyjnym cenom oraz wsparciu udzielanemu przez krajowych specjalistów. Rodzimi dostawcy wykazują
dużą elastyczność w zakresie dostosowania produktów do specyﬁcznych wymagań
klientów, co jest szczególnie trudne w przypadku rozwiązań dla korporacji.
– Lokalni producenci obiecują, że za
niewielką opłatę opracują funkcje, których nie ma w standardzie. Jednak klienci
nauczyli się egzekwować obietnice, co coraz częściej kończy się sprawami w sądach
– mówi Bogdan Lontkowski z Ivanti.
Poza tym polscy użytkownicy mają często odmienne preferencje zakupowe niż
ﬁrmy z zachodniej Europy lub USA, co
widać np. w przypadku rynku terminali
mobilnych. W naszym kraju dużym popytem cieszą się tańsze modele smartfonów
i tabletów, mniejszy udział w rynku mają
urządzenia klasy premium, w tym marki
Apple. Nie bez znaczenia jest fakt, że takie trendy jak BYOD działają w nieco inny
sposób niż za oceanem. W Polsce to pracownik oczekuje, że otrzyma urządzenie
służbowe z wyższej półki.
– Na pierwszy rzut oka produkty są takie
same i mają zbliżone funkcje. Jednak sposób sprzedaży, cechy systemu, na które kładzie się duży nacisk, na Zachodzie są inne niż
w Polsce. Dlatego uważam, że rodzime produkty lepiej spełniają wymogi naszego rynku
– tłumaczy Bartosz Leoszewski.
Osobną kwestię stanowią uwarunkowania prawne. Polscy producenci przyznają, że ze względu na znajomość języka
i lokalnych realiów łatwiej im dostosować
się do regulacji prawnych, aczkolwiek nie
jest to znaczący atut w rywalizacji z importerami. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele zagranicznych
ﬁrm. Bogdan Lontkowski uważa, że bo-

Magdalena
Gluch
Product Manager, Proget

Rozwiązania do monitoringu i zarządzania, w szczególności
urządzeniami mobilnymi, cieszą się coraz
większym zainteresowaniem MŚP. Kiedyś
takimi systemami dysponowały wyłącznie
duże przedsiębiorstwa i korporacje. Rozwój technologii i popularność urządzeń
zwiększających mobilność pracowników rodzi potrzeby w zakresie zarządzania tego typu zasobami. Wśród naszych
klientów znajdują się ﬁrmy korzystające z systemów nadzorujących zarówno
kilka tysięcy, jak i kilkanaście urządzeń.
Trend jest zdecydowanie wzrostowy, więc
to dobry moment dla integratorów, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania
do oferty. Poza tym rynek nie jest jeszcze
zapchany, w związku z tym nie panuje na
nim mordercza konkurencja. Producenci
oferują partnerom możliwość zarobku nie
tylko na sprzedaży narzędzi, ale również
na wdrożeniach, konﬁguracji, pomocy
technicznej bądź oferowaniu systemów
w formie SaaS.

nusem dla lokalnych dostawców jest
oprogramowanie dostarczane w polskiej
wersji językowej, a uwarunkowania prawne nie dają im żadnej przewagi. Z kolei
Sebastian Wąsik z baramundi podkreśla,
że infrastruktura IT na całym świecie jest
podobna, a w przypadku systemów operacyjnych dominują produkty Microsoftu,
Google’a i Apple’a.
– Każde rozwiązanie, które jest w stanie
zarządzać urządzeniami pracującymi w tych
trzech systemach, powinno być wystarczające. Ważniejsze jest, aby poszukać produktu, który ma intuicyjny interfejs, solidne
wsparcie i został dostosowany do prawa europejskiego – twierdzi Sebastian Wąsik.
Specyﬁczny układ, jaki wytworzył się
na polskim rynku systemów do zarządzania infrastrukturą, dodaje mu kolorytu i stawia w uprzywilejowanej sytuacji
integratorów, który mogą łatwo dopasować produkty do wymagań i zasobności
portfeli klientów.
n
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NAJLEPIEJ POINFORMOWANE
PISMO W BRANŻY IT!

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bezpieczne u.7;mb-
lo0bѴm;zProget
Systemy typu EMM (Enterprise Mobility Management)
umożliwiają zarządzanie całą ﬂotą ﬁrmowych urządzeń
mobilnych i gwarantują najwyższy stopień ich bezpieczeństwa.
W tym zakresie rozwiązanie marki Proget odznacza się unikalnymi funkcjami.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ PROGET SOFTWARE I ALSTOR SDS.

J

ednym z największych wyzwań,
przed jakimi stoją przedsiębiorstwa,
jest nadzorowanie ﬁrmowego sprzętu pod kątem bezpieczeństwa. Dotyczy to
przede wszystkim urządzeń mobilnych.
Smartfony i tablety wykorzystywane do
służbowych celów rzadko są objęte scentralizowanym zarządzaniem. Stwarza to
zagrożenie dla bezpieczeństwa danych,
do których użytkownicy urządzeń mobilnych mają niekontrolowany dostęp.
Rozwiązanie tego problemu ułatwia platforma Proget, która zapewnia katalogowanie urządzeń mobilnych i aplikacji na nich
zainstalowanych oraz zarządzanie nimi.
Proget umożliwia także stosowanie konteneryzacji w urządzeniach mobilnych,
czyli tworzenia dwóch proﬁli w ich syste-

Łukasz Czernik
CEO, Proget Software

Zarządzanie kontaktami służbowymi to jedna
z najpopularniejszych
funkcji systemu Proget. Dzięki niej administratorzy mogą bezpiecznie dostarczyć
globalną książkę adresową pracownikom,
wprost na ich urządzenia mobilne. Proget
we współpracy z Samsungiem zapewnia
też kontrolowanie wykorzystania usług
łączności (przesyłanych danych, połączeń,
SMS i MMS). Administrator może ograniczać korzystanie z usług w zależności
od kraju, w jakim znajduje się urządzenie,
lub operatora sieci komórkowej, do której
sprzęt jest podłączony. To znacznie ogranicza ryzyko niespodziewanie wysokich rachunków za usługi telekomunikacyjne.
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mie operacyjnym – służbowego (w całości
podległego administratorowi systemu) oraz
osobistego, z którego użytkownik korzysta
bez ograniczeń i nie obawia się o swoją prywatność, gdyż administrator nie ma do tego proﬁlu dostępu. Taki podział urządzenia
na osobne strefy należy do najpopularniejszych metod użytkowania urządzeń mobilnych, szczególnie w modelu BYOD.
Wykorzystanie konteneryzacji zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa
danych. Administrator może kontrolować, jakie dane i aplikacje mają znaleźć
się w przestrzeni służbowej telefonów
poszczególnych użytkowników. Bardzo
istotna jest także opcja blokowania przenoszenia informacji z przestrzeni służbowej do prywatnej i odwrotnie. Zabezpiecza
to ﬁrmę przed wyciekiem danych, jaki może
nastąpić w wyniku działań niefrasobliwego
użytkownika sprzętu.
Nową funkcją na platformie Proget 2.0
jest Mobile Threat Prevention. Stworzono ją w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się zagrożenia, jakie dotykają
użytkowników urządzeń mobilnych. Służy do monitorowania niebezpiecznych zachowań i incydentów bezpieczeństwa oraz
prowadzenia zdeﬁniowanej przez administratora akcji po wystąpieniu zagrożenia. Aplikacja sprawdza, czy nie została
naruszona integralność i bezpieczeństwo
danych w urządzeniu. Wykrywa niebezpieczne uprawnienia, jakie mogą uzyskać
aplikacje, a także monitoruje groźne zachowania sieciowe mogące świadczyć
o ataku MITM (Man-In-The-Middle).

Wirtualna siatka
W nowej wersji platformy Proget pojawiła się też funkcja Geofencing, umożli-

wiająca m.in. konﬁgurowanie bezpiecznych stref służbowych.
– Załóżmy, że pracownicy ﬁrmy mają zakaz wynoszenia służbowych tabletów
z ﬁrmy – wyjaśnia Łukasz Czernik, CEO
w ﬁrmie Proget Software. – Trudno jednak
byłoby wyegzekwować przestrzeganie tego
zakazu bez zainwestowania w kosztowne
bramki wykrywające wynoszone przedmioty. Dzięki zastosowaniu funkcji Geofencing
w systemie Proget zabranie takiego tabletu
poza bezpieczną strefę może spowodować
uruchomienie alarmu, usunięcie informacji
służbowych i wszystkich danych z urządzenia albo całkowitą blokadę sprzętu.
Drugim przykładem zastosowania Geofencingu jest sytuacja, w której pracownicy
po godzinach mogą swobodnie korzystać
z urządzeń do celów prywatnych, ale nie
mogą mieć dostępu do wrażliwych danych
służbowych. Dzięki platformie Proget poza ﬁrmą określone aplikacje przestają być
dostępne, a gdy pracownik wchodzi do jednej z bezpiecznych stref, pojawiają się ponownie, udostępniając niezbędne do pracy
zasoby. Znikają natomiast gry, aplikacje
społecznościowe i inne programy niemile
widziane przez pracodawcę. W momencie
wyjścia z biura urządzenie znów wraca do
„trybu prywatnego”. To bardzo użyteczna
funkcja, np. dla pracowników, którzy mają małe dzieci.
Dystrybutorem rozwiązań Proget Software jest m.in. Alstor SDS.

Dodatkowe
Dodatkow informacje:
ŁUKASZ CZERNIK, CEO, PROGET SOFTWARE,
LCZERNIK@PROGET.PL
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Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo poufnych danych, nigdy nie powinno się stosować
konsumenckich rozwiązań do ich przechowywania oraz przesyłania. Firma Progress
Software rekomenduje wykorzystanie narzędzia MOVEit, które zapewnia zarządzanie
procesem transferu plików, szyfrowanie ich oraz kontrolę uprawnień dostępu.

Marta Zborowska
dyrektor sprzedaży,
Connect Distribution

Najważniejsze zalety rozwiązania MOVEit
 Spójność danych – sprawdzanie, kto przesyła i pobiera określone pliki oraz czy przesłane i pobierane pliki są identyczne.
 Szyfrowanie – odbywa się zgodnie ze standardami Advanced Encryption Standard
(AES) oraz Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), zatwierdzonymi przez rząd USA jako wystarczające do ochrony danych przesyłanych i w spoczynku.
 Kontrola dostępu – możliwość zdeﬁniowania ról pojedynczych użytkowników i ich grup
(zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), którzy mogą uzyskiwać dostęp do plików
na podstawie przyznanych uprawnień.
 Raportowanie – dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przesyłania plików i uprawnień użytkowników, umożliwiających przeprowadzenie audytu zgodności
z umowami SLA, wewnętrznymi regulacjami i przepisami prawa.

protokół Secure File Transfer Protocol
(SFTP), który zapewnia transmisję plików
zgodną ze standardami Secure Shell (SSH)
oraz Secure Sockets Layer (SSL).
Tego typu narzędziem jest MOVEit,
stworzony przez ﬁrmę Ipswitch, kupioną
na początku 2019 r. przez Progress. Z jego
funkcji korzystają już tysiące ﬁrm na całym świecie. Umożliwia automatyzację
działań związanych z zarządzanym transferem plików, tworzenie zasad ich przesyłania i sprawdzanie, czy nie łamią ich
pracownicy.
W MOVEit wbudowano m.in. funkcję
bezpiecznego współużytkowania folderów (Secure Folder Sharing), dzięki której

Poczta elektroniczna oraz internetowe konsumenckie usługi udostępniania plików nie zapewniają wystarczającego poziomu bezpieczeństwa
wymaganego przez przedsiębiorstwa i instytucje, w których przetwarzane są wrażliwe dane, np. osobowe, ﬁnansowe czy medyczne. Potrzebne jest rozwiązanie do zarządzania przesyłaniem danych, takie jak MOVEit, które chroni je za pomocą
szyfrowania na każdym etapie – podczas przesyłania, edytowania i w spoczynku. Gwarantuje też kontrolę dostępu i możliwość prowadzenia audytu, podczas którego łatwo precyzyjnie określić, kto może przeglądać i przesyłać poufne dane.

użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć
bezpieczne foldery i decydować, kto będzie miał uprawnienia do odczytu i zapisu
znajdujących się w nich plików (zarówno
w ﬁrmowej sieci, jak i poza nią). Z folderów
można swobodnie korzystać w sposób, do jakiego przyzwyczajeni są użytkownicy komputerów z systemami Windows i macOS.
Także ich umiejscowienie jest dowolne
– mogą znajdować się na serwerze w siedzibie przedsiębiorstwa lub w chmurze.
Zaangażowanie administratorów w ten
proces ograniczone jest do minimum, ale
zachowują pełną kontrolę nad przyznawanymi uprawnieniami i mogą tworzyć
rejestry zdarzeń zawierające szczegóły
wszystkich dokonanych w tych folderach
operacji.

Dodatkowe informacje:
MARTA ZBOROWSKA,
DYREKTOR SPRZEDAŻY, CONNECT DISTRIBUTION,
M.ZBOROWSKA@CONNECTDISTRIBUTION.PL
VADEMECUM CRN listopad 2019
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A

by współpraca w biurze była efektywna, często konieczne jest przesyłanie plików między pracownikami, klientami i partnerami. Ze względu
na ich wielkość nie zawsze można wykorzystać do tego celu pocztę elektroniczną. Dzięki temu popularność zyskały takie
usługi jak Dropbox, Dysk Google czy Microsoft OneDrive. Eksperci ds. bezpieczeństwa biją jednak na alarm, bo korzystanie
z nich do przechowywania i przesyłania
wrażliwych informacji może skończyć
się wyciekiem danych, katastrofalnym dla
ﬁrmy, jej wizerunku, a często także konsekwencjami natury prawnej.
Istnieje jednak bezpieczna alternatywa wobec tego typu usług. To narzędzia
do zarządzanego transferu plików, dzięki
którym użytkownicy mogą bez przeszkód
kontynuować pracę, administratorzy zaś
nie muszą martwić się o bezpieczeństwo
ﬁrmowych danych. Rozwiązania te konsolidują i zabezpieczają wszystkie działania związane z przesyłaniem danych, aby
zapewnić lepszą kontrolę nad udostępnianymi plikami. Kluczowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo jest

ZARZĄDZANIE POUFNYMI DANYMI UŻYTKOWNIKÓW

DOSTĘP

kontrolowany

na różnych poziomach

Integratorzy i resellerzy mogą zarabiać nie tylko na sprzedaży narzędzi oraz
rozwiązań do zarządzania dostępem do danych i kontrolowania uprawnień dostępowych.
Do oferty powinni wprowadzić również usługi porządkowania i klasyﬁkowania zbiorów
danych w celu wypracowania jak najbezpieczniejszych zasad korzystania
z najważniejszych dla ﬁrm informacji.
Andrzej Gontarz

U

stalenie stosownych uprawnień
– kto z czego może korzystać, kto
co może przetwarzać – jest jednym z zasadniczych elementów polityki bezpieczeństwa. To żadna nowość,
że nie każdemu przysługują jednakowe
prawa dysponowania informacjami i najcenniejszymi walorami ﬁrmy. Nowością
jest to, że w zdigitalizowanym świecie
zwiększają się możliwości kontroli dostępu i przybywa narzędzi informatycz-
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nych, które do tego służą. Zarządzania
tą sferą w przedsiębiorstwie nie warto
jednak zaczynać od wyboru narzędzi.
Jest ich na rynku już tak dużo i są tak
elastyczne, że integrator z pewnością
znajdzie rozwiązanie dostosowane do
potrzeb klienta.
W pierwszej kolejności należy uporządkować zasoby danych i oszacować
ich wartość. Dopiero gdy wiadomo, czym
klient dysponuje i co należy w szczegól-

ny sposób chronić, jest czas na wybór
rozwiązań technicznych. Tylko z pozoru może to być wbrew interesom integratorów i resellerów prowadzących
sprzedaż rozwiązań dostępowych. Usługa optymalnego organizowania zasobów
informacji i opracowania efektywnych
zasad dostępu do nich niejednokrotnie jest bardziej korzystna od sprzedaży urządzeń czy oprogramowania. Tym
bardziej że korzystanie z wielu rodzajów

Ilustracja Adobe Stock
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nich środków technicznych lub organizacyjnych”. Przepisy nie precyzują
jednak, w jaki sposób i za pomocą jakich
narzędzi ma to być realizowane. Wybór
rozwiązań pozostaje w gestii administratora danych. Rozporządzenie mówi jedynie o obowiązku zastosowania środków
adekwatnych do oszacowanego ryzyka,
zdeﬁniowanych zagrożeń i istniejących
uwarunkowań, m.in. dostępnych rozwiązań technicznych.
Wprowadzenie unijnego rozporządzenia otworzyło przed integratorami
i resellerami nowe perspektywy. I chociaż od wejścia w życie RODO minęło już ponad półtora roku, wciąż wiele
ﬁrm poszukuje porady doświadczonych
specjalistów, gdyż spełnianie wymogów
unijnego rozporządzenia wymaga stałej aktualizacji przyjętych rozwiązań
i dostosowywania ich do aktualnych
wyzwań. To szansa dla ﬁrm IT na oferowanie nowych, adekwatnych do sytuacji
klienta rozwiązań. W niektórych przypadkach konieczne okaże się stworzenie
lub zmodyﬁkowanie polityki bezpieczeństwa, w czym też można klientowi
pomóc za odpowiednią opłatą.

Klient ma wiele
lo৵Ѵboঋ1b

danych, np. osobowych czy będących tajemnicą przedsiębiorstwa, podlega ścisłym przepisom.
Dobrym punktem wyjścia do uporządkowania bądź ustalenia na nowo zasad
ochrony informacji w ﬁrmie klienta
bywa wdrożenie wymogów RODO. To
też dobra okazja do opracowania reguł dostępu do poszczególnych rodzajów danych przedsiębiorstwa i zasobów
o kluczowym znaczeniu dla jego sprawnego funkcjonowania.
Zgodnie z artykułem 5. RODO dane
muszą być przetwarzane „w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę
przed niedozwolonym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowied-

Ze statystyk wynika, że ok. 60 proc.
danych wypływa z przedsiębiorstw
i instytucji w wyniku działań pracowników, a nie za sprawą włamań lub innych
działań cyberprzestępców. To dowód,
jak ważne dla bezpieczeństwa jest uporządkowanie zasad dostępu do danych
przez poszczególnych użytkowników
w ﬁrmie. I to niezaleznie od tego, czy
chodzi o prawnie chronione dane osobowe, czy o inne informacje wymagające
szczególnych zabezpieczeń ze względu
na ich wartość dla ﬁrmy.
Gdy już takie zasady zostaną opracowane i wprowadzone w życie, narzędzia
informatyczne pomogą je egzekwować. Istnieje wiele rozwiązań służących
do kontroli dostępu do danych. Można posłużyć się szyfrowaniem, pseudonimizacją, zastosować systemy
uwierzytelniania dostępu, kontroli tożsamości, blokowania nieuprawnionego
dostępu, a także zarządzania kontami
uprzywilejowanymi.
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ZARZĄDZANIE POUFNYMI DANYMI UŻYTKOWNIKÓW
Dużym ﬁrmom integrator może zaproponować stworzenie centralnej bazy
użytkowników. Dzięki niej łatwiej sprawdzać, kto do jakich danych ma dostęp
i w jaki sposób z tego korzysta. W przypadku dużej liczby pracowników, co zazwyczaj pociąga za sobą nadawanie im
różnych uprawnień w różnych systemach, z pomocą przyjdzie system zarządzania tożsamością. Systemy klasy
Identity Management lub Identity and
Access Management zapewniają przydzielanie użytkowników do określonych
grup oraz nadawanie im ról, do których
przypisane są określone zakresy dostępu do danych. Klientom korporacyjnym
warto oferować systemy Privileged Access Management do monitorowania dostępu do zasobów przez użytkowników
uprzywilejowanych oraz rozwiązania typu Network Access Control do kontroli
dostępu do sieci lokalnej.
Skuteczne zabezpieczenie ﬁrmowych
zasobów przed nieuprawnionym dostępem zależy w dużym stopniu od jednostkowych uwarunkowań i sposobu
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy nowy, niestandardowy pomysł resellera i integratora, który zwiększy poziom
bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
ma szanse wzbudzić zainteresowanie potencjalnego klienta. A zatem ﬁrmy IT mają spore pole do działania.

Zdaniem integratora
n
Michał Malczewski, Sales Director, Integrity Partners
Dla skutecznej ochrony ważna jest identyﬁkacja danych wrażliwych. Współczesne techniki pomagają ﬁrmom znacząco zredukować bazę danych i monitorować działania migracyjne w chmurze. Mogą także ułatwiać procesy zabezpieczania wcześniej
niesklasyﬁkowanych danych, by uniknąć naruszenia prawa, co jest szczególnie istotne,
m.in. w przypadku RODO.

Ѵ-vCh-1f-|oro7v|-Nawet najlepsze narzędzia nie zapewnią
jednak odpowiedniego poziomu ochrony
bez określenia jasnych,
precyzyjnych reguł korzystania z konkretnych rodzajów czy
zbiorów danych przez
poszczególnych użytkowników w określonych procesach
biznesowych. Przykładowo, dostęp do systemu przetwarzającego
dane osobowe może
być nadany wyłącznie
osobie posiadającej uprawnienia do
przetwarzania danych osobowych, na
dodatek w ściśle określonym zakresie.
I tu wracamy do punktu wyjścia, gdyż
zapewnienie autoryzowanego dostępu
do konkretnych danych wymaga przede

W pierwszej
kolejności należy
uporządkować
ﬁrmowe zasoby
danych i oszacować
ich wartość.

Bogdan Lontkowski
dyrektor regionalny Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie

Mamy do czynienia z dwoma poziomami ochrony zasobów danych
w ﬁrmach. Jeden – to ogólnie pojęta ochrona dostępu, natomiast
drugi – to zarządzanie tożsamością. Wzajemnie się uzupełniają i jeden bez drugiego nie może istnieć. W przypadku dostępu do danych poufnych w grę
wchodzą jeszcze osobne regulacje prawne, które określają warunki zapewnienia ich
ochrony przed dostępem z zewnątrz. Najważniejsza jest jednak znajomość posiadanych zasobów, ich specyﬁki i znaczenia dla przedsiębiorstwa. Często najcenniejsze
z biznesowego punktu widzenia są inne dane, niż się na pozór wydaje. Także nie te,
których ochronę regulują najostrzejsze rygory prawne. Dla przykładu, niejednokrotnie
informacje patentowe i receptury składu produkowanych wyrobów są ważniejsze
dla ﬁrmy niż dane osobowe. Jedne i drugie trzeba chronić, ale świadomość wagi poszczególnych zasobów pomaga w doborze rozwiązań. Umożliwia również stopniowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników i decydowanie, kto, do
czego może mieć dostęp i w jaki sposób – przykładowo, kto ma prawo tylko odczytywać dane, a kto je modyﬁkować.
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wszystkim ich zidentyﬁkowania i ustalenia, gdzie się znajdują. Konieczne jest
też wskazanie, w jakich procesach są wykorzystywane oraz kto
i w jakim zakresie ma
do nich dostęp. Przydatne do tego są systemy klasyﬁkacji danych.
Obecnie wchodzą
w skład systemów klasy Data Lost Prevention albo są stosowane
jako niezależne oprogramowanie. Umożliwiają indeksowanie
przetwarzanych zasobów pod kątem ich znaczenia dla bezpieczeństwa ﬁrmy, co pozwala wzmocnić ich
ochronę. Zapewniają np. automatyczne
blokowanie dostępu do pliku z danymi
osobowymi pracownikowi, który nie jest
upoważniony do ich przetwarzania (m.in.
zostanie uniemożliwiony wydruk i załączenie pliku do wiadomości w poczcie
elektronicznej). To samo dotyczy dokumentów z innymi rodzajami informacji
niejawnych oraz newralgicznych dla danego przedsiębiorstwa.
Skuteczność rozwiązań DLP jest tym
większa, im jaśniejsze i bardziej jednoznaczne zasady klasyﬁkacji danych
wypracowano w ﬁrmie. Precyzyjna klasyﬁkacja zwiększa bowiem trafność podejmowanych przez system decyzji
w zakresie udostępniania poszczególnych ich kategorii właściwym grupom
użytkowników. System podpowiada otagowanie lub proponuje kategorie danych
z gotowego zestawu. Nie oznacza to jednak zwolnienia korzystającej z niego
osoby z wyboru opcji, zgodnie z przejrzystymi zasadami klasyﬁkacji posiadanych
i przetwarzanych przez określone przedsiębiorstwo zbiorów danych.

I właśnie zarządzanie informacją
o przetwarzanych danych może być dla
resellerów i integratorów kolejną okazją do rozwoju biznesu. To możliwość
oferowania nie tylko nowych narzędzi
i programów, ale również usług konsultingowych, szkoleń oraz projektów
edukacyjnych. To też sposób na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych
danych, czym z pewnością jest zainteresowanych wiele ﬁrm.

Anonimizacja: bez
lo৵Ѵboঋ1bo7uo|
Szczególnym rodzajem ochrony danych
osobowych jest anonimizacja. Zapewnia dostęp do informacji pozbawionych
cech jednostkowych. Polega na usunięciu wszystkich informacji, które w jakiś
sposób umożliwiałyby identyﬁkację określonej osoby. Można się nią posłużyć, by
uzyskać dostęp do danych statystycznych,
chroniąc przy tym dane osobowe, a także
wtedy, gdy z systemu informatycznego nie
można usunąć całego rekordu. Co ważne,
dane zanonimizowane nie są już danymi
osobowymi, więc nie podlegają regulacjom
RODO. Anonimizację, w przeciwieństwie
do pseudonimizacji, cechuje bowiem nieodwracalność. Po jej wykonaniu nie da się
już zidentyﬁkować konkretnych osób.
Istnieje wiele różnych technik anonimizacji danych: randomizacja, dodanie
zakłóceń, permutacja, prywatność różnicowa, uogólnienie lub osłabienia atrybutów, agregacja i k-anonimizacja oraz
będąca jej rozszerzeniem l-dywersyﬁkacja. Narzędzia do anonimizacji danych
wchodzą w skład różnych systemów informatycznych, np. ERP czy CRM. Bywają też oferowane jako samodzielne
programy przeznaczone specjalnie do
tego celu.
n

>>> Trzy
pytania do…
Z jakimi obowiązkami wiąże się przetwarzanie danych należących do poufnych?
Jakie jeszcze dane, oprócz osobowych, wymagają szczególnej ochrony?
Na gruncie RODO termin „poufność” odnosi się do zabezpieczania danych osobowych
przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo, m.in.
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem. Dane poufne mogą także zawierać tajemnice przedsiębiorstwa. W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zaliczamy do nich informacje:
techniczne, technologiczne, organizacyjne
lub inne posiadające wartość gospodarczą,
które nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Co decyduje o tym, że dane stają się tajemnicą przedsiębiorstwa?
Warunkiem uznania danych za tajemnicę ﬁrmy jest dążenie przez przedsiębiorcę
do utrzymania ich poufności. Podobnie jak
w przypadku RODO, sprowadza się to do zabezpieczenia informacji przed ujawnieniem
osobom nieuprawnionym. Przedsiębiorca
musi podjąć stosowne działania, aby informacje w ogóle podlegały ochronie. Powinien określić, które dotychczas niepodane
do wiadomości publicznej informacje chce
objąć ochroną. Przede wszystkim powinny
być to dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mające wartość biz-

Katarzyny Gorzkowskiej,
prawnika w kancelarii
APLaw

nesową, których ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę. Chodzi między innymi o bazy danych klientów, receptury, informacje o kontrahentach, plany produkcji,
informacje o rynkach zbytu. Przedsiębiorca powinien podjąć starania w celu zapewnienia ich poufności, przy czym nie muszą
być to środki nadzwyczajne. Należy także
poinformować pracowników mających dostęp do informacji o tym, że zostały objęte
poufnością.

Czy nie wystarczą same przepisy kodeksu
pracy, który obliguje pracowników do zachowania tajemnicy?
Przepisy kodeksu pracy nakładają na pracownika obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę. Zdarza się
jednak, że pracownicy nieświadomi negatywnych skutków swojego postępowania
ujawniają informacje, do których mają na
co dzień dostęp. Na podstawie kodeksu pracy pracownik jest również zobowiązany do
przestrzegania tajemnic, musi jednak wiedzieć o objęciu danych poufnością. Brak
takiej wiedzy z jego strony pozbawia pracodawcę ochrony prawnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 października
2000 r. wykorzystanie przez pracownika
we własnej działalności gospodarczej informacji, co do których poufności pracodawca nie podjął niezbędnych działań, należy
traktować jako wykorzystanie powszechnej
wiedzy, do której przedsiębiorca nie ma żadnych ustawowych uprawnień.

ZNAJDŹ NAS W INTERNECIE:

www.crn.pl

facebook.com/crnpolska

twitter.com/crn_polska

www.linkedin.com/company/crn-polska
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ZARZĄDZANIE POUFNYMI DANYMI UŻYTKOWNIKÓW

ABBYY FineReader
– nie tylko OCR
Liczba cyfrowych dokumentów w przedsiębiorstwach już dawno jest większa niż
tych w postaci papierowej. Dlatego ﬁrma ABBYY postanowiła rozbudować swoje
oprogramowanie FineReader o funkcje przydatne w zarządzaniu dokumentami, które
nigdy nie istniały w papierowej wersji.

O

programowanie ABBYY FineReader to uniwersalne narzędzie zapewniające wiele funkcji
związanych z tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem dokumentami w cyfrowym
środowisku pracy. Jego ﬁlarem jest technika optycznego rozpoznawania znaków
(OCR), która ostatnio wzbogacona została

Główne zalety
oprogramowania
ABBYY FineReader
 Wyjątkowa jakość rozpoznawania
tekstu (OCR)
 Komfortowa praca z nieprzeszukiwalnymi dokumentami PDF, dzięki szybkiemu rozpoznawaniu tekstu
 Jedno rozwiązanie do obsługi dokumentów PDF i zarządzania nimi w całej ﬁrmie
 Wydajne porównywanie dokumentów
w różnych formatach, w tym nieprzeszukiwalnych skanów
 Rozpoznawanie
poznawanie tekstu w wielu języh, m.in. inteligentne wykrywanie
kach,
ka dokumentu oraz obsługa
języka
umentów wielojęzycznych
dokumentów
 Funkcja
kcja digitalizacji i przetwarzania
ia dokumentów za pomocą
edytora
tora OCR
 Wysoka
oka dokładność przetwarzania
ia i wyodrębniania tabel
 Optymalizacja
ymalizacja kosztów dzięki
elastycznemu
tycznemu modelowi kupowania
ania licencji i zarządzania
nimi
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o mechanizm sztucznej inteligencji. Rozwiązanie ułatwia digitalizację dowolnego
rodzaju dokumentów, ich edycję, zabezpieczanie oraz udostępnianie w ﬁrmowym środowisku.
Dzięki użyciu FineReadera brak możliwości przeszukiwania dokumentów
PDF lub kopiowania ich treści przestają
mieć znaczenie. Usprawnia obieg papierowych i cyfrowych dokumentów w ﬁrmie, także tych, do których przetwarzania
potrzebnych jest kilka aplikacji. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na swoich
służbowych zadaniach i nie tracić czasu na
eksperymentowanie z dokumentami w poszukiwaniu potrzebnej funkcji.

Przede wszystkim
0;rb;1;ॉv|o
Oprogramowanie ABBYY FineReader
zawiera wiele funkcji zapewniających
bezpieczeństwo przechowywanych, przetwarzanych i udostępnianych współpracownikom, partnerom biznesowym
i klientom dokumentów PDF. Pliki te mo-

gą być szyfrowane i chronione hasłami,
aby ograniczyć do nich dostęp (np. otwieranie, edytowanie, drukowanie, kopiowanie tekstu lub innych treści). Szyfrowanie
odbywa się z wykorzystaniem 40-bitowego klucza RC4 albo 128- lub 256-bitowego klucza AES. Dokumenty mogą być
podpisywane cyfrowo, a weryﬁkacja podpisów następuje automatycznie zaraz po
otwarciu pliku PDF. Za pomocą wirtualnej
drukarki możliwe jest generowanie cyfrowych certyﬁkatów z własnym podpisem.
Oprócz zabezpieczeń w warstwie technicznej, oferowana jest także ochrona treści merytorycznej. FineReader ułatwia
usuwanie z dokumentów wrażliwych informacji (ukrywane są np. w warstwach
tekstowych dodawanych w procesie rozpoznawania OCR), komentarzy i adnotacji, załączników, zakładek, metadanych,
linków, skryptów, danych wpisywanych
w formularzach itp. Umożliwia także wyszukiwanie i redakcję słów kluczowych
w całym dokumencie (m.in. w tekście dokumentu, komentarzach i metadanych).
Dzięki temu ułatwia ﬁrmie spełnienie wymagań nakładanych przez Rozporządzenie o o
ochronie danych osobowych.

Edycja bez przeszkód
Edyc
ABBYY FineReader PDF zapewnia kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających
plekso
pracę z dokumentami w różnych formatach – wygenerowanych w postaci
matac
cyfrowej oraz zeskanowanych i poddacyfrow
nych o
optycznemu rozpoznawaniu treści.
Możliwa jest ich łatwa edycja, w tym poMożliw
prawianie całych zdań i akapitów, modyprawia
ﬁkacja tabel, a także zmienianie układu
dokumentu, bez prowadzenia jego podokum

Elastyczne licencjonowanie
Firma ABBYY, producent oprogramowania FineReader, zapewnia kilka metod
jego licencjonowania, dostosowanych
do różnych potrzeb użytkowników indywidualnych, ﬁrm każdej wielkości,
placówek edukacyjnych oraz instytucji
państwowych. W każdym przedstawionym dalej przypadku konieczny jest zakup minimum pięciu licencji.
Dowolnej wielkości podmiotom działającym w sieci rozproszonej lub lokalnej
(LAN), które na wybranych stanowiskach
potrzebują rozwiązania do zarządzania

>>> Trzy
pytania do…
Jak duże jest obecnie zainteresowanie
rozwiązaniami do optycznego rozpoznawania znaków, skoro coraz więcej dokumentów
powstaje od razu w postaci cyfrowej?
W Polsce nadal dość często papierowe dokumenty są skanowane i poddawane optycznemu rozpoznawaniu tekstu,
ale w przypadku oprogramowania FineReader to tylko jedna i wcale nie najważniejsza dzisiaj funkcja. O wiele ciekawsze
są: zapewnianie bezpieczeństwa, anonimizacja, podpisy elektroniczne, standaryzacja
w celu archiwizacji jak również współpraca przy pracy z dokumentami również
o genezie cyfrowej. Coraz więcej regulacji
prawnych narzuca takie wymagania, więc
popularność tego oprogramowania szybko
rośnie, również w instytucjach państwowych.

Który zaproponowany przez ABBYY model
licencjonowania jest najpopularniejszy?
Zdecydowanie ten zapewniający jednoczesny dostęp do aplikacji określonej liczbie
użytkowników. Umożliwia on efektywną
pracę w przedsiębiorstwach lub instytucjach, w których z narzędzia FineReader

dokumentami i ich edycji, ABBYY rekomenduje wersję stanowiskową. Centralne
zarządzanie licencjami (ręczne lub tzw.
ciche instalacje, przydzielanie uprawnień
poszczególnym pracownikom i odbieranie ich) odbywa się za pomocą modułu
menedżera.
Istnieje też opcja zdalnego korzystania
z programu FineReader na komputerach
stacjonarnych i w rozwiązaniach wirtualizacyjnych, takich jak Microsoft Remote
Desktop Services (RDS) oraz Citrix Virtual
Apps and Desktops. Wówczas aplikacja
wdrażana jest na farmach serwerów, a menedżer licencji wykorzystywany do jej konﬁguracji kontroli wykorzystania licencji
i przypisywania ich do użytkowników.
Oferowana jest także licencja jednoczesnego dostępu. W tym przypadku aplikację instaluje się na nieograniczonej liczbie
stacji roboczych i zarządza nią z wykorzystaniem centralnego menedżera. Klient

Jacka Wójcika,
dyrektora handlowego
Działu Dystrybucji
w AutoID Polska
korzysta się okazjonalnie. Jest dla
nich najbardziej korzystny ﬁnansowo,
bo koszt w przeliczeniu na jednego pracownika jest najniższy. Ponadto, dzięki
identyﬁkacji użytkowników przez moduł
zarządzania licencjami, administratorzy
mogą reagować na zmieniające się potrzeby w ﬁrmach.

Współpracą z jakiego typu partnerami jesteście zainteresowani?
Aby z nami współpracować, należy przystąpić do programu partnerskiego, który
uprawnia do sprzedaży rozwiązań ABBYY
FineReader. Dzięki weryﬁkacji zgłoszeń mamy stuprocentową pewność, że partner, który zarejestrował projekt sprzedażowy jako
pierwszy, otrzyma najlepszą cenę dla tego
klienta. Początkującym partnerom zapewniamy pełne wsparcie, ale zawsze zdecydowanie zalecamy poszerzanie wiedzy na
temat rozwiązań OCR, gdyż to procentuje.
Mamy kilku partnerów, którzy wcale nie są
dużymi ﬁrmami, ale z powodzeniem obsługują wiele instytucji państwowych w swojej
okolicy i dobrze na tym zarabiają.

płaci za liczbę stanowisk, które mogą
jednocześnie korzystać z oprogramowania FineReader. Innymi słowy wszyscy
pracownicy w ﬁrmie mogą korzystać na
zasadach zamienności z jednej puli wykupionych licencji.
Generalnym przedstawicielem i dystrybutorem ABBYY w Polsce jest krakowska ﬁrma AutoID Polska. Na jej stronie
ﬁnereader.pl dostępna jest 30-dniowa
wersja testowa oprogramowania FineReader. Natomiast rejestracji w programie partnerskim można dokonać pod adresem partner.autoid.pl/new_partner.

Dodatkowe informacje:
JACEK WÓJCIK, DYREKTOR HANDLOWY
DZIAŁU DYSTRYBUCJI, AUTOID POLSKA
DYSTRYBUCJA@AUTOID.PL
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI ABBYY I AUTOID POLSKA.

nownej konwersji. Nieskomplikowany
interfejs użytkownika i bogactwo funkcji umożliwiają redukcję liczby używanych do edycji dokumentów i eliminują
konieczność wykonywania tej samej pracy dwukrotnie.
Zespoły pracowników mogą edytować
te same dokumenty PDF w oprogramowaniu FineReader, co pozwala na dzielenie
się pomysłami (zaznaczanie fragmentów
i komentowanie ich, dodawanie rysunków) oraz zatwierdzanie zmian. Możliwe jest też konwertowanie dokumentów
w plikach dowolnego formatu lub zeskanowanych do formatu Microsoft Word
i Excel w celu zapewnienia edycji oraz zapisywanie ich w postaci przeszukiwalnych
plików PDF zgodnych ze specyﬁkacją ISO.
Istnieje również wersja FineReader
Corporate przeznaczona dla większych
ﬁrm, która zawiera dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza zapewnia porównywanie
dokumentów, także zapisanych w różnych
formatach. Możliwe jest szybkie identyﬁkowanie różnic między dwiema wersjami
dokumentu, nawet jeśli jeden z nich lub
obydwa to nieprzeszukiwalne skany. Listę zmian można wyeksportować w przejrzystej formie komentarzy w dokumencie
PDF lub jako poprawki w trybie śledzenia
zmian w dokumencie Word.
Druga dodatkowa funkcja to narzędzie
automatyzujące wiele zadań w oprogramowaniu FineReader. Może objąć m.in.
powtarzające się procesy: rozpoznawanie tekstu (OCR) oraz konwertowanie
wielu dokumentów do przeszukiwalnych
plików PDF i PDF/A lub do edytowalnych
formatów, takich jak Microsoft Word,
Excel i inne.

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW I INFORMACJI

OBIEG

DOKUMENTÓW:

od drukarek
do serwerów

Systemowe podejście do zagadnień związanych z drukowaniem pozwala integratorom
oferować szeroką gamę rozwiązań i usług. Poza sprzętem skanującym i drukującym,
niezbędne jest oprogramowanie do zarządzania dokumentami, a także infrastruktura
pamięci masowych, która umożliwia ich łatwe udostępnianie.
Andrzej Gontarz

U

rządzenia drukujące powinny
stanowić integralny element systemu obiegu informacji, jaki nieustannie odbywa się w każdej ﬁrmie. Co
więcej, traktowanie drukarki jako produktu osobnego, niepowiązanego z całą
resztą infrastruktury, obecnie nie ma racji bytu także w małej, jednoosobowej ﬁrmie. Dlatego edukacja, o której tak dużo
dzisiaj się mówi wśród
dostawców rozwiązań
do zarządzania obiegiem
dokumentów, musi się
zaczynać od podstawowej, chociaż często nieuświadamianej prawdy,
że informacje zawarte
w dokumentach są kluczowe dla prowadzonej
działalności. Z niej wynikają dalsze konsekwencje biznesowe zarówno dla odbiorców, jak i dostawców rozwiązań do
druku. Chociażby ta, że jako integralny

składnik systemu obiegu informacji druk
stał się dużo ważniejszym elementem infrastruktury współczesnych przedsiębiorstw niż kiedykolwiek przedtem.
Trudno się spodziewać, aby w najbliższym czasie sytuacja diametralnie
się zmieniła. Z badania „Global Print
2025 Market Study”, przeprowadzonego przez agencję Quocirca, wynika, że
78 proc. przedsiębiorców uznaje obecnie
druk za ważny element
codziennej działalności. Niemal 65 proc.
respondentów ocenia
natomiast, że taki stan
rzeczy utrzyma się co
najmniej do 2025 r.
Bliższe prawdzie jest
zatem mówienie o biurze „papierooszczędnym” niż o biurze bez papieru.
Zdaniem uczestników badania zapotrzebowanie na druk będzie stopniowo ma-

Otwarte pozostaje
wciąż pytanie
o przewagę modelu
usługowego nad
sprzedażowym.

60

VADEMECUM CRN listopad 2019

leć w wyniku postępującej digitalizacji
dokumentów oraz upowszechniania się
narzędzi do współpracy i integracji systemów biznesowych z sieciami komórkowymi. W rezultacie w coraz większym
zakresie możliwe będzie korzystanie
z plików na urządzeniach mobilnych.
System obiegu dokumentów, zawierający istotne z biznesowego punktu
widzenia informacje lub takie, których
ochrona wynika z wymogów prawa, jest
także integralnym składnikiem systemu
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
To niezwykle ważne, gdyż środowisko druku staje się coraz powszechniej
wykorzystywaną drogą ataków. Raport
Quocirca dowodzi, że w ubiegłym roku prawie 60 proc. ﬁrm doświadczyło
wycieku danych w trakcie procesu drukowania, co skutkowało wymiernymi
stratami ﬁnansowymi, chociażby w rezultacie spadku wydajności pracy lub
przestojów.

Ilustracja Adobe Stock

n

Zdaniem integratora
n
Michał Galas, prezes zarządu, e-MSI
Obserwujemy rosnące zainteresowanie wdrożeniami systemów elektronicznego obiegu
dokumentów. Coraz więcej ﬁrm chce używać jak najmniejszej ilości papieru. Proces cyfryzacji odbywa się w trzech podstawowych obszarach. Dokumenty papierowe wpływające do kancelarii są od razu skanowane i w wersji elektronicznej traﬁą do dalszego obiegu
w przedsiębiorstwie, uruchamiając zazwyczaj jakiś związany z nimi proces, na przykład
obsługi faktury. Dokumenty wychodzące krążą po ﬁrmie tylko w wersji elektronicznej do
momentu uzyskania wszystkich potrzebnych akceptacji. Dopiero wtedy są drukowane
i wysyłane do odbiorcy zewnętrznego. Jest też grupa dokumentów, w tym różnego rodzaju wewnętrzne wnioski i formularze, które w ogóle nie muszą istnieć w formie papierowej
i coraz częściej mają już tylko wersję cyfrową.

Z wyzwań związanych z cyberochroną
zdają sobie sprawę zarówno użytkownicy,
jak i dostawcy narzędzi do drukowania.
Dla przykładu, co trzeci uczestnik tegorocznego badania Konica Minolta za największy problem małych i średnich ﬁrm
uznał bezpieczeństwo danych. Z kolei
w badaniu agencji Quocirca aż 84 proc.
przedsiębiorców uznało cyberochronę
za priorytet prowadzonych działań. Na
kolejnych miejscach znalazło się inwestowanie w technologie chmurowe i komórkowe. Zbieżne z tymi badaniami są
działania producentów.
– Coraz większego znaczenia dla funkcjonalności urządzeń nabiera cyberochrona i integracja. Nowoczesne MFP muszą
zapewniać bezpieczną współpracę z popu-

larnymi usługami chmurowymi i urządzeniami mobilnymi. Coraz ważniejsza jest
również możliwość szybkiego wzbogacenia
zakresu funkcji sprzętu drukującego, w tym
przez instalację nowych aplikacji – mówi
Wojciech Jankowski, Oﬃce Printing Presales/Technical Consultant w Ricohu.
Dla integratorów i resellerów taka sytuacja to okazja do świadczenia dodatkowych usług dla klientów. Mogą polegać na
ochronie dokumentów i zawartych w nich
danych, integracji systemów obiegu dokumentów z innymi systemami w ﬁrmie,
np. oprogramowaniem ﬁnansowo-księgowym, kadrowym czy CRM, albo na
klasyﬁkacji i katalogowaniu oraz przechowywaniu archiwalnej dokumentacji.

-f-৵mb;fv;vru-m;
-u.7-mb;
Podejście systemowe do zagadnień związanych z drukowaniem powoduje, że poszerza się pole współpracy dostawców
rozwiązań zarządzania obiegiem dokumentów z ich użytkownikami. Efektywny
system elektronicznego obiegu dokumen-

Od optymalizacji do automatyzacji
Świadczenie usług w modelu Managed Print Services (MPS) obejmuje wiele aspektów
i obszarów działania. Według ﬁrmy Xerox składa się z trzech etapów:
 oceny i optymalizacji – oszacowania aktualnego poziomu wydatków klienta oraz zaprojektowania rozwiązań zapewniających zmniejszenie kosztów,
 zabezpieczania i integracji – sprawdzenia zabezpieczeń zoptymalizowanych procesów
drukowania w zakresie połączeń ze środowiskiem IT oraz zgodności z normami
i przepisami,
 automatyzacji i upraszczania – podniesienia procesów zarządzania drukiem i dokumentami na wyższy poziom, cechujący się pełną cyfryzacją i dużą efektywnością procesów.

tów musi zawierać sprzęt, który zapewnia
zapisanie każdego papierowego dokumentu w postaci cyfrowej. Zazwyczaj jest
to skaner lub urządzenie wielofunkcyjne.
Aby sprawnie zarządzać elektronicznymi
plikami (np. nadawać uprawnienia pracownikom, archiwizować dokumenty)
oraz ich obiegiem, trzeba dysponować odpowiednim systemem DMS (Document
Management System). Nie zawsze jednak
można korzystać z dokumentów w postaci cyfrowej. Dlatego w ﬁrmie potrzebne
są także drukarki, tym bardziej że zdarza się, iż wydruk jest po prostu niezbędny, co może dotyczyć chociażby wydruku
kodów kreskowych w przedsiębiorstwie
logistycznym lub pism procesowych składanych przez kancelarie prawne w sądzie.
Do tego dochodzi konieczność posiadania
infrastruktury, która zapewni korzystanie
z wybranych rozwiązań.
– Przedsiębiorcy nie mogą zapominać
o tym, że cyfrowe dokumenty muszą być
gdzieś przechowywane. W tym celu można
zaoferować ﬁrmom zakup lub wynajem serwera czy macierzy – podkreśla Błażej Kowalkiewicz, Marketing Manager w Alstor
SDS.
Oczywiście urządzenia drukujące
i skanujące muszą być przede wszystkim dobrane do potrzeb użytkowników.
Kilka, kilkanaście dokumentów dziennie
można zeskanować za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego, ale już do zeskanowania kilkudziesięciu kartek lub
nietypowych dokumentów optymalnym
narzędziem będzie skaner dokumentowy.
Dodatkowym, wartym uwagi usprawnieniem, może okazać się zastosowanie
VADEMECUM CRN listopad 2019
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indeksowania lub oznaczeń w postaci kodów kreskowych.
Wybierając urządzenia dla konkretnego klienta, należy wziąć również pod uwagę opłacalność biznesową poszczególnych
systemów przetwarzania dokumentów.
W wielu ﬁrmach, które stawiają na obieg
elektroniczny, widoczna jest tendencja
do zastępowania mniejszych drukarek,
umieszczonych w różnych punktach biura, jednym większym urządzeniem. Często
jest ono instalowane w recepcji, gdyż tam
skupiają się działania związane z przychodzącą i wychodzącą z ﬁrmy dokumentacją.
Z drugiej strony warto zadbać o to, aby
systemy drukowania i zarządzania obiegiem dokumentów były ściśle powiązane
z procesami biznesowymi danej ﬁrmy. Najlepiej, żeby oferta integratora czy resellera
obejmowała optymalizację tych procesów,
łącznie z automatyzacją, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Usprawnienie
nawet jednego, dobrze wybranego i odpowiednio zorganizowanego procesu może
przynieść poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dla integratorów to
dodatkowy argument w negocjacjach z potencjalnymi klientami.
Otwarte pozostaje wciąż pytanie
o przewagę usługowego modelu obsługi
środowiska druku i obiegu dokumentów
nad modelem sprzedażowym. Przedstawiciele ﬁrm związanych z branżą druku
twierdzą, że coraz liczniejsi użytkownicy zdają sobie sprawę z korzyści wynikających ze stosowania modelu usługowego.
Zwracają jednak uwagę, że trudno się spodziewać, aby w przewidywalnej przyszło-

ści zdominował cały rynek. Ze względu
na specyﬁkę działalności prowadzonej
przez różne przedsiębiorstwa należy się
liczyć z utrzymaniem zapotrzebowania
na sprzęt i oprogramowanie.
– Przykładowo instytucje z sektora bankowego kupują zarówno urządzenia, jak
i licencje na oprogramowanie. Częstym
przypadkiem w bankowości jest opracowanie własnego systemu obiegu dokumentów,
który będzie kompatybilny z wykorzystywanymi systemami bankowymi. Rzadko
ma miejsce outsourcing systemu obiegu dokumentów. Nieraz spotykamy się też z sytuacją, że przedsiębiorcy zlecają na zewnątrz
jedynie cyfryzację archiwów i dostarczenie
ich na nośnikach pamięci – tłumaczy Błażej Kowalkiewicz.

"|-1f-m-umh1-j1-v
vb<lb;mbNiektórzy integratorzy zwracają uwagę,
że w ostatnim czasie można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania
metodą rozliczania się za korzystanie
z systemu elektronicznego obiegu dokumentów w formie miesięcznych
opłat. Zdaniem Michała Galasa z zarządu e-MSI, decydujące w kwestii wyboru rozwiązania do druku i digitalizacji
dokumentów są analizy ekonomiczne
prowadzone przez przedsiębiorców. To
samo dotyczy decyzji, czy system obsługiwać we własnym środowisku informatycznym, czy skorzystać z usługi
w chmurze.
Analiz dotyczących opłacalności poszczególnych rozwiązań muszą też do-

Wojciech Jankowski
Ofﬁce Printing Presales/Technical Consultant, Ricoh

Elektroniczny system obiegu dokumentów nie będzie poprawnie funkcjonował bez nowoczesnego środowiska druku i sprawnej integracji
z innymi programami działającymi w ﬁrmie, jak chociażby CRM. Oprócz
prowadzonej na bieżąco digitalizacji nowych dokumentów należy mieć
również na uwadze konieczność cyfryzacji tych starszych, które do tej pory istniały tylko
w formie papierowej. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają właśnie urządzenia
drukujące, które służą także do cyfryzacji i archiwizacji najważniejszych dokumentów oraz
danych ﬁrmowych. Warto podkreślić, że często wdrożenie platformy do elektronicznego obiegu dokumentów realizowane jest w tym samym czasie co instalacja nowych urządzeń drukujących, a wszystko odbywa się w ramach jednej umowy. Z perspektywy klienta
dużym ułatwieniem jest również elastyczne ﬁnansowanie takiej inwestycji, przykładowo
w formie opłaty miesięcznej za korzystanie z systemu.
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Piotr Żyliński
Product Manager,
Alstor SDS

Firmy wykorzystują
skanery dokumentowe głównie w dwóch
procesach. Pierwszym jest digitalizacja archiwalnych
dokumentów papierowych. Wówczas głównym zadaniem operatorów
skanerów jest obróbka ogromnej liczby zadrukowanych kartek. Są to duże
jednorazowe zadania, często zlecane
specjalistycznym ﬁrmom świadczącym
tego typu usługi. Drugi proces związany
z wykorzystaniem skanerów to obsługa
bieżącej działalności ﬁrmy, przez co rozumiemy zapis w cyfrowej postaci aktualnych dokumentów przedsiębiorstwa,
takich jak umowy i faktury. To proces ciągły, więc użytkownicy przeważnie kupują
służące do niego skanery.

konywać ﬁrmy oferujące usługi z zakresu
zarządzania drukiem i obsługi elektronicznego obiegu dokumentów. Eksperci podkreślają, że to warunek sprawnego
świadczenia usług MPS. Badanie istniejącego środowiska druku, w połączeniu
z dokładnym poznaniem potrzeb klienta,
pozwala zaproponować optymalne w danej sytuacji rozwiązanie. Ogólnikowa informacja o korzyściach nie wystarczy.
Potencjalnego odbiorcę trzeba przekonać konkretnymi argumentami. A takich
nie uda się znaleźć bez rzetelnie przeprowadzonej analizy nie tylko potrzeb klienta, lecz także stosowanych przez niego
urządzeń i programów, zachowania poszczególnych użytkowników, rodzaju
wykorzystywanych w codziennej działalności dokumentów i realizowanych
procesów.
Wśród najważniejszych korzyści
ze stosowania elektronicznego obiegu dokumentów znajduje się nie tylko
zmniejszenie wydatków, ale także rzadsze przypadki zagubienia dokumentów.
A przecież odtwarzanie zaginionych „papierów” wiąże się z wymiernymi stratami ﬁnansowymi, przed czym chroni
dobrze dobrany system obiegu dokumentów w formie elektronicznej.
n

Wydajność
i bezpieczeństwo z Xerox

W

spółczesne biuro nieustannie
się zmienia. Pracownicy korzystają z nowoczesnych cyfrowych narzędzi i usług chmurowych na
niespotykaną dotąd skalę. Dlatego każda
firma musi mieć zapewniony bezpieczny,
wygodny dostęp do urządzeń drukujących
i skanujących, bez względu na to, gdzie i za
pośrednictwem jakiego urządzenia użytkownik potrzebuje je wykorzystywać.
Podejmowane środki ochronne często są postrzegane jako niezbędne utrudnienia (np. kontrola bezpieczeństwa na
lotnisku). Xerox postanowił zmienić to podejście i udowodnić, że zarządzane usługi

drukowania mogą z jednej strony umożliwiać ochronę danych, a z drugiej usprawnić
procesy robocze i zapewnić oszczędności
zasobów. Dla przykładu, wykorzystanie firmowego zbliżeniowego identyfikatora do
rozpoczęcia druku nie zabiera wiele czasu i nie wymaga dodatkowych działań, takich jak wpisywanie hasła, a gwarantuje, że
dokumenty trafią tylko do uprawnionej do
ich otrzymania osoby. W ten sposób minimalizowana jest też liczba nieodebranych
wydruków. Ponadto narzędzie Xerox User
Analytics zapewnia dodatkową warstwę
ochrony, która polega na monitorowaniu
sposobu użytkowania sprzętu oraz anali-

Główne korzyści z używania
rozwiązania Xerox Workplace
• Uwierzytelnianie i kontrola dostępu – użytkownicy mają do wyboru
wiele metod uwierzytelniania, które zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do sprzętu oraz inicjowanie zadań druku. Dzięki możliwości
jednokrotnego logowania (SSO) w dowolnej zgodnej aplikacji w urządzeniu drukującym
przy użyciu karty zbliżeniowej lub telefonu komórkowego zapewniony jest bezpieczny
dostęp do danych bez dokonywania dodatkowych, czasochłonnych operacji.
• Bezpieczeństwo treści i reguły polityki drukowania – w trakcie skanowania i drukowania zapewniona jest ochrona przed wyciekiem informacji, realizowana m.in. przez analizę
słów kluczowych (np. „Dokument poufny” lub „Do użytku wewnętrznego”). Właściciele
firmy lub administratorzy otrzymują powiadomienie, gdy w przetwarzanych materiałach
wystąpią zdefiniowane wcześniej słowa lub frazy. Natomiast dzięki ustalonym wcześniej regułom zasad drukowania można np. ograniczyć liczbę wydruków wykonywanych
przez jedną osobę, a dzięki temu zapewnić kontrolę nad kosztami tego procesu.
• Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych – nawet w przypadku rozbudowanej infrastruktury sieciowej użytkownicy mogą w prosty i płynny sposób drukować dokumenty,
a także korespondencję elektroniczną ze swoich smartfonów czy tabletów, bez wsparcia technicznego, co przekłada się na ogólny wzrost produktywności w firmie. Wszystkie zadania druku kierowane są do jednej kolejki, niezależnie, czy pochodzą z komputera
stacjonarnego, czy z telefonu. Następnie uprawniony użytkownik może przejrzeć listę
zleconych prac, wybrać ich ustawienia, a następnie inicjować druk za pośrednictwem dowolnej drukarki podłączonej do sieci bądź je usuwać.

zie incydentów związanych z próbami nieuprawnionego skorzystania z urządzeń.
Rozwiązania biurowe z rodziny Xerox
Workplace sprawiają, że korzystanie ze
sprzętu drukującego, zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych, jest wygodne i bezpieczne. Do tego zapewniają
utrzymanie niskich kosztów użytkowania
sprzętu. Niezależnie od tego, czy flota drukarek jest zarządzana zdalnie przez firmę
trzecią, czy samodzielnie przez klienta,
modułowe, skalowalne rozwiązanie zapewnia elastyczność i pełną kontrolę nad
infrastrukturą dowolnej wielkości.
Narzędzia Xerox Workplace mogą być
implementowane na dwa sposoby. Pierwszy to wdrożenie oprogramowania Xerox
Workplace Suite na lokalnym serwerze.
To metoda dla firm, w których obowiązują
restrykcyjne wymagania odnośnie bezpieczeństwa i kontroli przepływu informacji.
Drugi to skorzystanie z usługi Xerox Workplace Cloud w środowisku chmurowym
producenta. Metoda ta jest przeznaczona
dla przedsiębiorstw, które dysponują ograniczonym zespołem wsparcia technicznego lub starają się ograniczyć złożoność
infrastruktury IT. W obu przypadkach zarządzanie środowiskiem druku może być
prowadzone przez Xerox, partnera producenta lub samodzielnie przez klienta. Zawsze natomiast użytkownicy rozwiązań
drukujących zachowują całkowitą kontrolę nad przepływem danych.

Dodatkowe informacje: Leszek Bareja,
Product Manager Office Equipment, Xerox Polska,
leszek.bareja@xerox.com
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Artykuł powstał we współpracy z firmą Xerox.

Połączenie bezpieczeństwa danych oraz wydajnego zarządzania procesami druku
w biurze jest możliwe dzięki systemowi Xerox Workplace. To kompletny pakiet narzędzi
zapewniających m.in. uwierzytelnianie użytkowników, kontrolę kosztów związanych ze
środowiskiem przetwarzania dokumentów i łatwe drukowanie z urządzeń mobilnych.
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Nowoczesne zarządzanie

dokumentami z Ricoh
Ricoh ma w ofercie profesjonalne oprogramowanie, które służy do zarządzania
środowiskiem rozwiązań drukujących oraz dokumentami. W połączeniu
z inteligentnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwia ono zadbanie o wysoki
poziom ochrony danych, stworzenie efektywnych procesów zarządzania informacją
oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ RICOH.

R

ozwiązanie Ricoh Streamline NX
to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi do zarządzania środowiskiem druku dostępnych na rynku.
Składa się modułów zapewniających m.in.
bezpieczeństwo, digitalizację dokumentów, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, analizę pracy urządzeń i tworzenie
raportów. Streamline gwarantuje nie tylko kontrolę efektywności działania środowiska druku, ale również podniesienie
standardu ochrony danych i zarządzanie
dokumentami zgodnie z obowiązującymi
przepisami, np. RODO.
Oprogramowanie Streamline zapewnia
znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ﬁrmowych systemów przetwarzania
dokumentów. Gwarantuje autoryzację
osób korzystających z urządzeń drukujących i skanujących (za pomocą PIN-u, loginu lub karty zbliżeniowej) oraz nadawanie
uprawnień poszczególnym użytkownikom. Dzięki niemu można również korzystać z opcji druku poufnego – materiały do
wydrukowania przechowywane są na serwerze i proces zaczyna się dopiero po zalogowaniu się użytkownika. Streamline NX
umożliwia także sprawne przesyłanie dokumentów do poczty e-mail, folderów lokalnych, dysków sieciowych, faksu i innych
lokalizacji. Oferuje również funkcję OCR
osługującą dokumenty w języku polskim.
Aplikacja Streamline NX automatycznie informuje o małej ilości tonera w drukarce lub konieczności przeprowadzenia
prac serwisowych. Ułatwia też zdalną konﬁgurację sprzętu i aktualizację oprogramowania. Rozwiązanie jest kompatybilne
z urządzeniami mobilnymi. Administratorzy mogą otrzymywać powiadomienia
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z systemu na telefon lub tablet, a użytkownicy ze smartfona przesyłać dokument do
wybranego folderu w sieci.

Bezpieczne dokumenty
7Ѵ-h-৵7;]o
Docuware to nowoczesna platforma zapewniająca poprawę efektywności procesów dokumentowych, ich automatyzację,
sprawną archiwizację i odpowiedni poziom ustrukturyzowania danych. Dzięki
niej ﬁrmy mogą skutecznie rozpocząć proces cyfryzacji i efektywniejszego korzysta-

nia z możliwości systemu elektronicznego
obiegu dokumentów. Zawiera również pakiet narzędzi stworzonych z myślą o potrzebach działów kadr (m.in. w zakresie
prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej) czy księgowości (elektroniczny obieg
faktur i związanych z nim procesów).
Platformę Docuware można bezkolizyjnie wdrożyć i zintegrować z systemami CRM, ERP i HR, które działają
w ﬁrmie. Może być stopniowo wzbogacana o kolejne moduły, co ułatwia wprowadzanie zmian w procesach dotyczących
zarządzania dokumentami. Rozwiązanie
jest oferowane w wersji do wdrożenia na
serwerach w siedzibie ﬁrmy klienta oraz

Wojciech Jankowski
Ofﬁce Printing Presales, Ricoh

Dzięki przejęciu przez
Ricoh ﬁrmy Docuware
w połowie 2019 r. jego
oferta w zakresie rozwiązań do druku
i zarządzania dokumentami uznawana
jest obecnie za najszerszą na rynku.
Współpracujący z nami resellerzy i integratorzy mogą zaoferować swoim klientom
kompleksowe rozwiązanie obejmujące
n
nowoczesne systemy druku, zapewniające szybką i bezpieczną
p
d
digitalizację treści, oprogramowanie
n do administrowania urządzeniami
m oraz platformy do zarządzania
obiegiem
dokumentów.
o

c
chmurowej.
W drugim przypadku
dane są przechowywane w nowod
cczesnych centrach danych, z których świadczona jest usługa Microsoft
Azure, przez cały czas pozostają zaszyfrowane i są objęte wielopoziomową ochroną.
Natomiast wygodna i rozbudowana aplikacja dla smartfonów z systemami Android
oraz iOS jest dużym ułatwieniem dla osób
pracujących zdalnie i spędzających wiele
czasu poza ﬁrmą.

Dodatkowe informacje:
WOJCIECH JANKOWSKI, OFFICE PRINTING PRESALES,
RICOH, WJANKOWSKI@RICOH.PL

Fujitsu: innowacje w skanerach
1b.৵v.lo৵Ѵb;
Konstrukcja nowego skanera Fujitsu ﬁ-800R ułatwia zrewolucjonizowanie pracy
recepcji w każdej ﬁrmie. Zapewnia skanowanie dowodów osobistych, różnego typu
kart identyﬁkacyjnych, paszportów i wszelkich innych dokumentów osobistych. Dzięki
kompaktowej budowie i niewielkim rozmiarom zmieści się na każdym biurku.
niu nierównych skanów stron lub obrazu
z obciętymi brzegami. Usprawniono także technikę separacji kartek – obecnie siła
nacisku na każdy arkusz papieru podczas
pobierania ustalana jest indywidualnie,
w zależności od jego grubości. Obie funkcje służą temu, aby oryginalne dokumenty
klienta nie zostały uszkodzone, i zapewniają krótki czas obsługi przez recepcję.
Nowy skaner zajmuje na biurku połowę
miejsca potrzebnego na sprzęt innych producentów o podobnych funkcjach (mniej
niż połowa arkusza A4). Ścieżka przebiegu
dokumentów o kształcie litery U ułatwia zarządzanie przestrzenią wokół skanera – nie
jest potrzebne miejsce z przodu urządzenia na tacę odbiornika dokumentów. Do
skanowania dowodów, kart identyﬁkacyjnych i podobnych dokumentów (o grubości nawet 5 mm) służy specjalna szczelina
z przodu urządzenia, za pomocą której są
one zarówno wprowadzane, jak i odbierane, co zapewnia wygodę obsługi.
Do skanera ﬁ-800R dołączone jest bezpłatne oprogramowanie PaperStream IP,
zapewniające poprawę jakości zeskanowanych dokumentów. Umożliwia usuwanie
zabrudzeń, tekstu z tła i znaków wodnych,
dzięki czemu gwarantuje wzrost ich czytelności, co jest potrzebne szczególnie
podczas optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
Z kolei aplikacja PaperStream Capture
zapewnia zarządzanie obiegiem skanowanych dokumentów. Już podczas ich digitalizacji możliwe jest wykorzystywanie
separatorów i kodów kreskowych do automatycznego nazywania, sortowania i przesyłania do właściwego odbiorcy cyfrowych
wersji dokumentów. Dane na dowodach
tożsamości, znajdujące się w streﬁe od-

Najważniejsze
parametry skanera
Fujitsu ﬁ-800R
 Rozdzielczość optyczna – 600 dpi
 Szybkość skanowania (kolor/mono,
200/300 dpi) – 40/80 kartek/str. na min
 Maksymalna dzienna liczba zeskanowanych stron – 4500
 Pojemność podajnika – 20 arkuszy
80 g/m2 lub 30 arkuszy 52 g/m2
 Minimalne wymiary dokumentu
w podajniku – 50,8 x 50,8 mm
 Maksymalne wymiary dokumentu w podajniku – 210 x 297 mm
 Interfejs – USB 3.2
 Wymiary (wys. x szer. x dł.)
– 296 x 105 x 83 mm
 Waga – 2 kg

czytu maszynowego (Machine Readable
Zone), są automatycznie przesyłane do
odpowiednich baz danych.
Dystrybutorem i właścicielem autoryzowanego centrum serwisowego skanerów
Fujitsu w Polsce jest Alstor SDS.

Dodatkowe informacje:
PIOTR ŻYLIŃSKI, PRODUCT MANAGER, ALSTOR SDS,
P.ZYLINSKI@ALSTORSDS.PL
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI FUJITSU I ALSTOR SDS.

F

ujitsu produkuje skanery dokumentowe od kilkudziesięciu lat. Inżynierowie producenta nieustannie
podkreślają, że ich celem nie jest pokazanie
światu umiejętności technicznych i wynalezienie rozwiązań, które zostaną uznane
za zaskakujące. Za cel stawiają sobie tworzenie urządzeń, które użytkownicy będą
cenić za wygodę podczas codziennej pracy.
Dokładnie takie podejście mieli podczas projektowania skanera ﬁ-800R. Jest
on przeznaczony do pracy w placówkach,
w których prowadzona jest ciągła obsługa
interesantów – bankach, hotelach, szpitalach i recepcjach dużych biurowców. Dzięki
wszechstronności oraz przemyślanej konstrukcji urządzenia, zapewniającej bardzo
szybką (do 40 kartek na minutę) i bezproblemową pracę, ryzyko popełnienia błędu
przez użytkownika, a przez to spowodowania przestoju i pojawienia się kolejki przy
stanowisku obsługi, jest bardzo małe.
Mimo niewielkich rozmiarów model
ﬁ-800R zapewnia dwie ścieżki przebiegu skanowanych materiałów – osobną dla
kartek A4 i dla mniejszych dokumentów,
np. kart identyﬁkacyjnych i paszportów.
Dzięki temu obsługujący go pracownik
nie musi podchodzić do innych urządzeń,
a właściciele dokumentów nigdy nie tracą ich z oczu (ma to szczególne znaczenie
w kontekście wymagań RODO).
Skaner ﬁ-800R wyposażony jest w niezawodny mechanizm automatycznego podawania i odbierania papieru (maksymalnie
20 arkuszy o standardowej gramaturze).
Zastosowana w nim funkcja automatycznej
korekty przekosu (Automatic Skew Correction) sprawia, że każdy dokument przed
pobraniem jest prostowany, co przeciwdziała zacinaniu się papieru i powstawa-
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