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5622
Zarządzanie 

i monitorowanie 
infrastruktury 

centrum danych

Znaczenie zdalnego 
zarządzania 

i monitoringu centrum 
danych będzie rosło 

także z powodu coraz 
częstszych wdrożeń 

infrastruktury 
brzegowej.

Robota u robota

Nie ma dnia, 
w którym media 
nie straszyłyby 
odbiorców, że za 
10 lat pracę wielu 
z nich zastąpią 
roboty.

44

Pomyślne wiatry na 
rynku gamingowym

Rekordowy wzrost sprzedaży 
sprzętu dla graczy 
w czasie pandemii nastąpił 
głównie dzięki notebookom. 
Ale można też zarobić 
na spersonalizowanych 
urządzeniach stacjonarnych. 
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Nie chcę udawać, że wiadomość o no-
wym właścicielu Veracompu napa-
wa mnie szczególnym optymizmem. 

Zbyt szanuję dokonania krakowskiego 
VAD-a i jego rolę w rozwoju polskiego ryn-
ku dystrybucji, żeby się – mam nadzieję, że 
jednak na zapas – nie martwić o jego przy-
szłość w ramionach francuskiego partnera. 
I może od razu napiszę, co byłoby – moim 
zdaniem – szczególnie złą wiadomością 
w tym kontekście, a do czego być może nie 
dojdzie (ofi cjalny komunikat daje co do te-
go nadzieję). Chodzi mi o przyszłość kadry 

zarządzającej Veracom-
pem, z Adamem Rudow-
skim na czele. 

Cóż, trudno byłoby 
mieć do niego preten-
sje, że po 30 latach ha-
rówki i pozostawania na 
szczycie mógłby chcieć 

odetchnąć i przez co najmniej kolejne trzy 
dekady być spełnionym rentierem. Nie wąt-
pię przy tym, że ze swoją osobowością, był-
by rentierem bardzo aktywnym i jeszcze 
nie raz byśmy o nim usłyszeli. Ale z faktu, 
że Adam Rudowski bez Veracompu świet-
nie by sobie poradził nie wynika, że Vera-
comp równie świetnie poradziłby sobie 
bez swojego twórcy i lidera. Przepraszam 
drogich krakusów za ten „warszawianizm”, 
ale „przypuszczam, że wątpię”. Bo choć 
nie ma ludzi niezastąpionych, to można ich 

zastąpić dobrze lub źle. Oby więc zapewnie-
nie, jakie zawarto w ofi cjalnym komunikacie, 
zgodnie z którym „kierownictwo Veracompu 
nadal będzie pełnić obecną funkcję”, okazało 
się prawdziwe w perspektywie dłuższej niż 
kilka najbliższych miesięcy, jakie są niezbędne 
do uzyskania określonych zgód i formalnego 
zamknięcia transakcji. 

Z drugiej strony, skoro już musiało dojść 
do sprzedaży „(na)rodowych sreber”, to do-
szło do tego w najlepszy możliwy sposób. Po 
pierwsze nowym właścicielem Veracompu 
jest dystrybutor z wartością dodaną, a więc 
fi rma, która rozumie, na czym polega ten spe-
cyfi czny rodzaj biznesu. Istnieje więc szansa, 
że nie będzie oczekiwać od polskiej ekipy rze-
czy niemożliwych lub niemądrych. Tym bar-
dziej, że Olivier Breittmayer, szef Exclusive 
Networks, to weteran dystrybucji VAD, któ-
ry – podobnie jak Adam Rudowski – do ilości 
lubi dochodzić poprzez jakość. Breittmayer 
zbudował globalną fi rmę z kilkudziesięcioma 
oddziałami na kilku kontynentach w oparciu 
o fi lozofi ę „ekskluzywności”, a więc stawiania 
na vendorów, dla których Exclusive Networks 
jest wyłącznym dystrybutorem. Francuz lu-
bi więc zawierać związki „na dobre i na złe”, 
a więc takie, które wymagają pełnego zaan-
gażowania, bez odwalania fuszerki na pół 
gwizdka. Co oczywiście nie stanowi gwaran-
cji sukcesu dla polsko-francuskiego duetu, ale 
jeśli Veracomp zamiast tego miałby być kolej-
nym nabytkiem międzynarodowego broadli-
nera lub funduszu inwestycyjnego, to wybór 
europejskiego dystrybutora VAD o globalnym 
zasięgu z podobnym DNA wydaje się być naj-
lepszy z możliwych. 

A poza wszystkim chcę wierzyć, że Adam 
Rudowski, na ile mógł, na tyle zadbał o dalszy 
rozwój swojego dorosłego już „dziecka” i do-
bro swoich ludzi. Taki był przez te lata i, o ile 
wiem, pod tym względem się nie zmienił. 
Także, z całego serca: bon voyage Veracompie! 
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MIESI C
na minusie  na plusie

ATM wypracował w I półroczu br. 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3 proc. wzrostu 

rok do roku) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (+22,1 proc.). Spółka, do której należą centra da-

nych Atman, zamierza pozyskać inwestora strategicznego. Akcjonariusze zdecydowali 

o rozpoczęciu procesu wycofania spółki z giełdy, co ma ułatwić ten proces. Jednocześnie ATM 

inwestuje w rozwój swojej infrastruktury. W Warszawie kosztem blisko 19 mln zł netto po-

wstaje nowa serwerownia o powierzchni kolokacyjnej około 1,5 tys. mkw. Obiekt ma stanąć 

w połowie 2021 r. 

Wasko i Nexera zawarły porozumienie, na mocy którego Nexera zobowiązała się 

nie dochodzić od Wasko roszczenia o zapłatę 8,56 mln zł kary umownej. Konfl ikt dotyczył 

opóźnienia w realizacji umów z lipca 2017 r. na budowę sieci światłowodowej w ramach pro-

gramu Polska Cyfrowa. Wasko uznało roszczenie za nieuzasadnione, a jednocześnie zobowią-

zało do wykonania określonych prac objętych umową. 

Comarch w I poł. 2020 r. osiągnął 371,3 mln zł przychodów i 26,3 mln zł zysku netto 

(27 proc. wzrost rok do roku). Z danych krakowskiego integratora wynika, że od stycznia do 

czerwca radykalnie spadły wydatki klientów w sektorze TMT (telekomunikacja, media, IT) oraz 

publicznym, natomiast na zakupy ruszyły fi rmy fi nansowe. Nadal jednym z fi larów krajowego 

biznesu Comarchu są klienci w MŚP, którzy zapewnili fi rmie przychody na poziomie o 4 mln zł 

większym niż przed rokiem. 

Ingram Micro w II kw. br. cieszył się z solidnego wzrostu zysków mimo spadku 

sprzedaży o 9 proc. (do 10,49 mld dol.). Zysk netto wyniósł w tym okresie 142 mln dol. wobec 

97 mln rok wcześniej (+ 46 proc.). Według dystrybutora to między innymi efekt większego 

udziału w sprzedaży wysokomarżowych produktów, w tym przeznaczonych do pracy 

w trybie home offi ce. Jednocześnie, w związku z pandemią, zmniejszyło się zapotrzebowanie 

na niektóre usługi i zaawansowane rozwiązania (w Ingramie ten obszar określany jest jako 

Advanced Solutions). 

HP w swoim III kw. fi nansowym, zakończonym 31 lipca br., osiągnęło najwyższy jak 

dotąd wynik uzyskany ze sprzedaży notebooków. Firma wprowadziła na rynek 18 mln 

urządzeń, a zatem więcej niż kiedykolwiek w jednym kwartale. Jest to oczywiście efekt 

popularności modelu pracy w trybie home offi ce i zakupów do zdalnej nauki. W rezultacie 

przychody ze sprzedaży konsumenckiego biznesu PC tej marki wzrosły o 42 proc. Wyjąt-

kowo duży popyt odnotowano na chromebooki, nabywane głównie do edukacji na różnych 

poziomach.

powiedzieli
Priorytetem Euvic jest 
zapewnianie klientom 
technologicznego 
spokoju ducha  

– Wojciech Wolny, 
prezes Euvic. 

Nie oczekujemy, żeby inte-
gratorzy nam określali, 
jakie mamy potrzeby. 
My je doskonale znamy 

– Arkadiusz Wróbel, 
CIO w LPP.

Nigdy nie byłam politykiem. 
Politycy nie kończą w start-
upie – Anna Streżyńska, 
CEO MC2 Innovations, 

we wpisie na portalu 
LinkedIn.

Konica Minolta stała się ofi arą ataku ransomware, który jednak – jak zapewniają 

szefowie producenta – nie spowodował wycieku fi rmowych danych ani nie miał wpływu na 

dział usług zarządzanych IT, All Covered. Informacje o problemach pojawiły się w końcu lipca, 

gdy na blisko tydzień padła strona wsparcia dla użytkowników. Według Bleeping Computer 

producent został zaatakowany nowym szkodnikiem o nazwie RansomEXX. Hakerzy mieli za-

blokować dane i domagać się okupu. Nie potwierdzono jednoznacznie, czy i jakie pliki zaszy-

frowano i czy wykradziono informacje z fi rmy.

Samsung w II kw. br. zanotował 27 proc. ilościowy spadek sprzedaży telefonów rok 

do roku, co było najgorszym rezultatem wśród wszystkich producentów tego sprzętu – wy-

nika z danych Gartnera. Jednak, mimo słabego rezultatu, koreański gigant utrzymał pozycję 

numer 1 na świecie z rynkowym udziałem na poziomie 18,6 proc. Tuż za nim jest Huawei, 

które poprawiło globalną pozycję dzięki popytowi w Chinach (choć nie uchroniło to tego do-

stawcy od 7-proc. spadku sprzedaży ogółem).

NetApp zdecydował się na 5,5 proc. cięcia zatrudnienia, a największe redukcje mają do-

tyczyć pracowników działu marketingu – twierdzą informatorzy serwisu „The Register”. Na ce-

lowniku działu HR znaleźli się także podobno inżynierowie i programiści z przejętego w 2015 r. 

SolidFire’a. Obecnie NetApp zatrudnia na świecie 11 tys. pracowników. W poprzednich kwarta-

łach spadała sprzedaż NetAppa na globalnym rynku pamięci masowych dla przedsiębiorstw.

Katowicka delegatura CBA rozpoczęła postępowanie kontrolne w In-

stytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Funkcjonariusze 

sprawdzają poprawność umów zawartych pomiędzy instytutem a Głównym Inspektoratem 

Transportu Drogowego na projektowanie i budowę Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat 

(NKSPO). Nowy system ma zastąpić stary Viatoll, przejęty w 2018 r. od Kapsch Telematic Sys-

tems, co miało pomóc w zwiększeniu dochodów skarbu państwa. Jednak obsługą przejętego 

systemu nadal zajęła się ta sama fi rma, przez co wzrosły koszty (o 7,5 proc.). Od 1 lipca znacjo-

nalizowany Viatoll przejęła Krajowa Administracja Skarbowa.

Salesforce przeprowadzi restrukturyzację, która może kosztować posadę w fi rmie 

nawet 1 tys. osób – wynika z nieofi cjalnych doniesień „The Wall Street Journal”. Co ciekawe, 

zapowiedź zmian padła tuż po publikacji wyników fi nansowych, które okazały się wyjątkowo 

dobre dla potentata na rynku chmurowego CRM. Salesforce w II kw. fi nansowym wypracował 

rekordowy zysk w wysokości 2,6 mld dol., wobec 91 mln dol. przed rokiem, przy przychodach 

wyższych o 29 proc. rok do roku (5,15 mld dol.).

PERYSKOP
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Rozczarowująca prognoza Cisco
Cisco przewiduje spadek przychodów od 9 do 11 proc. w I kw. 

finansowym, który zakończy się w październiku. Chuck Robbins, 

CEO koncernu, już w sierpniu br. zapowiedział cięcie kosztów na 

poziomie 1 mld dol. Możliwe jest też zmniejszenie zatrudnienia, 

a wdrożenie całego planu ma kosztować około 0,9 mld dol. Co 

więcej, rezygnację złożył właśnie dyrektor finansowy koncernu, 

Kelly Kramer. 

Sieciowy gigant doświadcza hamowania biznesu ponieważ firmy 

ograniczają wydatki w czasach pandemii. Głównie MŚP wstrzy-

mują inwestycje z powodu spowolnienia albo obawy o przy-

szłość. Duże organizacje nie zmniejszyły aż tak bardzo liczby re-

alizowanych projektów. Pandemia zahamowała pomyślny trend 

w biznesie Cisco, jaki zarysował się po zmianach, które zakła-

dają korektę kursu rynkowego giganta w kierunku zwiększenia 

udziału oprogramowania i usług oraz powtarzalnych przychodów 

z subskrypcji (te cele nie zmieniają się). 

Chuck Robbins zapowiada natomiast zwiększenie nakładów na 

badania i rozwój, koncentrację na bezpieczeństwie w chmurze, 

rozwiązaniach do współpracy online, SD-WAN i automatyzacji, 

Poza tym Cisco ma zwiększyć inwestycje w 5G i Wi-Fi 6 oraz 

w sztuczną inteligencję. 

n Veracomp zmienia właściciela 
Veracomp podpisał umowę sprzedaży całej swojej grupy dystrybucyjnej 

firmie Exclusive Networks. Przewiduje się, że transakcja zostanie zam-

knięta w IV kw. 2020 r. Exclusive Networks to globalny dystrybutor VAD, 

z siedzibą we francuskim Bolougne, dostarczający rozwiązania cyber-

bezpieczeństwa i chmurowe. Firma działa od 2003 r., jest obecna w 100 

krajach i posiada ponad 50 biur na pięciu kontynentach. W 2019 r. war-

tość sprzedaży rozwiązań z oferty Exclusive Networks wyniosła 2,4 mld

euro i była o 17 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Większość udziałów 

dystrybutora kontroluje Permira, globalna firma private equity. Veracomp 

zapewnia, że dla partnerów przejęcie oznacza gwarancję utrzymania do-

tychczasowych warunków współpracy, a dodatkowo dostęp do szerokich 

kompetencji technologicznych i marketingowych, pozyskanych z dojrza-

łych oraz wschodzących rynków na pięciu kontynentach.

– To milowy krok w rozwoju Veracompu, stwarzający duże możliwo-
ści dla naszych partnerów biznesowych – wyjaśnia Adam Rudowski, 

prezes Veracompu. Według niego realizowana przez Veracomp strategia 

doskonale sprawdza się na rynkach regionu, co pozwala wnieść wiedzę 

i doświadczenie do globalnej organizacji, a jednocześnie nadal dążyć do 

wzrostu i tworzenia większej wartości w lokalnych kanałach sprzedaży. 

Szef VAD-a przekonuje, że synergia z Exclusive Networks sprawi, że obecni 

i potencjalni producenci oraz partnerzy handlowi będą mogli z powodze-

niem rozszerzać skalę działania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Po ekspansji w obszarach EMEA, APAC i Ameryki Północnej nad-
szedł czas na dalszy rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej, co za-
wsze leżało w naszych planach. Najlepszym sposobem na przyspie-
szenie tego procesu jest pozyskanie stabilnej grupy dystrybucyjnej. 
Widzimy w tym ogromne możliwości dla naszych strategicznych do-
stawców i partnerów, ponieważ budujemy je na mocnych fundamen-
tach grupy Veracomp – komentuje Olivier Breittmayer, CEO Exclusive 

Networks. 

Kierownictwo Veracompu zostaje

CEO grupy Exclusive Networks poinformował, że dotychczasowi szefowie 

krakowskiego VAD-a pozostają na stanowiskach.

 – Naszym celem zawsze jest wsparcie długoter-
minowego sukcesu, a nie narzucanie nowych 

struktur. Dotyczy to również kierownictwa 
Veracompu, które nadal będzie pełnić 
swoją obecną funkcję – poinformował 

Olivier Breittmayer.
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Veracomp powstał w 1991 r. Prowadzi 
działalność w 19 krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej, zatrudnia ponad 400 osób. W port-
folio grupy znajduje się 190 tys. produktów ponad 

150 światowych producentów IT. W 2019 r. w ujęciu skon-
solidowanym Veracomp wypracował 1,27 mld zł przychodów i 28 mln zł zysku 
netto. To wyraźny wzrost wobec 2018 r. (odpowiednio: 1,14 mld zł i 24 mln zł). 

n  UOKiK sprawdza Allegro
Prezes UOKiK-u wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczą-

ce praktyk Allegro. Zamierza ustalić, czy potentat e-commer-

ce’u czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców 

i czy narusza prawo konkurencji. Urząd przyjrzy się zmia-

nom w regulaminie Allegro, dotyczącym prowizji od sprzeda-

ży. Od czerwca br. objęta jest nią cała transakcja: cena oraz 

koszty przesyłki opłacone przez kupującego (podwyżki nie 

dotyczą ofert w programie Allegro Smart). Pod lupę kontrole-

rów trafią również regulacje zwrotów prowizji (tzw. rabatów 

transakcyjnych), gdy kupujący odstępuje od umowy. Urząd 

przeanalizuje zasady funkcjonowania usługi Allegro Smart, 

a także oceni, czy w regulaminie Allegro są klauzule niedo-

zwolone. UOKiK ruszył z kontrolą po sygnałach od sprze-

dawców, którzy skarżyli się na zasady współpracy z platfor-

mą aukcyjną. „Dociera do nas wiele skarg ze strony przedsię-

biorców na zmieniony mechanizm opłat pobieranych przez 

Allegro. Pojawiły się nawet sugestie, że mechanizm ten może 

służyć podwyższeniu wyceny spółki przed jej wejściem na 

giełdę” – twierdzi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u. Według 

nieoficjalnych informacji Allegro zamierza w październiku br. 

ruszyć z ofertą akcji. Wycena spółki ma sięgać około 11 mld 

dol. Władze firmy w oficjalnym komunikacie zadeklarowały 

chęć zgodnej współpracy z urzędem. 
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n Action odmraża spółkę zależną  
Action zawarł umowę inwestycyjną z krakowską spółką 

MW Asset Management i jej podmiotami zależnymi, czyli 

MW Management and Claims oraz Center ZOO. Kontrakt doty-

czy współpracy handlowej i inwestycyjnej obejmującej spółkę 

zależną Actionu – Activebrand (która od 2018 r. pozostawała 

w uśpieniu). Uzgodniono, że spółka będzie prowadzić działal-

ność handlową w branży artykułów dla zwierząt, w tym sklep 

internetowy krakvet.pl. Zgodnie z porozumieniem kapitał za-

kładowy spółki Activebrand został podniesiony z 5 tys. zł do 

50 tys. zł. Action zachowa 52 proc. udziałów i głosów, a po-

zostałe 48 proc. obejmie MW Asset Management. Dystrybutor 

nabywa przy tym prawa własności intelektualnej, niezbędne 

do prowadzenia sklepu krakvet.pl i oferowanych tam marek 

własnych za kwotę 405 tys. zł. Prawa te będą licencjonowane 

spółce Activebrand. Dystrybutor z Zamienia zajmie się logi-

styką dostaw do e-sklepu. Okres współpracy objęty kontrak-

tem inwestycyjnym ustalono do 30 czerwca 2023 r. 

n  Kary w przetargach zostaną ograniczone?  
Szykuje się rewolucyjna zmiana w przetargach. Może wejść w życie już 1 stycznia 2021 r. 

Wedug proponowanych przepisów łączna maksymalna wysokość kar umownych w zamó-

wieniach publicznych, których będzie mógł dochodzić zarówno zamawiający, jak i wyko-

nawca, nie może przekroczyć 20 proc. wartości netto umowy. Jest to projekt nowelizacji 

prawa zamówień publicznych (art. 436 pkt. 3), przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. 

Dokument został skierowany do konsultacji publicznych. Zmiana jest rewolucyjna, bo do tej 

pory w zamówieniach publicznych limit kar pozostaje nieograniczony, przez co zamawiający 

mogą szafować drakońskimi sankcjami. Wyznaczenie wyraźnej granicy uchroniłoby więc 

przedsiębiorców przed dyktatem jednostek publicznych.

W projekcie znalazła się również kwestia waloryzacji wynagrodzenia, gdy umowa zostanie 

zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zgodnie z projekto-

wanym art. 439 ust. 3, jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 

dzień otwarcia ofert. 

n  Euvic: największe wyjście 
w historii   

Euvic zbył akcje Bonair, firmy specjalizu-

jącej się we wdrożeniach systemów ERP 

i CRM. Została przejęta przez holenderską 

spółkę Fellowmind. Według Euvica było 

to największe wyjście w historii grupy. 

Spółka Euvic SA miała 15,99 proc. udzia-

łów w Bonair, a Euvic IT 1,46 proc. Bonair 

dołączył do grupy w 2016 r. Zarząd 

Euvica poinformował, że wyjście z Bonair 

to konsekwencja realizowanej strategii. 

Grupa odchodzi od produkcji i wdrażania 

systemów ERP. Skoncentruje się teraz na 

czterech filarach: Software Development, 

Body/Team Leasing, IT&Infrastructure 

i Innovations. Zapowiedziano także, że 

w przyszłości dokonany zostanie wybór 

kolejnego obszaru działania. Euvic powstał 

w 2015 r. (wcześniej przez dekadę dzia-

łał jako LGBS). Tworzy federację spółek

IT o uzupełniającej się ofercie, powiąza-

nych kapitałowo. Grupa ma 900 klientów 

oraz 6,5 tys. projektów na koncie. Działa 

w 24 lokalizacjach w Polsce, Europie i USA. 

n  Komputronik: 7 kluczowych obszarów rozwoju
Komputronik i Komputronik Biznes przygotowały plany restrukturyza-

cyjne w ramach postępowania sanacyjnego obu spółek, które rozpoczęło 

się w marcu br. Poznańska firma informuje, że w związku z pandemią 

skupiła się na działaniach krótkoterminowych, w tym przede wszystkim 

na doraźnym poprawieniu marżowości oraz wykorzystywaniu okazji 

związanych ze zmianami w otoczeniu. Siedem kluczowych obszarów 

rozwoju Komputronika to: transformacja oferty produktowej, rozbudowa 

portfolio usług, intensyfikacja cross-sellingu produktów i usług, reorgani-

zacja sieci detalicznej, wzrost efektywności e-commerce, wykorzystanie 

kanałów partnerskich, optymalizacja procesów i zwiększenie efektyw-

ności kosztowej. Do najważniejszych działań restrukturyzacyjnych zali-

czono poprawę zarządzania kapitałem obrotowym netto spółki. Ponadto 

Komputronik chce skoncentrować się na najbardziej rentownych kanałach 

sprzedaży i produktach, w tym na zwiększeniu udziału usług w przycho-

dach. Zarządy spółek zapowiedziały przy tym kontynuację optymalizacji 

w takich obszarach, jak redukcja kosztów wynagrodzeń, najem placówek 

handlowych i wykorzystanie powierzchni magazynowych. 

REKLAMA
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n VeeamON Tour Poland 2020: szybciej niż pandemia 
Tegoroczne VeeamON Tour odbyło się w formie wirtualnego spotkania, podczas które-

go dominowała tematyka związana z zarządzaniem danymi w chmurze oraz ochroną 

cyfrowych zasobów. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać najnowszą strategię 

Veeam Software oraz otrzymać sporą dawkę wiedzy na temat przejścia do kolejnej 

fazy ewolucji chmury hybrydowej. Jednym z głównych przesłań było, słuszne skąd-

inąd, stwierdzenie, że transformacja cyfrowa nie jest procesem jednorazowym. 

W nowych czasach krytyczne są dwie kwestie, dotyczące ludzi oraz danych. Przy czym 

dane muszą być bezpieczne i zawsze dostępne, aby umożliwiać prowadzenie biznesu 

niezależnie od okoliczności zewnętrznych. A ponieważ w 2018 r. na świecie wygene-

rowano 33 zetabajty danych, podczas gdy w 2025 ma ich być 175 zetabajtów, to – jak 

wyraził się Andrzej Niziołek, regionalny dyrektor sprzedaży: „dane 

rosną szybciej niż pandemia”. Podczas tegorocznego spotkania 

przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Veeam 

Software wśród przedsiębiorców. Wynika z nich, że firmy naj-

bardziej obawiają się przestojów będących następstwem cy-

berataków bądź awarii sprzętu informatycznego. Poważnym 

problemem stają też coraz bardziej wygórowane wymagania 

biznesu wobec działów IT, które często nie mogą nadążyć za 

tempem zmian technologicznych. 

n  Licencje Microsoftu za 22 mln zł 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

podpisała wartą 22,2 mln zł umowę z APN Promise. 

Kontrakt obejmuje dostawę pakietów subskrypcji 

usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów 

oprogramowania i pakietów usług wsparcia tech-

nicznego w ramach 3-letniej umowy trwającej do 

30 kwietnia 2023 r. Zamówienie dotyczy 6,1 tys. 

licencji na oprogramowanie i usługi Microsoftu, w tym najwięcej na Microsoft 365 E3 (4,6 tys.). 

Zgodnie z umową APN przeprowadzi 12 warsztatów dotyczących dostarczanych produktów 

z zakresu zasad instalacji i konfiguracji oprogramowania, bezpieczeństwa danych i systemów 

oraz zasad licencjonowania i pól eksploatacji. Kontrakt zawarto po przetargu ogłoszonym 

w marcu br. Oferty o zbliżonej wartości złożyły jeszcze trzy inne firmy: Integrated Solutions 

(22,28 mln zł), SoftwareONE (22,34 mln zł) i Crayon (22,38 mln zł). Kryteria udzielenia zamó-

wienia to cena (60) i liczba warsztatów (40). Wszystkie firmy zaproponowały 12 warsztatów.

n  Ricoh kupuje warszawskiego integratora
Ricoh ogłosiło zakup SimplicITy, warszawskiego integratora założonego w 2013 r. Firma ofe-

ruje usługi z zakresu zarządzania centrami danych i bezpieczeństwa informatycznego oraz 

rozwiązania chmurowe i sieciowe. W końcu lipca Ricoh złożył wniosek o zgodę na koncentra-

cję w UOKiK-u, który dał transakcji zielone światło. SimplicITy nadal będzie działało pod swo-

ją marką, zarządzane jako niezależna firma, współpracując z Ricohem w Polsce i Europie oraz 

z działającym w Warszawie Service Operations Centre. Ricoh komunikuje, że dzięki tej trans-

akcji poszerzy ofertę i kompetencje w zakresie usług IT. Z kolei SimplicITy i klienci tej firmy 

uzyskają dostęp do usług i produktów Ricoha, z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, 

optymalizacji procesów biznesowych czy druku. – Dzięki współpracy z Ricohem będzie-
my mogli zaoferować naszym klientom dodatkowe usługi. To bardzo ważne w sytuacji 
wysokiej konkurencyjności firm IT na rynku – twierdzi Mariusz Iwański, współzałożyciel 

i szef SimplicITy. Przejęcie SimplicITy to kolejna z transakcji zrealizowanych przez Ricoha 

w ostatnim czasie w całej Europie. Producent przejmuje firmy z branży IT w różnych krajach, 

między innymi z obszaru zarządzania danymi i chmury. 
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n Kontrakt po kontrower-
syjnym przetargu 

Sygnity, w konsorcjum z Makeitright, zo-

stało wybrane jako jeden z wykonaw-

ców w przetargu Aplikacji Krytycznych 

na outsourcing kadry informatycznej. 

Zawarto umowę ramową, której war-

tość wyniesie maksymalnie 12,9 mln 

zł brutto. Spółka fiskusa potrzebuje 

fachowców 25 różnych specjalizacji na 

dwa lata do projektów IT realizowanych 

dla Ministerstwa Finansów.

Przetarg na „świadczenie komplekso-

wych usług z zakresu zapewnienia za-

sobów ludzkich z branży IT dla spółki 

Aplikacje Krytyczne” ogłoszono w lu-

tym br. Do rywalizacji o kontrakty sta-

nęło 11 podmiotów. W maju br. Aplikacje 

Krytyczne wśród wykonawców – obok 

Makeitright i Sygnity, 7N, Britenet oraz 

Sii – wybrało konsorcjum Euvic, Team 

Connect i Edge One Solutions, które 

uzyskało najwyższą notę. Na jego ko-

rzyść przeważyła liczba konsultantów, 

co stanowiło jedno z kryterium wyboru 

(40 proc.), obok ceny (60 proc.).

W postępowaniu zwycięskie konsorcjum 

zapewniło, że dysponuje 40 tysiącami 

konsultantów. Liczba ta odzwiercie-

dla zawartość baz danych fachowców, 

jakimi dysponują firmy rekrutacyjne, 

z którymi Euvic wszedł w konsorcjum. 

Nie odzwierciedla natomiast rzeczywi-

stej liczby osób zatrudnianych przez 

Euvic, które zachowało się sprytnie 

i nie złamało prawa, ale dało swoim kon-

kurentom – Asseco, konsorcjum Sygnity 

i Makeitright oraz Billenium – pretekst 

do złożenia odwołania do Krajowej Izby 

Odwoławczej. Izba w lipcu zdecydowała 

o unieważnieniu wyboru wykonawców 

i powtórzono ocenę ofert. Tym razem 

do podpisania umowy ramowej zosta-

ło wybranych pięciu wykonawców: Sii, 

Britenet, Asseco Poland, 7N, Konsorcjum 

Sygnity i Makeitright. W postępowa-

niu oferty złożyli również: BlueSoft, 

Pentacomp, a także S&T Services Polska, 

Transition Technologies, Billenium oraz 

wspomniane konsorcjum Euvic. Oferty 

czterech z ostatnich wymienionych 

podmiotów nie podlegały ocenie w no-

wym otwarciu. 
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Wybory 
w USA 

dotyczą 
każdego 

konsumenta. 

Przez ostatnich kilkadziesiąt lat domi-
nującym mocarstwem na świecie by-
ły Stany Zjednoczone – potęga nie 

tylko militarna, ale także technologiczna. 
To tam powstała większość współcześnie 
stosowanych technologii. Amerykańscy in-
żynierowie i naukowcy odpowiadali w naj-
większej mierze za rozwój komputerów 
i powiązanych z nimi rozwiązań. Reszta 
świata była dotąd mocno w tyle za USA. 

Azja, z racji taniej siły roboczej, stała się 
zapleczem produkcyjnym dla amerykań-
skich technologii. Europa została głów-
nie nabywcą rozwiązań amerykańskich, 
produkowanych w Azji. Amerykanie byli 
głównym benefi cjentem i rozdawali karty. 
Ale Azjaci, do pewnego czasu Japończycy, 
a potem, do dziś, Chińczycy, postanowili 
wykorzystać daną im szansę. Skrupulat-
nie podglądali amerykańskie wynalazki 
i uczyli się, jak je kopiować i udoskonalać. 
Nierzadko łamiąc przy tym prawa autor-
skie i patentowe, kopiowali przekazywa-
ne im pomysły i produkowali urządzenia 
o teoretycznie podobnych możliwościach 
i zastosowaniach. Na początku szło im to 
bardzo mizernie, chińskie produkty były 
niskiej jakości, bardzo awaryjne, a często 
w ogóle nie działały. Tak ukuło się prze-
konanie, że w dalekiej Azji powstaje tylko 
„chińska tandeta” albo „marne podróbki”.

Ale na tej „chińskiej tandecie” Azjaci do-
robili się niemałych pieniędzy. Zaczęli co-
raz więcej inwestować w badania i rozwój, 
stać ich było na zatrzymanie chińskich na-
ukowców i zniechęcenie ich do emigracji 
zarobkowej do USA. Zarobione pieniądze 
zainwestowali w modernizację fabryk 
i realizowanie własnych pomysłów. Szyb-
ko nadgonili i – w bardzo wielu obszarach 
– przegonili resztę świata.

Pierwszą technologią, którą Chiń-
czykom udało się opanować lepiej niż 

Amerykanom czy Europejczykom, jest 
5G. To strategiczna technologia dla ca-
łej gospodarki, która znajdzie zastosowa-
nie w niezliczonych obszarach. Nie tylko 
w komunikacji i sieciach komputerowych,  
ale także motoryzacji, przemyśle, me-
dycynie, produkcji, edukacji, Internecie 
rzeczy. 5G będzie wszędzie. Lider w roz-
woju tej technologii będzie rządził świa-
tem. I to głównie ta technologia jest solą 
w oku Amerykanów, a szczególnie Donalda
Trumpa, który panicznie boi się Chin.

Jak najłatwiej zniechęcić świat do ko-
rzystania z chińskiej infrastruktury 5G? 
Wystarczy ogłosić, że „Chiny szpiegują 
i inwigilują!”. Co z tego, że nie ma na to 
żadnych dowodów, a Chińczycy oferują 
chętnym wgląd w projekty i kody źródło-
we swoich technologii 5G? Ważne, że po-
litycy takie hasło kupią. A że Amerykanie 
sami szpiegują i podsłuchują na potęgę, 
co wykazał Snowden? Ale przecież Ame-
rykanom wolno!

Donald Trump w obawach przed do-
minacją technologiczną Państwa Środka 
blokuje już nie tylko 5G. Blokuje też pro-
ducentów smartfonów, komunikatorów 
czy serwisów społecznościowych. Pla-
nuje przeniesienie produkcji elektroniki 
na teren Stanów Zjednoczonych. A to już 
prosta droga do deglobalizacji i, co za tym 
idzie, podziału świata na trzy części: daw-
ne mocarstwo – Stany Zjednoczone, nowe 
mocarstwo – Chiny oraz... reszta świata, 
w tym Europa, gdzieś po cichu zdana na 
łaskę dwóch rozgrywających. To bardzo 
zła droga, ale są jeszcze szanse by z niej  za-
wrócić. Mam na myśli listopadowe wybory 
w USA, podczas których być może Trum-
pa uda się odsunąć od władzy i przywrócić 
na świecie równowagę oraz uczciwą kon-
kurencję, której głównym benefi cjentem 
będzie konsument. 

Trump?
Konfl ikt handlowy między Ameryką a Chinami coraz bardziej się nasila. Jest 

to szczególnie widoczne w branży nowych technologii, czyli jednej z kluczo-

wych branż, które napędzają gospodarkę. Czy dążymy do deglobalizacji?

KRÓTKO I  NA TEMAT
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CRN W ubiegłym roku głośno było o wy-
wiadzie opublikowanym w „Forbesie”, 
w którym zapowiadał Pan dużo lepsze 
wyniki niż udało się spółce osiągnąć. Po-
jawiły się głosy o „przepalaniu kasy” in-
westorów, a Rafał Agnieszczak określił 
was mianem „dyżurnego chłopca do bi-
cia” w naszej branży. Jak wygląda wasza 
obecna sytuacja fi nansowa?
JAROSŁAW KRÓLEWSKI Chciałbym wyjaśnić, że 

pewne stwierdzenia w tym wywiadzie były 

zniekształcone. To oczywiście nie było moją 

intencją, ale wynikiem pewnego zamieszania 

przy autoryzacji. Zresztą wywiad był przygo-

towywany na przełomie listopada i grudnia, 

opublikowany na początku roku, a ja zaraz kil-

ka dni po jego wydaniu, 12 stycznia, w telewizji 

publicznej podałem na tacy, i to wielomiliono-

wej rzeszy widzów, prognozy wyników Syneri-

se, które się potem sprawdziły. Jak widać, dużo 

lepiej wychodzą mi wywiady na żywo… Afera 

natomiast, spowodowana przez Pana uważa-

jącego się za naszą konkurencję, miała miejsce 

w lipcu. Jak widać, od początku miałem czyste 

intencje i nie było z mojej strony żadnej próby 

„incepcji”. Zresztą, jak tylko rozpętała się dys-

kusja na ten temat, zorganizowałem otwarte 

spotkanie w Warszawie pod hasłem „Ask Us 

Anything”, na którym każdy mógł o wszystko 

zapytać, a my odpowiadaliśmy na każde py-

tanie – na spotkaniu pojawiły się setki osób. 

Nie można być bardziej transparentnym. Poza 

tym podczas „akcji ratunkowej” Wisły Kraków 

nasłuchałem się o sobie 

chyba już wszystkiego. 

Najciekawsza była infor-

macja tuż po przejęciu 

akcji klubu, w ramach 

której określono mnie 

synem PRL-owskiego 

aparatczyka, Bogdana 

Królewskiego. Nie-

mal cały dzień było 

to przedmiotem hej-

tu, aż do momentu 

gdy trochę przekor-

nie uzmysłowiłem 

wszystkim, że mój 

tata żyje, a Pan Bogdan 

odszedł w 2003 roku...

No dobrze, ale jak 
teraz wygląda wasza 
sytuacja? 
Kiedy w styczniu 2017 roku 

po raz pierwszy pokazywali-

śmy produkt i oficjalnie „laun-

chowaliśmy” naszą platformę, 

zakładaliśmy generyczny, powta-

rzalny wzrost, bez pompowania przy-

chodów. Jesteśmy firmą technologiczną 

i około 80 proc. inwestycji idzie w pro-

dukt, a tylko niewielki odsetek w rozwój 

działu sprzedaży. Chcieliśmy każdego roku 

podwajać nasze przychody i to nam się uda-

je. W pierwszym roku wyniosły nieco ponad

KANAPA CRN POLSKA

„Współcześnie sprzedaje się software niedopowiedzeniami. 

Ta era się już kończy. Będą zwyciężać ci, którzy posiadają 

realną technologię i są absolutnie autentyczni” – mówi 

Jarosław Królewski, prezes Synerise. 

CRN nr 9/202010

Nie będę
prezesem Synerise
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milion złotych, w 2018 – 2,85 miliona, w ubie-

głym 11,12 miliona, a obecnie, na dzień 31 lip-

ca, wynoszą już 9,44 miliona złotych. W tym 

roku wyniosą między 20 a 27 milionów, w za-

leżności od tego, jak będzie wyglądać „covido-

wa” rzeczywistość. Jak widać, będąc nieco po 

połowie roku, osiągnęliśmy niemal cały przy-

chód z zeszłego roku. I to bez zwiększania 

kosztów prowadzenia działalności, w tym na-

kładów na rozwój. Plan jest realizowany zgod-

nie z założeniami.  

Zapowiedź dalszych milionowych strat 
musi jednak robić złe wrażenie. 
Jeśli Pan weźmie jako przykład Palantir 

z USA, z którym konkurujemy w pew-

nych technologiach, to oni jako spółka 

wykazują ponad 2 miliardy złotych 

straty za zeszły rok. Nasze liczby 

nie są więc dla nikogo na świecie 

szokujące, a nawet mogą wyda-

wać się zabawne w porównaniu 

ze skalą marzeń i ambicji, któ-

rą prezentujemy. Umówmy się, 

chcemy zdobywać świat inwe-

stując rocznie 7 – 8 milionów 

dolarów w R&D, co w Polsce 

uważane jest za palenie go-

tówki, a na Zachodzie taka 

narracja jest raczej powo-

dem do żartów. Na szczę-

ście wciąż wierzymy, że 

intelekt nie skaluje się 

wraz ze środkami finan-

sowymi. Tak naprawdę po 

sytuacji z pandemią, jesteśmy 

jedną z nielicznych polskich firm, która wciąż 

ma szansę liczyć się na światowej arenie jako 

dostawca własnych technologii w zakresie 

AI i big data, a nie jedynie usług świadczo-

nych na bazie technologii globalnych gra-

czy, jak SAP, IBM, Microsoft, Google czy 

AWS, i jedynie „opakowanych” w inter-

fejsy czy design.  

A kiedy spółka będzie rentowna? 
Gdybyśmy chcieli, to już byśmy by-

li rentowni. Obcięlibyśmy nieco nasze 

nakłady na R&D, czyli rocznie jakieś 25 – 

30 mln zł, i… już. Poza tym, segment rynku, 

w którym działamy rośnie sam z siebie. 

Nie stoimy przed pytaniem, czy nasze in-

westycje są właściwe, tylko przed skalą 

ambicji. Nie chcemy być firmą sprzedażo-

wą, chcemy realizować inną strategię, być 

producentem własnej, i to naprawdę autorskiej 

technologii, która platformy chmurowe dużych 

graczy wykorzystuje głównie w charakterze 

mocy obliczeniowej, a nie rdzenia i kluczowe-

go IP sensu stricte. 

Własnej, czyli jakiej? 
Coraz bardziej popularne na świecie podejście 

low-code sprawia, że niedługo niemal każdy 

będzie mógł sobie, bez specjalistycznej wiedzy, 

zbudować oprogramowanie z komponentów 

dostępnych na globalnych platformach chmu-

rowych, a więc poskładać specjalistyczne roz-

wiązania w prosty sposób. Wiele firm stanie się 

wyłącznie dostarczycielami siły roboczej, będą 

vendorem dla większych korporacji. My chce-

my wciąż rywalizować z największymi na jakość 

tychże komponentów rozwijanych w opar-

ciu o własne IP. Dlatego budujemy własną 

platformę, w tym na przykład autorską bazę 

danych Terrarium, własne algorytmy AI oraz 

framework, na którym inni – sami lub wspól-

nie z nami – mogą tworzyć 

i budować wymyślone przez 

siebie funkcjonalności lub 

wybierać z gamy tych roz-

wiązań, które już oferujemy. 

Dziś nie jesteśmy zależni od 

żadnego innego dostawcy, 

platformy czy bazy danych 

– wszystko od A do Z jest 

stworzone przez nas lub wy-

korzystuje rozwiązania open 

source. Mało która firma mo-

że się porwać na stworzenie od zera własnej 

bazy danych. My to zrobiliśmy i mamy już goto-

wy produkt, który oczywiście cały czas rozwi-

jamy. Dzięki temu możemy wypracować marżę 

na odpowiednim poziomie, bez haraczu tech-

nologicznego dla największych koncernów. 

Zapowiada Pan ekspansję na cały świat. 
Do tego potrzeba jeszcze więcej pienię-
dzy. Skąd je weźmiecie? 
Jeszcze w tym roku będziemy rozmawiać z fun-

duszami zainteresowanymi globalną emisją Sy-

nerise. Liczymy na pozyskanie 12 – 15 mln euro 

przy wycenie około 100 mln, co nam pomoże 

zaistnieć w Stanach Zjednoczonych. To kluczo-

wy i bardzo bogaty rynek. 

Na co pójdą te pieniądze? Na budowę lo-
kalnego oddziału? 
Nie chcemy rozwijać własnych działów sprze-

daży, ale skalować się poprzez partnerów. 

Nasze DNA to własna, unikalna technologia, 

a nie umiejętności handlowe – w działach biz-

nesowych pracuje u nas nowy typ menadże-

rów – silnych technologicznie – rozwijających 

biznes, a nie będących wprost standardowy-

mi przedstawicielami handlowymi. Nie robi-

my cold calli i przeważnie to klienci sami do 

nas przychodzą. A świadomość marki budu-

jemy poprzez obecność na konferencjach, 

w mediach, czy poprzez publikacje naukowe 

itp. Dlatego tych pieniędzy potrzebujemy na 

dobry PR i marketing w USA, aby legitymizo-

wać polską technologię. Na początku chcemy 

pozyskać bezpośrednio kilku dobrych, dużych 

klientów, co nas z pewnością uwiarygodni – 

podobnie działamy na innych rynkach, zgodnie 

z strategią „follow the leader”. 

USA to gigantyczny staw z największy-
mi rekinami na świecie. Nie za głęboka to 
woda? 
Już teraz zderzamy się w różnych projektach, 

konkursach z takimi firma-

mi, jak IBM, Oracle, Adobe, 

Salesforce, SAS Institute, 

SAP i… wygrywamy. Tak-

że za granicą, ostatnio we 

Włoszech. Duże firmy kon-

sultingowe, typu EY, PwC, 

Accenture, które przystępu-

ją do przetargów w dużych 

bankach czy retailu, często 

wybierają właśnie nas jako 

partnerów, bo po dokład-

nej analizie wychodzi im, że zwykle pokry-

wamy większość RFP, i to bez dodatkowego 

developmentu. 

Zdecydowaliście się działać za pośred-
nictwem partnerów. Sprecyzujmy, co 
rozumiecie przez to określenie – czy 
integratorów IT, czy innego rodzaju 
podmioty? 
Naszymi partnerami są zarówno najwięk-

sze firmy konsultingowe, ale też integrato-

rzy oraz dostawcy typu ISV. Wśród partnerów 

mogę wymienić chociażby EY, PwC, Accentu-

re, Atosa, Salestube’a, DXC Technology. Nie-

dawno uruchomiliśmy portal partnerski, na 

który zapraszam czytelników CRN-a. Miej-

sca dla nowych firm nie zabraknie, bo poten-

cjał rynku, na którym działamy, wyceniam 

w Polsce spokojnie na 100 – 500 mln zł w górę 

w najbliższych kilku latach. W przyszłości ma-

my plany silniejszego wejścia na rynek MŚP, 

Nie chcemy 
rozwijać 
własnych działów 
sprzedaży, ale 
skalować się 
poprzez partnerów.
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zatem potencjalnych wpływów będzie znacz-

nie więcej. Także jak najbardziej jest miejsce na 

rozwój dla nas i naszych partnerów.  

Jaki model współpracy im proponujecie?
Każdy nasz partner może sam wdrażać usłu-

gi Synerise albo implementować i dodatkowo 

zarabiać na usłudze konsultingu, ewentual-

nie zajmować się tylko konsultingiem, a samo 

wdrożenie zostawić naszych specjalistom – na-

sza platforma już w wielu miejscach jest w stu 

procentach self-service’owa, w niektórych do 

tego konsekwentnie dąży. Każdy z tych ukła-

dów jest możliwy i marża zależy od tego, czy 

partner robi mniej czy więcej dla klienta. Ge-

neralnie, każda złotówka, jaką my zarabiamy 

dzięki partnerowi w postaci licencji, powinna 

mu przynieść nawet do 7 złotych przychodów, 

w tym część prowizyjną. Tak właśnie chcieliby-

śmy kreować te relacje i pod takie założenie 

ustawiamy nasze zasady współpracy.  

Czy warto wchodzić w ten rynek, jeśli 
wziąć pod uwagę, że wymaga to dużej 
wiedzy, a ta kosztuje? 
W Unii Europejskiej niebawem będzie brako-

wać około 1 miliona specjalistów od big data, 

data science i AI. Chociażby dlatego w przy-

padku naszego produktu nie ma pytania czy 

on się zwaliduje, ale jaka będzie skala wzrostu 

naszej fi rmy. 

A kogo przekonaliście do siebie w Polsce?
Niech Pan zejdzie na dół do Żabki – tam jest 

Synerise. Niech Pan odwiedzi serwisy interne-

towe CCC, Leroy Merlin, X-komu, Decathlonu, 

Neonetu, zajrzy do znanych banków 

– tam jest Synerise. To są działające 

systemy, wdrożone przez liderów 

transformacji w Polsce w postaci 

aplikacji z praktycznym zastosowa-

niem. Swoją drogą w samej Polsce 

na bieżąco przetwarzamy transak-

cje o wartości około 100 miliardów 

złotych, więc gdybyśmy chcieli po-

dawać własny wskaźnik inflacji, to 

byłby dokładniejszy niż GUS-owski, 

choć rzecz jasna nie to jest naszym 

celem. 

Skąd więc te wątpliwości odnośnie do 
Synerise i waszego potencjału? 
W dzisiejszym świecie nie wystarczy, że praw-

da jest prawdą, ale jeszcze musi wyglądać jak 

prawda. Czyli swoje trzeba wykrzyczeć, dowo-

dzić swego, być cierpliwym, konsekwentnym 

i wytrwałym do bólu. Ja pochodzę ze świata 

naukowego i marzyłem o firmie prowadzonej 

właśnie w takim klimacie, z produktem opar-

tym o wiarygodne, mierzalne zasady. I to się 

w dużej mierze udało, co mi daje ten komfort, 

że w razie zarzutów zawsze mogę stanąć do 

dyskusji i odnieść się do konkretów, poddać się 

dowolnym audytom, być w każdym aspekcie 

transparentnym. Dlatego dziś opracowujemy 

i publikujemy metody naukowe weryfikacji na-

szych produktów. Współcześnie sprzedaje się 

software niedopowiedzeniami, ale ta era się już 

kończy. Będą zwyciężać ci, którzy posiadają 

realną technologię i są absolutnie autentyczni. 

Ale też zdaję sobie sprawę, że nie jestem super 

przedsiębiorcą i podjąłem pewnie więcej złych 

decyzji niż dobrych. Cieszę się, że nie buduje-

my w Synerise ogromnych działów sprzedaży, 

że nie „kupujemy” przychodów, na przykład 

poprzez ich sztuczne pompowanie czy wyko-

rzystywanie znajomości. Uważam, że dobry 

produkt się obroni. W Polsce powinniśmy się 

wszyscy wspierać, a nie krytykować i wyty-

kać sobie potknięcia. Przecież jak się komuś 

z nas uda zrobić „furorę” za granicą, to in-

nym też będzie łatwiej, bo wszyscy będziemy 

lepiej postrzegani, a nasze technologie uzyska-

ją większą legitymizację. Powinniśmy dzielić 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

KANAPA CRN POLSKA
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się wiedzą i możliwościami. Nasz rynek nie jest 

dziś benchmarkiem, musimy marzyć o czymś 

więcej. 

Synerise zatrudnia kilkaset osób, wśród 
nich jest wielu bardzo utalentowanych 
ludzi, odnieśliście pierwsze sukcesy na 
arenie międzynarodowej. A Pan twier-
dzi, że nie jest „superprzedsiębiorcą”… 
Firma ma sześć lat i w tym czasie zwolniłem 

jedną, może dwie osoby. Traktuję współpra-

cowników jak rodzinę, chciałbym abyśmy ra-

zem dorastali, uczyli się, ale też rośli mentalnie 

i merytorycznie. Po prostu nie mam natury, 

która dążyłaby do maksymalizacji celów ka-

pitałowych w sposób, w jaki to robią korpora-

cje czy drapieżni CEO. To pewnie sprawi, że jak 

osiągniemy trochę bardziej globalną pozycję, 

będę musiał odejść ze stanowiska prezesa, bo 

będę stanowił balast. Zajmę w firmie inną funk-

cję, ale zarządzać wielką organizacją w sposób, 

w jaki uczą w najlepszych szkołach menadżer-

skich, na pewno nie będę potrafi ł. 

Ostatnio wygraliście prestiżowy Rakuten 
Data Challenge 2020. Jak się to udało? 
Zadanie polegało na dopasowaniu właściwych 

zdjęć do przedmiotów z katalogu produktów 

firmy Rakuten, na podstawie tytułów oraz 

opisów tekstowych. Niestandardowa formu-

ła zadania uniemożliwiała zastosowanie kla-

sycznych metod uczenia maszynowego, takich 

jak gradient boosting i otworzyła drogę do za-

stosowania nowatorskich podejść. Drużyna 

Synerise w zwycięskim rozwiązaniu zastoso-

wała nasz autorski algorytm EMDE – wydajną 

metodę estymacji gęstości na rozmaitościach 

różniczkowalnych. Metoda ta pozwala repre-

zentować dane pochodzące z metod uczenia 

nienadzorowanego dla różnych modalności –  

interakcji, tekstu, obrazu, dźwięku – we wspól-

nym, zunifikowanym formacie. Na co dzień 

stosujemy te algorytmy u naszych klientów. 

Wraz z naszą autorską bazą danych Terrarium 

pozwalają osiągać niewiarygodne wyniki. 

JAROSŁAW KRÓLEWSKI    
Karierę zawodową zaczynał jako wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie współtwo-
rzył autorskie kierunki studiów (Informatyka Społeczna, E-Gospodarka, Digital Marketing). Jest też inicja-
torem AI School & Academy – największego w historii Polski programu nauczania o sztucznej inteligencji 
w szkołach i przedszkolach. Spółkę Synerise założył i stanął na jej czele w 2013 r.
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Najnowsze informacje
z rynków zagranicznych  

Wybrane wydarzenia, przede wszystkim z Europy Zachodniej, 

Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin, dotyczące kanału sprzedaży, 

fi rm, ludzi, rządów i zmian prawnych.

Palo Alto Networks przejmuje Crypsis 

Group, fi rmę specjalizującą się w doradz-

twie obejmującym reagowanie na incy-

denty i zarządzanie ryzykiem. Zatrudnia 

ponad 150 konsultantów, którzy rocznie 

mają ponad 1,3 tys. zleceń. Włączenie fa-

chowców z Crypsis Group do Palo Alto „ma 

wybitnie zwiększyć potencjał sprzedaży 

dodatkowej i krzyżowej rozwiązań Cortex 

XDR – platformy do wykrywania zagrożeń 

i reagowania na nie” – jak informują przed-

stawiciele producenta. Połączenie sił z fi r-

mą konsultingową ma przy tym nie tylko 

pomóc klientom przewidywać cyberataki 

i im zapobiegać, ale także łagodzić skutki 

naruszeń.

Ingram Micro może zostać kupione za 

7 mld dol. przez fundusz Platinum Equity 

– jak donosi agencja prasowa Bloomberg. 

Rozmowy na ten temat mają być już w za-

awansowanej fazie. Dystrybutora chce po-

noć sprzedać jego aktualny właściciel, 

chińska grupa HNA. Informacje o możliwej 

sprzedaży Ingrama pojawiają się regularnie 

do dobrych dwóch lat. Grupa HNA przeję-

ła największego na świecie dystrybutora IT 

w 2016 r. kosztem 6 mld dol.

Dave Shull został nowym CEO Poly, za-

stępując Roberta Hagerty’ego, który pełnił 

tę funkcję tymczasowo od lutego 2020 r. 

Hagerty pozostaje członkiem zarządu, od-

powiadając za nadzór nad zespołami zarzą-

dzania i strategii oraz fuzji i przejęć. Dave 

Shull dotychczas był CEO w TiVo Corpora-

tion, gdzie zdobył doświadczenie w dzie-

dzinie sprzętu komputerowego dla klientów 

indywidualnych. Przed objęciem kierownic-

twa w TiVo pełnił funkcję dyrektora gene-

ralnego płatnego kanału telewizyjnego „The 

Weather Channel”. 

Amazon rozważa przeję-

cie mniejszościowych udziałów 

w Rackspace – twierdzą informato-

rzy Reutersa. Powiązanie kapitało-

we wzmocniłoby dotychczasową 

współpracę AWS i Rackspace’a, któ-

re pomaga fi rmom w migracji do 

chmury tego dostawcy. Przy czym 

fi rma współpracuje też z innymi 

dużymi graczami, jak Microsoft

i Google. Większość udziałów 

w Rackspace od 2016 r. posiada 

Apollo Global Management. 

Dheeraj Pandey, założyciel Nutanixa, zrezy-

gnował z posady prezesa, którą zajmował przez 

11 lat, aby przejść na emeryturę. Pozostanie u ste-

ru do czasu znalezienia następcy. –Jestem przeko-

nany, że nie ma lepszego czasu, aby zmienić lidera, 

który może poprowadzić Nutanixa przez kolejną 

dekadę rozwoju i sukcesu – oznajmił Dheeraj Pan-

dey. Pod jego kierownictwem Nutanix należał do   

pierwszych innowatorów na rynku infrastruktury 

hiperkonwergentnej. Wcześniej Pandey pracował 

w Aster Data (obecnie Teradata) i Oracle’u. 

Cisco kupuje BabbleLabs, producen-

ta rozwiązania Clear Edge, do usuwania 

niepotrzebnych dźwięków z transmisji 

głosowych. Teraz mają one umożliwić 

udoskonalenie platformy Webex. Według 

specjalistów Cisco niechciane odgłosy 

w trakcie wideorozmów są wymienia-

ne na drugim miejscu wśród najwięk-

szych problemów z rozwiązaniami do 

współpracy, jakie zgłaszają użytkowni-

cy, zwłaszcza w związku z pracą w domu.

Rola Dagher objęła funkcję szefowej globalnego 

kanału partnerskiego Dell Technologies. Joyce Mul-

len – poprzednio piastująca to stanowisko – w lipcu br. 

złożyła rezygnację. Rola Dagher przez ostatnie 3 lata 

kierowała Cisco w Kanadzie. Wcześniej była związana 

z Dellem, zajmując pozycje kierownicze oraz w obsza-

rze sprzedaży w grupie infrastrukturalnej (ISG). Teraz 

pokieruje globalną strategią współpracy z partnerami, 

wizją i jej wdrażaniem, a także projektowaniem pro-

gramów partnerskich. – Wprowadzę inną kulturę do 

ekosystemu partnerów, która opiera się na zasadzie 

cel przede wszystkim – zapowiedziała menedżerka 

w rozmowie z amerykańską redakcją CRN-a.

Szefowie Apple’a podjęli decyzję, że sprzęt tej marki będą mogły naprawiać nie tylko auto-

ryzowane serwisy. Również te niezależne będą mogły korzystać z oryginalnych części zamien-

nych do urządzeń Apple’a. Na początek koncern będzie im dostarczał do naprawy podzespoły 

do iPhone’ów, a w przyszłości także do komputerów Mac. Przy czym nieautoryzowane serwi-

sy będą płacić za komponenty tyle samo, co autoryzowane i korzystać z tych samych specjali-

stycznych narzędzi, a także oprogramowania do diagnostyki czy podręczników serwisowych.

Also przejmuje Dicom, austriackiego VAD-a, dzięki czemu rozbuduje swój ekosystem o pełną 

ofertę rozwiązań  Citrix, Sophos i Fujitsu. Szefowie Also oceniają również, że przejęcie zapewni do-

tarcie do nowych klientów, głównie z sektora B2B i publicznego. Know-how specjalistów Dicoma 

ma posłużyć także do dalszej ekspansji w ramach oferty rozwiązań chmurowych i hybrydowych 

w sektorze centrów danych. Finalizacja zakupu Dicom wymaga jeszcze zgody regulatora rynku. 

EUROPA I  ŚWIAT

OVHcloud zdecydowało się na zakup działu fi rmy Exten, działającego od 2012 r. pioniera w dzie-

dzinie oprogramowania do transmisji danych NVMe Over Fabrics (NVMe-oF). Technologia tej marki 

umożliwia budowę platformy pamięci masowej, która zastępuje lokalne dyski NVMe. Inwestycja ma 

pozwolić OVHcloud na usprawnienie rozwiązań o wysokiej dostępności krytycznej dla przetwarza-

nia baz danych, treści wideo czy zaawansowanych analiz wykorzystywanych w big data lub służą-

cych AI. Zakup ma też umożliwić budowę oferty zaawansowanych rozwiązań pamięci masowych. 
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się zachęcić pracowników do mniej for-
malnych spotkań przed ekranami kom-
puterów, ale to wyjątkowo słaby ersatz 
rzeczywistego kontaktu. Choć, trzeba 
przyznać, te wirtualne sesje pozwoliły 
wszystkim zrozumieć, jak ważna w na-
szych kontaktach jest tzw. komunika-
cja niewerbalna, którą Zoom czy Webex 
przenoszą raczej słabo.

Póki co wątpliwą zdobyczą czasów 
pandemii może stać się oprogramowanie 
sprawdzające, czy pracownicy rzeczywi-
ście pracują, zliczając na przykład kliknię-
cia myszą. Powinno to dać solidną premię 
tym, którzy przynajmniej dwa razy dzien-
nie zagrają w League of Legends, bo jak 
wiadomo jest to gra premiująca umiejęt-
ność ciągłego klikania.

Niestety, mówiąc zupełnie serio, dużo 
łatwiej opracować programy wspierające 
efektywność, utrzymujące skupienie na 
zadaniach, wspomagające ich wykonanie, 
niż podnoszące kreatywność zespołu, bo 
tej nie daje się zalgorytmizować. 

Z pracy zdalnej wycofało się w USA 
w ostatnich latach kilka innych korpo-
racji, w tym Bank of America, Best Buy, 
AT&T czy Yahoo!. Ta ostatnia fi rma w wy-
danym oświadczeniu rzuca trochę świa-
tła na prawdziwe przyczyny i zasadniczy 
problem home offi  ce’u: „Część najważ-
niejszych decyzji i spostrzeżeń bierze się 
z dyskusji na korytarzu czy w kuchni, roz-
mów z nowymi ludźmi i nieplanowanych 
spotkań”. 

Przymuszeni przez pandemię do pracy 
zdalnej nie mamy jeszcze tylu doświad-
czeń co IBM czy Yahoo!, ale nawet po 

tych kilku miesiącach co-
raz więcej fi rm zauważa, że 
o ile pracując z domu moż-
na zwiększyć efektywność 
wykonywania codziennych 
zadań, o tyle nie da się w ten 
sposób utrzymać kreatyw-
ności, innowacyjności oraz 

tego wszystkiego, co sprawia, że czujemy 
się w swojej pracy dobrze, a co HR-owcy 
pewnie nazwaliby duchem zespołu albo 
kulturą organizacyjną. 

Krótko ujmując: praca zdalna pozwa-
la fi rmom trwać, ale nie rozwijać się, bo 
rozwój wymaga kreatywności i innowa-
cji. A ponieważ home offi  ce zostanie z na-
mi raczej na dłużej, pytanie, jak stworzyć 
odpowiednik fi rmowego korytarza i nie-
formalnych spotkań, będzie pojawiać się 
coraz częściej. Podobnie jak kwestia doty-
cząca roli technologii w utrzymaniu kre-
atywności. Stąd postawione na początku 
pytanie o Rembrandta i Photoshopa.

Technologia, jak na razie, nie umie 
pomóc w kreatywności. Firmy starają Fo

t. 
Ad

ob
e 
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k

Wroku 2017 IBM odwołał z pracy 
zdalnej tysiące pracowników, 
stawiając ich przed wyborem: 

albo powrót do biura, albo odejście z fi rmy. 
W Europie mało kto zwrócił na to uwa-
gę, za to w USA ta wiadomość odbiła się 
głośnym echem, bo doświadczenia IBM-a 
z home offi  ce’em urosły do rangi symbo-
lu i wzorca. W 2009 r. IBM podawał, że 
spośród 386 tys. pracowników, jakich za-
trudniał w 173 krajach, 40 proc. w ogóle 
nie miało swojego miejsca w biurze.

Pracę z domu IBM wprowadzał syste-
matycznie od 1979 r. Wszystko zaczęło 
się w jednym z laboratoriów 
w Dolinie Krzemowej, gdzie 
codziennie rano tworzy-
ła się kolejka inżynierów 
do fi rmowego mainframe’a.
U pięciu z nich na próbę 
zainstalowano w domach 
terminale, za pomocą któ-
rych łączyli się z centralną jednost-
ką. W 1983 r. z domów pracowało już 
2 tys. ludzi, a co miesiąc dochodzili do 
nich kolejni. IBM zmniejszył powierzch-
nię swoich biur o ponad 5 mln mkw. 
Z ich sprzedaży uzyskał 2 mld dol. Za tym 
przykładem zaczęły podążać inne fi rmy, 
zresztą przy udziale samego IBM-a, któ-
ry oferował im wsparcie konsultingowe. 

Co ostatecznie poszło nie tak – IBM 
nigdy nie wyjaśnił. Na pewno odwołanie 
pracowników z home offi  ce’u do biur na-
stąpiło w trudnym dla Big Blue okresie: 
przychody spadały przez 20 kwartałów 
z rzędu, poza tym fi rma pozbyła się biz-
nesu hardware’owego, koncentrując się 
na usługach. 

OPINIE

Tomasz Bitner 
Autor pełni funkcję Programming Directora 

w polskim oddziale CIONET – międzynarodowej 

społeczności IT Executives. W latach 2011 –  

2020 był redaktorem naczelnym „Computerworld 

Polska”. We wcześniejszym okresie między 

innymi kierował redakcją portalu WNP.pl, był 

także wydawcą „Motoru” i „Auto Moto”.

Praca zdalna
pozwala fi rmom 
trwać, ale nie 
rozwijać się. 

Kreatywność
niewspomagana 
  komputerowo
Czy Rembrandt byłby lepszym malarzem, 
gdyby miał Photoshopa? To pytanie tylko 
na pozór groteskowe. 
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Jest tylko jedna fi rma w Polsce, gdzie 
można sobie zrobić selfi e z potwo-
rem z kultowego fi lmu „Obcy – ósmy 

pasażer Nostromo”. To efekt pasji Piotra 
Wypijewskiego, wciąż młodego i pełnego 
werwy weterana polskiej branży IT i za-
łożyciela Statimu. Ze stworzonego przez 
niego i jego ludzi na modłę statku ko-
smicznego showroomu na Opalińskiej 5/7 
nikt nie wychodzi obojętny. Pozostając 
w klimacie wspomnianej amerykańskiej 
produkcji, można powiedzieć, że obecny 
biznes Piotra Wypijewskiego, którego wi-
zytówką jest właśnie nowo otwarty show-
room, dzielą od skromnych początków 
lata świetlne. I chociaż nie jest tak sław-
ny, jak twórcy CD Projektu, to zaczynał 
dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 
oni – przy chwiejnym, składanym stoli-
ku na warszawskiej giełdzie 
komputerowej. I, podobnie 
jak oni, wykorzystał ten sto-
lik jako trampolinę do robie-
nia biznesu z całym światem. 

Piotr Wypijewski wów-
czas nawet nie marzył 
o tym, że kiedyś, jako zało-
życiel nieistniejącego jesz-
cze Statimu, będzie obsługiwał klientów 
w tak odległych miejscach, jak Irak, Kenia, 
Mauritius czy Wenezuela, a jego fachow-
cy będą montować najnowocześniejsze 
systemy wizualne przy Oxford Street, 
w samym sercu Londynu. A tak właśnie się 
stało, co stawia Statim, jeśli nie w gronie 
największych, to z pewnością najbardziej 
utytułowanych polskich integratorów IT.

Początkowo jednak wcale się na to 
nie zapowiadało, bo przez pierwsze la-
ta działalności, począwszy od 1995 r., 

Statim koncentrował się na sprzedaży 
pecetów do użytkowników domowych. 
Szło nieźle, ale to był czas, kiedy zaczęły 
się pojawiać w całej Polsce markety i sa-
lony dużych sieci retailerskich. Z czasem 
wygryzły one z rynku niemal wszystkich 
pojedynczych resellerów, którzy zosta-
li zmuszeni do zmiany profi lu lub wręcz 
zamknięcia biznesu. Piotr Wypijewski 
uznał wtedy, że jedynym sensownym kie-
runkiem rozwoju jest koncentracja na 
sprzedaży z wartością dodaną do fi rm 
i instytucji. I chociaż Statim to po łacinie 
„szybko, natychmiast”, zmiana profi lu 
z B2C na B2B trwała latami. W efek-
cie ciężkiej pracy i mozolnego bu-
dowania know-how, zespół złożony 
pierwotnie z kilku osób rozrósł się do dwu-
dziestu pięciu, a dzięki ich umiejętnościom 

Statim osiągnął m.in. status 
platynowego partnera Dell 
Technologies, złotego w HP 
i Lenovo oraz srebrnego 
w IBM-ie. Integrator zaczął 
z czasem realizować milio-
nowe kontrakty w sektorze 
enterprise, a także na rynku 
zamówień publicznych. Du-

żą rolę w rozwoju tej ostatniej „działki” 
odegrał Paweł Wypijewski, brat założyciela 
Statimu, który dołączył do fi rmy w 2006 r.

Z Grzybowskiej na Oxford 
Street
Statim stał się zatem „rasowym” integra-
torem, dostawcą stacji roboczych, serwe-
rów, macierzy, wyposażenia data center, 
rozwiązań typu open networking dla fi rm 
i instytucji, a kilka lat temu fi rma zaczęła 
równolegle rozwijać portfolio systemów 

IT, DS i audio-
-wideo to trzy 
fi lary sukcesu 
integratora. 

Statim, czyli przetrwa 
ten, kto potrafi się zmieniać
Trudno o bardziej banalny początek działalności, a jednocześnie 
tak spektakularny jej rozwój, jak to było w przypadku Statimu. 
Warszawski integrator obchodzi właśnie jubileusz 25-lecia obecności 
na rynku. W tym czasie ulegał ciągłym transformacjom. 

digital signage i wideokonferencyjnych. 
W ostatnim czasie wszystkie te trzy ob-
szary zaczęły się przenikać pod wzglę-
dem technologicznym, co stawia Statim 
w znakomitej pozycji konkurencyjnej – 
może bowiem realizować najbardziej zło-
żone wdrożenia bez konieczności sięgania 
po wsparcie zewnętrznych podwykonaw-
ców. Jeśli już, to właśnie fi rma Piotra Wypi-
jewskiego występuje jako kooperant innych 
integratorów, którzy mają klientów chęt-
nych do wdrażania systemów DS, ale sami 
nie dysponują know-how w tym zakresie. 

Po 25 latach działalności Statim może 
pochwalić się szeregiem tytułów, mię-
dzy innymi Lidera IT, Gazeli Biznesu, 
Diamentu Forbesa. Do swoich najwięk-
szych sukcesów fi rma zalicza między 
innymi projekt i budowę klastra obli-
czeniowego z systemem odzysku ciepła 
w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim, 
a także modernizację zabytkowej auli 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego, gdzie specjaliści Statimu za-
projektowali i wdrożyli system AV oraz 
sterowania wyposażeniem auli. Z kolei 
w sektorze digital signage ich umiejętno-
ści i doświadczenie umożliwiły realizację 
projektów na potrzeby salonów sprzeda-
ży Reserved na prestiżowej Oxford Street
w stolicy Wielkiej Brytanii oraz wielu 
innych galeriach handlowych w Polsce 
i Europie. 

Jednak największą obecnie satysfak-
cję sprawiają Piotrowi Wypijewskiemu 
i jego zespołowi reakcje klientów, którzy 
odwiedzają powstały w tym roku show-
room poświęcony rozwiązaniom digital 
signage marki własnej xLEDpro. 
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Ale nie, miałem szczęście i wszystko było 
w porządku. 

A potem zabawa zamieniła się w biznes 
i zostałeś legalnym piratem kompute-
rowym. Jeden z dziennikarzy określił 
kiedyś takich jak ty, giełdowych sprze-
dawców, nieciekawym mianem „zlepka 
cwaniactwa i umiejętności”…   
Przecież wtedy obrót pirackimi progra-
mami nie był jeszcze karalny, a ja zgroma-
dziłem ich tak dużo na własne potrzeby, że 
w końcu postanowiłem nimi handlo-
wać. Zacząłem kopiować, głównie gry na 
ZX Spectrum i Commodore’a, i sprzeda-
wać je na Grzybowskiej. Po jakimś czasie ze 
wspólnikiem, Darkiem Kłodosem, mieli-
śmy już kilka stolików i kilka samochodów 
fi rmowych do transportu towaru…   

…i pierwsze kontakty zagraniczne.  
Tak, zaczęliśmy jeździć do Niemiec, po 
Commodore’y i Amigi, którymi oczywi-
ście handlowaliśmy na giełdzie. Wtedy 

CRN Jesteś jednym ze „złotych dzieci” 
warszawskiej giełdy komputerowej na 
Grzybowskiej, obok Piotra Bielińskie-
go, Marcina Iwińskiego czy Michała Ki-
cińskiego. Każdy z was zaczynał karierę 
biznesową w warunkach polowych, 
jeszcze w „paździerzowej” Polsce Lu-
dowej, a teraz wszyscy robicie interesy 
niemal z całym światem. I chociaż Sta-
tim obchodzi właśnie jubileusz 25-lecia, 
to twoje początki w branży sięgają po-
łowy lat 80.   
Piotr Wypijewski Kupiłem wtedy pierw-
szy komputer, na który zresztą musiałem 
sam zarobić, bo pochodzę z rodziny, która 
dała mi wykształcenie, ale na wydatki eks-
tra musiałem sobie zapracować. Poświę-
całem na to jeden miesiąc wakacji i dzięki 
temu mogłem sobie na przykład kupić ZX 
Spectrum 48. Pamiętam, że zapłaciłem za 
niego 98 tysięcy starych złotych, nawet 
bez sprawdzania czy działa. W drodze po-
wrotnej do domu, siedząc w tramwaju ba-
łem się, że to może tylko pusta obudowa. 

też nawiązaliśmy współpracę z założy-
cielami JTT Computer – Tomaszem Cze-
chowiczem, Tomaszem Gomułkiewiczem, 
Januszem Krasnopolskim i Piotrem Mi-
chalczykiem. Trzy razy w tygodniu jeździ-
łem samochodem do Wrocławia z gotówką 
po towar i następnego dnia sprzedawałem 
go fi rmom z Warszawy i z całej wschodniej 
ściany Polski. Towar trzymaliśmy w hur-
towni na ulicy Bartyckiej. 

To były pionierskie czasy i wszyst-
ko odbywało się „na gębę”. Dla młod-
szych czytelników to może być nieco 
szokujące. 
Tak było. Nie mieliśmy żadnej umowy 
z chłopakami z Wrocławia, chociaż pro-
mowaliśmy się jako JTT Warszawa, a więc 
jakby ich tutejszy oddział. W końcu jednak 
JTT zmieniło się w spółkę, a ja miałem 
tam nawet kilka procent udziałów. Także 
w końcu sformalizowaliśmy naszą współ-
pracę. Byłem zresztą na tyle zaangażowany 
w ten biznes, że założyłem i przez trzy lata 

„Raz na jakiś czas słyszałem taką radę, że 

Statim powinien się czymś wyróżniać, w czymś 

wyspecjalizować, bo inaczej przestaniemy się 

rozwijać i nie będziemy konkurencyjni. Długo 

nad tym myślałem, a w podjęciu ostatecznej 

decyzji pomógł nam przypadek” --  mówi Piotr 

Wypijewski, prezes Statim Integrator. 

adnej
  decyzji

OKIEM INTEGRATORA

NIE ŻAŁUJĘ 
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Z którego jesteś najbardziej dumny? 
Ostatnio z takiego, które zrobiliśmy w ma-
łej miejscowości, jakieś 100 km od Warsza-
wy. Klientem była pralnia przemysłowa, 
która miała na to budżet na poziomie 180 
tysięcy złotych. Nasz handlowiec uznał, 
że trzeba do klienta pojechać, poznać je-
go potrzeby i możliwości. Zabrał ze so-
bą inżyniera wsparcia i po wgryzieniu się 
w temat zaproponował rozwiązanie opty-
malne dla klienta nie tylko na ten moment, 
ale też przyszłościowe. W sumie zrealizo-
waliśmy projekt wraz z usługami za około 
380 tys. zł. Ale za to jaki! Na przykład każdy 
egzemplarz czyszczonej odzieży szpital-
nej jest kodowany, dzięki czemu wiado-
mo, do kogo należy i nikt nie dostanie po 
wypraniu cudzego fartucha czy piżamy. 
I z takich właśnie projektów jestem bardzo 
dumny, bo pokazują naszą kreatywność, 
zaangażowanie i siłę jako doradcy klienta. 

Przez te 25 lat Statimu podjąłeś niezli-
czoną ilość decyzji biznesowych. Które 
z nich byś cofnął?  
Nie żałuję żadnej podjętej w tym czasie de-
cyzji. Nawet te problematyczne, w różnych 
trudnych sytuacjach, traktowałem zawsze 
jako naukę. Wszyscy się mylimy i sztuka 
polega na wyciąganiu wniosków. 

A jak wygląda teraz dzień roboczy 
Piotra Wypijewskiego? 

Od pewnego czasu wstaję 
bardzo wcześnie, o piątej 
rano. Od siódmej trzy-
dzieści do dziewiątej mam 
zajęcia z jogi. W fi rmie po-
jawiam się około dziesią-
tej i najczęściej wychodzę 
ostatni. Dzięki jodze mam 
dużo energii i nawet spać 

nie muszę tyle, co kiedyś. 

Jaki  będzie Statim za kilka lat? 
Będziemy się dalej rozwijać, między innymi 
planujemy budowę nowej siedziby na sty-
ku tras S2 i S8. Oczywiście z pięknym show-
roomem, gdzie będziemy prezentować na-
sze rozwiązania digital signage, ale też wiel-
ką instalacją LED-ową, którą będą oglądać 
codziennie dziesiątki tysięcy kierowców. 

w Polsce, ale też w wybranych salonach 
LPP w Europie. 

A jak zdobyliście know-how w tak 
krótkim czasie? 
Zatrudniliśmy wtedy Cypriana Dominiaka,
doświadczonego specjalistę, który dostał 
zadanie, żeby zbudować dział digital signa-
ge. Dałem mu wolną rękę i teraz, po tych 
siedmiu latach, mamy świetny zespół pre-
sales’ów, instalatorów i wszystkie wdroże-
nia systemów DS robimy własnymi siłami, 
nie korzystając z usług innych fi rm. 

Sądząc po wynikach to było siedem tłu-
stych lat, ale teraz nastał trudny czas dla 
dostawców takich systemów. Jak sobie 
radzicie? 
Retail przysiadł, ale mamy bardzo dużo 
projektów digital signage w innych sekto-
rach, a poza tym siłę w czasie kryzysu daje 
nam ta pierwsza noga działalności, a więc 
szeroko rozumiane IT, także w segmencie 
enterprise. To zabrzmi dziwnie, ale mamy 
teraz tyle projektów, ilu nie mieliśmy przez 
ostatnie pięć lat. 

Jak to możliwe? 
Wprawdzie dużo fi rm straciło w czasie 
pandemii, ale około 30 proc. na odwrót 
– zyskało, i to czasem bardzo dużo. A my 
mamy w ofercie produkt własnej marki 
xLEDpro, technicznie znakomity, łatwy 
w montażu, obsłudze 
i atrakcyjny cenowo. Na-
szym atutem jest też ba-
nalny wręcz serwis, bo 
nawet amatorzy mogą 
od ręki wymienić zepsu-
ty moduł w naszym ekra-
nie. Co zresztą zdarza się 
rzadko, a my dajemy 5 lat 
gwarancji. Dobrze też idzie nasz biznes 
IT, między innymi dzięki usługom Dell 
Financial Services, czyli leasingowi za 
0 proc. To był genialny ruch Michaela 
Della, taka piąta tarcza antykryzysowa. 
Klient płaci za sprzęt w 36 ratach, bez 
oprocentowania. Z taką ofertą można wy-
chodzić do fi rm nawet w trudnych czasach. 

W ciągu tych 25 lat dokonaliście wie-
lu wdrożeń, w Polsce, innych krajach 
europejskich, w Afryce, na Bliskim 
Wschodzie, w Ameryce Południowej. 
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prowadziłem JTT Gdańsk, a w tym czasie 
oddziałem warszawskim zarządzał Darek 
Kłodos. Do Warszawy wróciłem z posta-
nowieniem, że otworzę Statim i zacznę 
budować własną markę, chociaż nadal 
sprzedawaliśmy komputery JTT i serwi-
sowaliśmy ich sprzęt. 

Statim obsługiwał wtedy użytkowni-
ków domowych, a na rynek MŚP we-
szliście dopiero z czasem. To był ważny 
krok milowy w waszej historii, który 
zdaje się wręcz zadecydował o prze-
trwaniu fi rmy. 
Musieliśmy przejść z modelu B2C na B2B, 
żeby przetrwać. To były lata, kiedy szyb-
ko rozwijali się duzi retailerzy i e-tailerzy 
z wielkim kapitałem, z którymi nie mieli-
śmy żadnych szans. Dlatego postawiłem na 
klientów biznesowych i budowanie długo-
falowych relacji z nimi. 

Mniej więcej w tym czasie urucho-
miliśmy w CRN-ie dział „Tylko dla 
VAR-ów”, w którym pisaliśmy o ko-
nieczności transformacji w stronę B2B. 
Wiemy, że wiele fi rm to jednak przero-
sło i zniknęły z rynku. 
Nam też nie było ani łatwo, ani nie poszło to 
szybko. Zanim staliśmy się doradcą klien-
ta z silną grupą fachowców na pokładzie, 
rozwijaliśmy kompetencje we współpra-
cy z Compaqiem, HP, IBM-em i innymi 
producentami. Z czasem staliśmy się ich 
partnerem o wysokim statusie. Kolejnym 
krokiem milowym było przeniesienie się 
do 300-metrowego domu na ul. Głogow-
skiej, gdzie zaczęliśmy rozwijać dział di-
gital signage.   

Dlaczego akurat ten kierunek? 
Raz na jakiś czas słyszałem taką radę, że 
Statim powinien się czymś wyróżniać, 
w czymś wyspecjalizować, bo inaczej 
przestaniemy się rozwijać i nie będziemy 
konkurencyjni. Długo nad tym myślałem, 
a w podjęciu ostatecznej decyzji pomógł 
nam przypadek. Spółka LPP, a więc je-
den z naszych dobrych klientów, szu-
kała 160 ścian digital signage, ale takich 
z prawdziwego zdarzenia, centralnie 
zarządzanych, z pełną obsługą IT. Krót-
ko mówiąc, udało nam się zdobyć to za-
mówienie i w sumie zrobiliśmy dla nich 
tych ścian ponad 200, nie tylko zresztą

Musieliśmy 
przejść z modelu 
B2C na B2B, żeby 
przetrwać. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 
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w digitalizacjęPrzy obsłudze „inteligentnej fabryki” 
będzie miejsce dla wielu specjalności 
informatycznych. To, rzecz jasna, 
otwiera nowe perspektywy bizneso-
we dla integratorów IT, a szanse na 
sukces są duże, bo w wielu obszarach 
nie ma jeszcze gotowych, sprawdzo-
nych rozwiązań. 

cyfrowy ekosystem
Przemysł 4.0: 

Cele biznesowe, jakie technologia 
pozwala osiągnąć zakładom prze-
mysłowym, to zwiększenie efek-

tywności działania, obniżenie kosztów 
produkcji, poprawa wydajności ener-
getycznej czy podniesienie poziomu sa-
tysfakcji klientów. Celem wdrożenia 
koncepcji Przemysłu 4.0 nie jest jednak 
zmiana technologiczna jako taka, lecz 
umożliwienie fi rmie zachowania konku-
rencyjności na coraz bardziej wymaga-
jącym rynku. Może się to odbywać przez 
zapewnienie opłacalności produkcji krót-
kich serii wyrobów czy różnych – dosto-
sowanych do potrzeb klientów – wersji 
i odmian tego samego produktu (tzw. ma-
sowa indywidualizacja). 

Uzyskanie takich efektów staje się moż-
liwe dzięki integracji różnych technologii, 
systemów, rozwiązań informatycznych,  
procesów produkcyjnych oraz bizneso-
wych. Głównym wyzwaniem jest połącze-
nie urządzeń i oprogramowania w jeden, 
zintegrowany ekosystem. Docelowo ma-
szyny służące do produkcji oraz systemy 
informatyczne, wspomagające zarówno 
procesy produkcyjne jak i sprzedażowo-
-rynkowe, mają funkcjonować w jednym, 
wspólnym, cyber-fi zycznym środowisku. 
Po to, aby umożliwić stałą, realizowaną 
w czasie rzeczywistym wymianę danych 
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między wszystkimi elementami procesu 
produkcji i na każdym jego etapie. 

Przy czym instrukcje odnośnie do dal-
szego sposobu wytwarzania mają być 
zawarte niemalże w każdej części podlega-
jącej obróbce. Będzie się bowiem odbywała 
nieustanna komunikacja zachodząca mię-
dzy systemami zarządzania pracą robotów 
a systemami zarządzania całym przedsię-
biorstwem. To pozwoli reagować na bie-
żąco na zmiany zachodzące na rynku oraz 
w jego otoczeniu i dostosowywać od razu 
wytwarzane produkty do oczekiwań kon-
trahentów, potrzeb i gustów klientów czy 
wymogów prawa. Chodzi też o to, by mieć 
możliwość ciągłego dostosowywania pa-
rametrów produkcji do uwarunkowań ma-
teriałowych, jak na przykład jakość i cena 
dostępnych surowców. 

Model Przemysłu 4.0 zakłada, że w jed-
nej sieci będzie funkcjonować wspólnie 

wiele różnych komponentów: automaty-
ka i roboty przemysłowe, roboty mobilne, 
systemy MES, systemy ERP i inne syste-
my biznesowe, big data i analityka danych, 
czujniki i cały system przemysłowego In-
ternetu rzeczy, systemy komunikacji bez-
przewodowej, rozwiązania autonomiczne 
i bazujące na algorytmach sztucznej inte-
ligencji, rzeczywistość wirtualna… Ta li-
sta jest w zasadzie otwarta, mogą się na 
niej znaleźć rozwiązania, których wy-
korzystanie będzie akurat sprzyjać osią-
gnięciu jak największej optymalizacji 
produkcji przemysłowej pod kątem ak-
tualnych wyzwań biznesowych. 

Mnogość branych pod uwagę składni-
ków ze świata cyfrowego pokazuje rozle-
głość potencjalnych obszarów działania 
dla integratorów IT, którzy chcieliby po-
stawić na rozwój biznesu związanego 
z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0. 

n Andrzej Gontarz
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Może się to okazać perspektywicznym po-
dejściem, gdyż w wielu przypadkach nie 
ma jeszcze gotowych, sprawdzonych roz-
wiązań. Jest za to mnóstwo wyzwań i pro-
blemów, dla których rozwiązanie trzeba 
dopiero wymyślić i zaproponować. Są już 
przykłady, że oprogramowanie autorstwa 
pracowników polskich zakładów, jak Volks-
wagen Poznań, staje się standardem korpo-
racyjnym na całym świecie. 

Maszyny i biznes pod kontrol    
Jednym z obszarów, od którego fi rmy 
często zaczynają wdrażanie rozwiązań 
mieszczących się w koncepcji Przemy-
słu 4.0 jest analiza pracy urządzeń na li-
nii produkcyjnej. Dzięki zamontowanym 
na automatach czy w robotach czujnikom, 
z których dane przetwarzane są przez sys-
tem analityczny, można na bieżąco śledzić 
wybrane parametry funkcjonowania ma-
szyn. Daje to szansę wykrycia, na podsta-
wie zdefi niowanych oznak, potencjalnych 
awarii, jeszcze przed ich wystąpieniem. 
Wczesna reakcja zespołu serwisowego 
pozwala uniknąć niepotrzebnych prze-
stojów, a w konsekwencji również nara-
żenia fi rmy na wymierne straty fi nansowe. 

Rozwiązania takie są wdrażane przez 
fi rmy z różnych branż i sektorów. Dobrym 
przykładem jest Iveco. Karoserie produ-
kowanych przez nią ciężarówek Daily 
spawane są przez automaty zgrzewające. 
Linia montażowa liczy 100 metrów dłu-
gości. Zastój w jednym miejscu powoduje 
konieczność unieruchomienia całej pro-
dukcji. Aby temu zapobiec Iveco wdroży-
ło kompleksowy system diagnostyki linii 
produkcyjnej. Dzięki analizie danych 
z czujników monitoruje on stan poszcze-
gólnych podzespołów maszyn. W sytu-
acjach odbiegających od normy wysyła 
komunikaty ostrzegawcze dając szansę 
wcześniejszej wymiany wadliwej lub zu-
żytej części. 

Z kolei w przedsiębiorstwach produku-
jących wyroby spożywcze wprowadzane 
są systemy do zdalnego monitorowania ja-
kości przetwarzanych produktów. Nawet 
najmniejsze skażenie czy zanieczyszcze-
nie mleka, mięsa, warzyw, napojów może 
spowodować konieczność wycofania ca-
łej partii asortymentu z obrotu lub unie-
ruchomienia linii produkcyjnej w celu 
oczyszczenia instalacji. W jednym i drugim 

przypadku skutkiem są wymierne straty fi -
nansowe dla fi rmy. Bieżące monitorowanie 
wprowadzanych do obróbki składników 
pozwala zapobiegać takim sytuacjom.

W zakładach zajmujących się produk-
cją maszynową można spotkać natomiast 
czujniki kontrolujące jakość wykonania 
obrabianych elementów, na przykład sto-
pień wypolerowania powierzchni części 
metalowych. Stosowane są też systemy 
monitorowania pracy obrabiarek i in-
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niemożliwa ze względu na zabezpieczenia, 

albo z braku wiedzy jak zabezpieczyć system 

i sieć wewnętrzną. Tworzone są rozwiązania 

pośrednie, które nie prowadzą do wysyłania 

danych do analizy. Z największym poziomem 

zastosowania IT mamy obecnie do czynienia 

w obszarze bezpieczeństwa (zabezpieczenia 

sieci i systemów wewnętrznych) oraz zapew-

nienia zdalnego dostępu do maszyn w celu 

utrzymania produkcji i serwisu. Coraz więcej 

fi rm korzysta też z oprogramowania do wirtu-

alizacji procesu produkcyjnego, co jest tożsame 

z ideą „cyfrowego bliźniaka”. Cześć podmiotów 

sięga po systemy BI, które służą tworzeniu ra-

portów o aktualnym stanie produkcji. 

3Jakie są główne wyzwania dla integrato-
rów w kontekście założeń Przemysłu 4.0? 

Największym wyzwaniem jest edukacja klien-

tów biznesowych. Większość z nich nie ma 

świadomości, co może zyskać, jaką przewa-

gę konkurencyjną zapewnić fi rmie inwestując 

w nowe rozwiązania z zakresu automatyzacji 

i robotyzacji, a także w nowoczesne systemy 

IT. Większość produktów, z których korzystają 

fi rmy integratorskie, jest przystosowanych do 

spełniania założeń Przemysłu 4.0. Mogą do-

starczyć dużo danych do agregacji i analizy. 

Dopóki jednak świadomość wynikających z te-

go korzyści nie będzie większa, to rynek usług 

IT w tym obszarze będzie, niestety, rozwijał 

się powoli. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę 

możliwości technologiczne, to może być nieba-

wem również obszar największego wzrostu. 

1Jakie jest zainteresowanie systemami 
z dziedziny IT, mając na uwadze potrzeby 

Przemysłu 4.0? 
Polskie fi rmy korzystają głównie z gotowego 

oprogramowania. Przy projektach automa-

tyzacji i robotyzacji zakłady przemysłowe 

korzystają z systemów IT w minimalnym 

stopniu. Najczęściej jest to wymiana sygna-

łów pomiędzy urządzeniami lub wysyłanie 

pojedynczych bitów między bazami danych 

w celu utrzymania cyklu produkcyjnego. 

Wdrożenia wspierane przez systemy infor-

matyczne z pełną wymianą danych, analizą 

i monitoringiem należą obecnie do rzadko-

ści. Zwłaszcza, że głównym czynnikiem 

wpływającym na decyzje zakupowe jest 

wciąż u nas cena. Systemy informatyczne 

są więc pomijane, aby nie zwiększać war-

tości inwestycji w maszyny. Ponieważ pro-

jekty IT są realizowane z innego budżetu, 

to takie podejście nie daje gwarancji kom-

patybilności i zapewnienia odpowiedniego 

poziomu komunikacji dwukierunkowej – 

z maszynami, w tym robotami. 

2W jakich obszarach produkcji przemy-
słowej informatyka znajduje największe 

zastosowanie?
Znaczna część przedsiębiorstw na polskim 

rynku to fi rmy z zagranicznym kapitałem. 

Posiadają już standardowe rozwiązania in-

formatyczne stanowiące bazę do dalszej 

rozbudowy. To rodzi problemy. Dwukie-

runkowa wymiana danych najczęściej jest 

Trzy pytania do…
Michała Brejnaka, 
project managera w Alnea

nych maszyn, na przykład systemy dia-
gnostyczne służące wczesnemu wykryciu 
zużycia łożysk tocznych na podstawie po-
miaru ich drgań i wibracji. 

Dane pochodzące z czujników na linii 
produkcyjnej mogą być też wykorzysty-
wane do celów biznesowych czy w sferze 
zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki 
temu można nie tylko zoptymalizować 
procesy produkcyjne, ale też usprawnić 
funkcjonowanie całej fi rmy czy wspo-
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móc realizację celów biznesowych. Ma-
jąc rozeznanie, jak odbywa się produkcja, 
można na podstawie informacji rynko-
wych dostosowywać jej przebieg do aktu-
alnych uwarunkowań, np. regulując liczbę 
odmian wytwarzanych towarów czy sto-
sując najbardziej opłacalne surowce. 

Docelowym rozwiązaniem w koncep-
cji Przemysłu 4.0 jest automatyczna, sta-
ła, odbywająca się w czasie rzeczywistym 
wymiana danych między systemami pro-
dukcyjnymi i biznesowo-zarządczymi 
przedsiębiorstwa oraz informacji zwrot-
nych między nimi. Tzw. inteligentna 
fabryka ma funkcjonować w jak najwięk-
szym zakresie bez udziału człowieka. Jej 
pracą będą kierować systemy analityczne 
bazujące na algorytmach sztucznej inte-
ligencji, a żeby działały prawidłowo, będą 
potrzebowały dużych ilości danych. Ba-
zujące na ich przetwarzaniu mechanizmy 
uczenia maszynowego wybiorą działania 
adekwatne do konkretnej sytuacji. Prowa-
dzone są już, na przykład w Chinach, eks-
perymenty polegające na uruchamianiu 
fabryk prawie w całości obsługiwanych 
tylko przez roboty. 

Cyfrowy znaczy bezpieczny
Osiągnięcie zakładanych w koncepcji 
Przemysłu 4.0 rezultatów będzie możliwe 

tylko przy pełnej digitalizacji wszystkich 
obszarów funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Jedność fi zyczno-cyfrowa nie jest 
pustym hasłem, lecz fundamentalnym 
wymogiem sprawnego funkcjonowania 
inteligentnej fabryki. Szczególnego zna-
czenia nabiera w tym kontekście idea 
cyfrowego bliźniaka. Zakłada odwzoro-
wanie w środowisku cyfrowym poszcze-
gólnych maszyn, urządzeń, produktów, 
procesów, nawet całych zakładów przemy-
słowych. Zanim wprowadzi się wyrób do 
produkcji, czy robota lub linię produkcyjną 
do eksploatacji warto sprawdzić, jak będą 
się zachowywały w określonych warun-
kach. Symulując poszczególne wskaźniki 
czy wymagania można ustalić optymalne 
warunki wytwarzania towarów lub budo-
wy i użytkowania urządzeń. W ten sposób 
został zaprojektowany między innymi bro-
war fi rmy Paulaner pod Monachium.

Środowisko cyfrowe daje możliwość 
szybkiego sparametryzowania nowe-
go produktu bez konieczności przepro-
wadzania długotrwałych i kosztownych 
testów w świecie realnym. Możliwość 
przetestowania wirtualnego odpowied-
nika projektowanego wyrobu pozwala na 
wykrycie potencjalnych błędów i ich sko-
rygowanie jeszcze przed rozpoczęciem 
produkcji. Daje też szansę sprawdzenia 

linii produkcyjnej i jej poszczególnych 
elementów przed tzw. przezbrojeniem 
automatów i robotów do wytwarzania 
nowej partii towarów. To bardzo ważne 
przy konieczności ciągłej zmiany produ-
kowanego asortymentu w odpowiedzi na 
szybko zmieniające się potrzeby i oczeki-
wania klientów, a w ślad za tym wytwarza-
nia krótkich serii produktów. 

Digitalizacja całego środowiska pracy 
zakładu produkcyjnego wymaga jednak 
zachowania szczególnych warunków cy-
berbezpieczeństwa. To kolejny, bardzo 
perspektywiczny kierunek potencjalnego 
rozwoju biznesowego dla tych fi rm z sek-
tora IT, które są zainteresowane współ-
pracą z klientami z branży przemysłowej. 

Dzisiaj często jeszcze urządzenia auto-
matyki przemysłowej (OT – Operational 
Technology) i rozwiązania IT funkcjonu-
ją ze względów bezpieczeństwa w dwóch 
osobnych systemach. Wiele stosowanych 
w przemyśle czujników czy sterowników, 
mimo że działają pod kontrolą aplikacji 
informatycznych, nie ma stosownych za-
bezpieczeń. Gdy je projektowano liczyły 
się przede wszystkim kwestie użytkowe, 
nie myślano wtedyw o cyberbezpieczeń-
stwie instalacji przemysłowych. Zagad-
nienie zaczęło być traktowane poważnie 
po wykryciu w 2010 r. robaka komputero-
wego Stuxnet przeznaczonego do atako-
wania infrastruktury przemysłowej. 

Wymagania pod adresem cyberbezpie-
czeństwa produkcji przemysłowej będą 
zyskiwać na znaczeniu wraz pogłębiającą 
się cyfryzacją wszystkich obszarów funk-
cjonowania przedsiębiorstw i rosnącą 
integracją różnych systemów produkcyj-
nych i biznesowych. Zakłada się, że z cza-
sem wszystkie urządzenia, rozwiązania 
i systemy, w tym również z zakresu auto-
matyki, funkcjonować będą w jednej sie-
ci. Już dzisiaj poszukuje się skutecznych 
sposobów zabezpieczenia środowiska 
produkcyjnego, na które atak może skut-
kować nie tylko utratą danych, lecz także 
groźnymi niejednokrotnie dla otoczenia 
konsekwencjami w świecie realnym. Po-
mysłów już teraz jest wiele, wciąż jednak 
trwają poszukiwania jeszcze skuteczniej-
szych rozwiązań. Ci, którzy będą mie-
li przekonującą ofertę w tym zakresie, 
z pewnością nie będą narzekać na brak 
klientów.   n
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RYNEK

Polskie przedsiębiorstwa dopiero 
w połowie drogi  

„W 4-stopniowej skali polski przemys  produkcyjny uzyska  1,9 punktu, co wskazuje na piln   
potrzeb   wprowadzenia usprawnie   w kierunku transformacji cyfrowej w kraju. Wynik poni  ej 
2 punktów oznacza alarmuj  co niski poziom cyfryzacji – liderzy przemys u 4.0 osi  gaj   warto  ci 
powy  ej 3.5 punktów” - alarmuj  autorzy raportu „Digi Index 2020”, opracowanego przez 
Siemens Polska. Badanie przeprowadzono w stu  rmach produkcyjnych, zatrudniaj  cych 
od 50 do 249 pracownikó w, z bran  : automo  ve, spo  ywczej, chemicznej, farmaceutycznej 
i maszynowej. Wyniki pokaza y,  e najwy  szym stopniem digitalizacji produkcji w naszym kra-
ju mo  e pochwali   si   bran  a maszynowa (2,2 pkt.), najs abiej za  wypada bran a spo  ywcza 
(1,7 pkt.).Polskim przedsi biorcom z sektora przemys owego nie brakuje jednak wiadomo ci 
korzy ci p yn cych z cyfryzacji produkcji. Pytani o przewagi, jakie osi gaj  przedsi biorstwa 
inwestuj  ce w digitalizacj  , najcz   ciej wymieniali: usprawnienia procesó w produkcji, redukcj   
kosztó w oraz szybsze wprowadzanie produktu na rynek.  wiadomo    ta nie przek ada si  
jednak na dzia ania zmierzaj ce do rozszerzenia procesów digitalizacji w przedsi biorstwach. 
W ród g ównych przeszkód przedsi biorcy wymieniaj : brak wsparcia  nansowego (43 proc.), 
brak wiedzy o sposobie opracowania strategii i zaplanowania dzia a  zgodnie z potrzebami 
biznesowymi (20 proc.), brak mo liwo ci integrowania systemów informatycznych ró nych 
dostawców (17 proc.). Z kolei 15 proc. badanych uwa a, e cyfryzacj  procesów blokuje 
struktura organizacyjna  rm. W sumie 24 proc. przedsi biorstw ma plan transformacji cyfro-
wej, a 13 proc. jest w trakcie jego opracowywania. Przygotowanie strategii transformacji cy-
frowej zapowiada 27 proc.  rm, natomiast 32 proc. nie zamierza na razie jej tworzy .
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Automatyzacja i wdrażanie urządzeń Internetu rzeczy w środowi-
skach przemysłowych stwarza nowe możliwości dla hakerów. Ale 
ich plany mogą pokrzyżować specjalistyczne UTM-y z oferty 
fi rmy Stormshield.

Według McKinsey na całym 
świecie co sekundę przybywa 
127 nowych urządzeń podłą-

czonych do globalnej sieci. Oprócz kom-
puterów i smartfonów, coraz częściej są 
to różnego rodzaju sensory, urządzenia 
sieciowe czy przemysłowe systemy stero-
wania (ICS). Nie bez przyczyny obiekty 
przemysłowe w ostatnim czasie stały się 
jednym z ulubionych celów hakerów.  

– W ostatnim czasie możemy zaobser-
wować znaczny wzrost cyberataków ukie-
runkowanych na sieci przemysłowe. Takie 
ataki zmierzają do kradzieży własności in-
telektualnej, ale czasem powodują nawet 
zatrzymanie procesu produkcyjnego, co 
w konsekwencji może przełożyć się na 
gigantyczne straty w zaatakowanej fi r-
mie – mówi Piotr Zielaskiewicz, Product 
Manager Stormshield w Dagma.

Pierwszy poważny atak tego typu miał 
miejsce dziesięć lat temu, kiedy wirus Stux-
net zainfekował irańskie instalacje nukle-
arne. Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
pojawiło się mnóstwo różnych wirusów, 
zwłaszcza trojanów, które mogą atakować 
urządzenia pomiarowe i wykonawcze, ste-
rowniki czy systemy wizualizacji proce-
su.  Specjaliści ds. bezpieczeństwa biją na 
alarm i nakłaniają przemysłowców do sto-
sowania zabezpieczeń chroniących infra-
strukturę zakładów produkcyjnych. 

Jednak odbiorcy takich apeli często pozo-
stają na nie głusi. Według  raportu ICS Risk & 
Vulnerability, opracowanego przez Claroty
w pierwszym półroczu bieżącego roku, 
w przemysłowych systemach sterowania 
wykryto 365 luk w zabezpieczeniach, co 
oznacza 10-proc. wzrost w skali roku. Nale-
ży podkreślić, iż 75 proc. wykrytych podat-
ności uznano za krytyczne, a 70 proc. z nich 

pozwala napastnikom na przeprowadzenie 
zdalnego ataku. Autorzy raportu zwracają 
uwagę na fakt, iż najwięcej nowych luk po-
jawia się w zabezpieczeniach ICS obsługu-
jących sektor produkcyjny, energetykę oraz 
sieci wodociągowo-kanalizacyjne. 

Skutki ataków na obiekty przemysłowe 
zazwyczaj wiążą się z poważnymi konse-
kwencjami. Jednym z najbardziej obra-
zowych przykładów, o jakich skutkach 
mowa, jest atak na ukraińskie systemy 
energetyczne. Napastnicy, wykorzystując 
luki w oprogramowaniu, uzyskali dostęp 
do przełączników podłączających gene-
ratory energii elektrycznej do sieci ener-
getycznej. W rezultacie odłączyli od sieci 
200 MW mocy wytwórczych, co odpowia-
da 20 proc. energii zużywanej przez Kijów 
w porze nocnej. Takich zagrożeń jest o wie-
le więcej, podobnie jak możliwości ata-
ku, a jednym z najgroźniejszych robaków 
infekujących obiekty przemysłowe jest 
Triton. Jego działanie polega 
na długotrwałej penetracji 
urządzeń oraz oprogra-
mowania nadzorujące-
go proces produkcyjny. 
Celem Tritona jest nie 
tyle utrudnienie funk-
cjonowania firmy, co 
wyrządzenie szkód ma-
terialnych. Wirus ten po 
raz pierwszy pojawił się 
w 2017 r. w zakładach pe-
trochemicznych w Arabii 
Saudyjskiej.  

Jak si  broni ?
Nowe możliwości cyfro-
wej agresji daje Internet 
rzeczy, który jednocze-

śnie pozwala na przeprowadzenie coraz 
bardziej wyszukanych ataków. Oczywi-
ście dostawcy systemów bezpieczeń-
stwa też nie próżnują i wciąż pracują 
nad innowacyjnymi rozwiązaniami, któ-
re pozwalają powstrzymać intruzów. 
Przykładowo, specjaliści Stormshielda 
już od kilku lat rozwijają ofertę tej marki 
w zakresie systemów UTM przeznaczo-
nych dla ochrony sieci przemysłowych. 
W porównaniu do klasycznych syste-
mów charakteryzują się one zwiększoną 
odpornością na wstrząsy, kurz i wilgoć. 
Ponadto wykorzystują mechanizm głębo-
kiej analizy protokołów przemysłowych 
DPI oraz posiadają liczne certyfi kacje 
(IEC 60950-1, IEC 61000, EN 55024, 
EN 55032). Dzięki temu takie urządzenie 
jak Stormshield UTM SNi40 pozwala za-
bezpieczyć sieci przemysłowe działające 
w trudnych warunkach,  czyli wszędzie 
tam, gdzie panuje niska lub wysoka tem-
peratura, istnieje duże zapylenie, wystę-
pują wstrząsy lub pojawiają się wstrząsy 
elektromagnetyczne. SNi40 cechuje się 
wysoką wydajnością ¬ przepustowość 
firewalla wynosi 4,8 Gb/s, IPS-a zaś  
2,9 Gb/s. 

We wrześniu Stormshield wprowa-
dził na rynek nową wersję SNi20. Dzię ki 
połą czeniu transparentnej integracji sieci 
(routing i NAT) z zaawansowanymi funk-
cjami bezpieczeń stwa, wdrażanie SNi20 
odbywa się  bez koniecznoś ci modyfi kacji 
istnieją cej infrastruktury sieciowej. UTM 
pozwala na bezpieczne zdalne zarzą dzanie 

maszynami i sterownikami PLC 
(VPN SSL/IPsec), zdalną kon-

trolę nad rozproszonymi pro-
cesami, segmentację na strefy 
bez zmiany infrastruktury 
i zabezpieczenie procesów OT 
(DPI, IPS, fi ltrowanie). Prze-
pustowość firewalla wynosi 
w tym przypadku 2,4 Gb/s, 
maksymalne opóźnienie 10 ms. 

– SNi20 jest cennym uzu-
pełnieniem oferty UTM-ów 
Stormshield przeznaczonych 
dla środowisk przemysłowych. 
Urządzenie jest przystosowane 
do ochrony rozproszonych ele-
mentów infrastruktury prze-
mysłowej – podsumowuje Piotr 
Zielaskiewicz. 

Stormshield 
na straży sieci przemysłowych
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Dzięki właściwej strategii, opartej na 
wdrażaniu specjalnych narzędzi al-
bo korzystaniu z zewnętrznej usłu-

gi zdalnego zarządzania centrum danych, 
fi rmy i instytucje mogą mieć pod kontro-
lą wszystkie kluczowe procesy. Dotyczą 
one rutynowych prac w ramach utrzyma-
nia data center, ale także skalowania jego 
pojemności, zarządzania infrastrukturą 
i rozwiązywania problemów. Nie wymaga 
to, w wielu przypadkach, fi zycznej obec-
ności administratora w centrum danych, 
ponieważ może on korzystać z nowocze-
snego rozwiązania do zarządzania przy 
użyciu wybranego przez niego urządzenia 
końcowego – laptopa z przeglądarką inter-
netową, smartfona albo tabletu z zainstalo-
waną aplikacją. W ten sposób jest w stanie 
wykonywać swoje zadania bez względu 
na to, jak funkcjonuje w danym momencie 
centrum danych, rozwiązując bieżące pro-
blemy nawet w okresach jego nieplanowa-
nych przestojów.

Tę ostatnią możliwość daje wdrożenie 
koncepcji zwanej zarządzaniem „out of 
band” management (OOB), czyli pozapas-
mowym. W przypadku zarządzania „in-
-band” wykorzystuje się te same sieci, na 
których opiera się działanie centrum da-
nych – okablowanie Ethernet i światło-
wody łączące serwery, pamięci masowe 
i pozostałą infrastrukturę. Z kolei OOB wy-
maga stworzenia komunikacji z centrum 
danych przy użyciu innych sieci, w tym 
komórkowych.

Infrastrukturą centrum danych można 
zdalnie zarządzać zarówno przy użyciu 
narzędzi programowych, jak i sprzęto-
wych. W obu przypadkach istnieje możli-
wość takiej konfi guracji rozwiązania, aby 
pracujący zdalnie administrator, czy też 
użytkownik o odpowiednich uprawnie-
niach, mógł wykonywać wszelkie opera-
cje w systemach operacyjnych urządzeń 
tak, jakby odbywało się to lokalnie. Zda-
niem części specjalistów rozwiązania 

sprzętowe mają tę przewagę nad pro-
gramowymi, że pozwalają na dostęp do 
urządzeń z tzw. niskiego poziomu. Tym 
samym użytkownik zdalny może dostać 
się do systemu BIOS, dokonać jego sprzę-
towego restartu, a w połączeniu z zarzą-
dzaną listwą zasilającą – monitorować czy 
restartować zasilanie. 

Urządzenia do zdalnego zarządzania 
infrastrukturą data center posiadają za-
awansowane funkcjonalności, przykłado-
wo pozwalają na zdalne, niskopoziomowe 
zamontowanie nośnika danych do serwe-
ra i w rezultacie instalację czy reinstalację 
systemu operacyjnego z odległej lokaliza-
cji. Rozwiązania sprzętowe mają być tak-
że bezpieczniejsze. 

– W tym przypadku poprzez bezpieczeń-
stwo rozumiem możliwość zastosowania 
specjalnych algorytmów szyfrowania da-
nych, które przeliczane są poprzez urządze-
nia zewnętrzne. Zatem nie ma możliwości 
ingerencji w nie z poziomu programowego. 

RYNEK

n Tomasz Janoś 

centrum 
danych

Zarządzanie 
i monitorowanie infrastruktury 

Trend zdalnej kontroli nad centrami danych rozwijał się w najlepsze od dłuższego czasu, a pande-
mia tylko go przyśpieszyła. Ci, którzy nie mają dziś odpowiednich narzędzi, ryzykują spadkiem 
wydajności, a nawet brakiem dostępu do usług data center.
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niż projektowana efektywności centrum 
danych – mówi Sebastian Zasina, Data Cen-
ter Solution Architect w APC by Schneider 
Electric.

To rozwiązania DCIM (Data Center 
Infrastructure Management) monitoru-
ją i zarządzają wykorzystaniem zasobów 
centrum danych, w tym zużyciem energii 
przez cały sprzęt IT (serwery, pamięci ma-
sowe, przełączniki sieciowe). Kontrolują 
komponenty fi zycznej infrastruktury data 
center, takie jak zasilacze awaryjne (UPS), 
jednostki dystrybucji zasilania (PDU) 
i klimatyzatory precyzyjne dla serwerow-
ni (CRAC). Narzędzia DCIM mają pomóc 
administratorom osiągnąć maksymalną 
efektywność energetyczną i zapobiec pro-
blemom ze sprzętem, które mogą prowa-
dzić do przestojów.

– Wybrane narzędzie musi mieć intu-
icyjny interfejs, proste mechanizmy doda-
wania nowych urządzeń i ustawiania ich 
monitorowania. Z jednej strony ważna 
jest bieżąca sytuacja, ale z drugiej również 
pewne trendy, które powinno się obrazować 
w raportach, najlepiej tworzonych samo-
dzielnie – tłumaczy Krzysztof Krawczyk, 
IT Solutions Sales Manager w Vertivie.

Bardzo ważne jest monitorowanie klu-
czowych punktów pomiarowych, które 
odzwierciedlają stan urządzenia. Przy-
kładowo dla zasilacza UPS będzie to pra-
ca z sieci lub z baterii, stan naładowania 
baterii czy obecne obciążenie. Jeśli status 
zostanie zmieniony albo osiągnięty zosta-
nie próg krytyczny, musi być o tym poin-
formowana osoba odpowiedzialna za ten 
element infrastruktury.

Nowym trendem staje się platforma 
DCIM hostowana nie lokalnie, ale w chmu-
rze. Dzięki temu ma ona oferować nowe 
funkcjonalności i eliminować takie proble-
my z tradycyjnymi narzędziami, jak długi 
czas wdrażania i złożoność rozwiązania. 
Dostarczany w modelu SaaS chmurowy 
DCIM zapewnia prostsze wdrażanie, nato-
miast   aktualizacje oprogramowania, nowy 
fi rmware czy poprawki bezpieczeństwa są 
dostarczane automatycznie. Dodatkowo 
dużo łatwiejsze staje się odzyskiwanie  da-
nych po awarii – dzięki przechowywanej 
stale w chmurze kopii zapasowej systemu.

Nowa generacja rozwiązań DCIM ofe-
ruje, w porównaniu z tradycyjnymi na-
rzędziami, bardziej zaawansowane 
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Wysokiej klasy zewnętrzna infrastruktura 
zarządzająca to również niezależne łącza, 
redundancja połączeń i zasilania – podkre-
śla Tomasz Kruszyński, Country Manager 
Aten. 

„Zdrowie” centrum danych 
musi by  monitorowane
Dla niezawodności infrastruktury da-
ta center kluczowy  jest monitoring pa-
rametrów pracy i alarmów aparatury 
obiektowej, zwłaszcza elementów skła-
dowych systemów dystrybucji energii 
i chłodu. Duży nacisk kładzie się też na kon-
trolowanie warunków środowiskowych, 
zwłaszcza temperatury i wilgotności. Nie-
korzystne zmiany tych parametrów mogą 
być pierwszym sygnałem, że w centrum da-
nych narasta problem z jego wydajnością, 
a w konsekwencji – niezawodnością.  

– Także monitoring efektywności data 
center w dużej mierze polega na analizie 
realnych odczytów temperatury. Zakłada-
ny na etapie budowy obiektu współczyn-
nik PUE, czyli Power Usage Efectiveness, 
jest realnie osiągany dopiero po spełnieniu 
szeregu założeń projektowych. Weryfi kując 
różnice między projektem a odczytywany-
mi danymi, możemy znaleźć źródło niższej 

Zdalne zarządzanie 
i monitorowanie 
wymaga odpowied-
nich narzędzi
n Serwery konsoli szeregowych 
to urządzenia z dużą liczbą portów 

szeregowych, co umożliwia podłącze-

nie wielu elementów infrastruktury 

data center - serwerów, routerów czy 

przełączników sieciowych. Jak sugeruje 

nazwa rozwiązania, daje ono dostęp do 

tych urządzeń za pośrednictwem ich 

konsol zarządzania. Administratorzy 

mogą zdalnie logować się do podłą-

czonego sprzętu IT, korzystając z nie-

zależnej od działania centrum danych 

łączności - modemów komórkowych, 

komercyjnego internetu oraz takich pro-

tokołów komunikacji, jak telnet czy SSH.

n Przełączniki KVM (Keyboard, Video and 

Mouse) zaprojektowano tak, by zapew-

niały administratorowi centrum danych 

zdalny dostęp do serwerów i kompute-

rów, z wykorzystaniem ekranu, myszy 

i klawiatury. Idea jest prosta: jeśli 

korzystaliśmy kiedyś z jednego kom-

putera z wieloma monitorami, to KVM 

działa dokładnie odwrotnie, umożliwia-

jąc administratorom sterowanie wielo-

ma komputerami przy użyciu jednego 

zestawu klawiatury, myszy i monitora.

n DCIM (Data Center Infrastructure Management)

dostarcza wielu informacji uzupełniają-

cych dane uzyskiwane z serwerów kon-

soli. Podczas, gdy te ostatnie pozwalają 

dotrzeć np. do serwerów i diagnozować 

występujące w nich problemy, narzę-

dzia DCIM pomogą ujawnić problemy 

zarówno ze sprzętem IT, jak i infrastruk-

turą pomocniczą. Wykraczają przy tym 

poza podstawowe funkcje monitorowa-

nia urządzeń, umożliwiając operatorom 

centrów danych zrozumienie, co dzieje 

się w ich środowisku, w tym poprzez 

informowanie o stanie rozwiązań zasila-

jących i chłodzących. Są w stanie zapo-

biegać ewentualnym problemom 

w data center oraz ułatwiać planowanie 

optymalnego rozmieszczenia sprzętu 

i przyszłego rozwoju środowiska IT.
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wać, zwłaszcza wraz z upowszechnie-
niem się technologii 5G. 

– W związku z rozwojem technologii edge 
należy przyjąć, że w najbliższych latach, po-
za centralnym data center, trzeba będzie mo-
nitorować małe, rozproszone geografi cznie 
serwerownie, ograniczone rozmiarem na-
wet do jednej szafy rackowej. Rozwiązanie 
monitoringu powinno umożliwiać włącze-
nie nowych lokalizacji do jednego, spójnego 
systemu – mówi Sebastian Zasina.

Zapotrzebowanie na wdrożenia in-
frastruktury edge będzie rosło w wielu 
branżach, w tym ochronie zdrowia, han-
dlu detalicznym czy przemyśle. Ponieważ 
będzie ona miała krytyczne znaczenie dla 
funkcjonowania aplikacji, to wymagane 
będzie takie samo wsparcie, jak w przy-
padku tradycyjnych centrów danych. 

Pandemia przynosi trwa e 
zmiany
Zmuszając do zachowania dystansu spo-
łecznego i pracy na odległość, pandemia 
COVID-19 przeniosła życie zawodowe 
i osobiste do przestrzeni cyfrowej. Doszło 
do ogromnego wzrostu ruchu sieciowe-
go, generowanego z jednej strony przez 
połączenia wideokonferencyjne, aplika-
cje chmurowe, szyfrowaną komunikację 
VPN i zdalną edukację, z drugiej – przez 
rozrywkę i gry online. W rezultacie chy-
ba jeszcze nigdy nie było tak ważne nie-

przerwane i bezproblemowe działanie 
centrów danych, obsługujących użytkow-
ników zdalnych komputerów, narzędzi 
i platform.

Dlatego zarówno działy IT w organiza-
cjach posiadających niewielkie serwerow-
nie, jak i zespoły operacyjne dostawców 
chmury publicznej muszą zapewnić ruty-
nowe i prewencyjne utrzymanie posiada-
nej infrastruktury, zwiększać jej wydajność 
i rozwiązywać problemy techniczne, jeśli 
się pojawią.

– W okresie pandemii wiele organizacji 
dopuściło pracę zdalną, ale posiadane przez 
nich narzędzia często nie są do niej dosto-
sowane. Tradycyjne systemy monitoringu 
serwerowni to najczęściej lokalna stacja 
robocza z zainstalowanym dedykowanym 
oprogramowaniem dla obsługi serwerow-
ni. Wystawienie tak zbudowanego systemu 
„na zewnątrz” odbywa się często kosztem 
wydajności, wygody użytkowania czy bez-
pieczeństwa danych – ostrzega Sebastian 
Zasina.

Klienci muszą sięgnąć po takie rozwią-
zania, które na stałe zmienią ich sposób 
zarządzania centrum danych. I nie ma 
znaczenia to, ile pandemia jeszcze potrwa, 
albo czy nadejdzie druga fala koronawi-
rusa. W okresie tzw. nowej normalności 
cofnięcie się do dawnego, wyłącznie lo-
kalnego modelu kontroli infrastruktury 
będzie krokiem w tył.  n

funkcje, wykorzystując pewne mechani-
zmy sztucznej inteligencji, uczenia ma-
szynowego (ML) oraz przeprowadzanej 
w czasie rzeczywistym analityki groma-
dzonych danych. Przykładowo platforma 
Schneider Electric gromadzi anonimowe 
dane od wielu klientów na potrzeby ana-
lityki predykcyjnej. Producent twierdzi, 
że poprzez porównanie w czasie rzeczy-
wistym wydajności infrastruktury kon-
kretnego klienta z wzorcem uzyskanym 
z analizy wielu podobnych środowisk, 
można stwierdzić, kiedy kondycja jakie-
goś komponentu data center odbiega od 
stanu prawidłowego, co wymaga działań 
zapobiegających awarii.  

Edge wymusza zdalne 
zarz dzanie
Znaczenie zdalnego zarządzania i mo-
nitoringu centrum danych będzie rosło 
także z tego powodu, że coraz powszech-
niejsze stają się wdrożenia infrastruktury 
brzegowej. Edge computing eliminuje ko-
nieczność przekazywania informacji do 
odległej chmury lub innych scentralizo-
wanych systemów, umieszczając wydaj-
ne zasoby obliczeniowe, pamięci masowe 
i sieciowe jak najbliżej użytkowników 
i urządzeń końcowych. Zastosowań, 
w których nie będzie można pozwolić so-
bie na większe opóźnienia w przesyłaniu 
i przetwarzaniu danych, będzie przyby-

RYNEK

n Tomasz Kruszyński, Country 
Manager, Aten
W zdalnym zarządza-

niu centrami danych 

rozwiązania sprzęto-

we – przełączniki KVM 

w połączeniu z serwera-

mi konsoli szeregowych 

i listwami PDU – pokazują swoją przewa-

gę nad narzędziami programowymi. Przy 

ich zastosowaniu możliwe jest niskopo-

ziomowe zarządzanie nie tylko serwe-

rami, ale właściwie wszystkim, co może 

znaleźć się w data center, a więc przełącz-

nikami sieciowymi, rejestratorami, czy 

systemami NAS. Naturalnie, dobry har-

dware musi być opatrzony odpowiednim 

oprogramowaniem spinającym, które po-

zwoli nie tylko na bieżący dostęp, ale 

i stałe monitorowanie działania infra-

struktury oraz urządzeń.

n Sebastian Zasina, Data 
Center Solution Architect, 

APC by Schneider Electric
Na pewno infrastruk-

turę data center mo-

nitoruje się dzisiaj w 

sposób bardziej inte-

ligentny, niż jeszcze kilka 

lat temu. Duża ilość czujników i danych 

spływających z różnych urządzeń powo-

duje, że manualny monitoring, zwłaszcza 

dużych obiektów DC, stał się wyzwa-

niem. Rozwiązania DCIM wzbogaciły się 

o zaawansowaną analitykę i elemen-

ty sztucznej inteligencji. System moni-

toringu centrum danych nie odpowiada 

już tylko na pytanie „co się wydarzyło?”. 

Pomaga nam również wyciągać wnioski 

i odpowiedzieć na pytanie „co się może 

wydarzyć oraz jak temu zapobiec?”. To 

jest duża zmiana jakościowa.

Zdaniem specjalisty  

n Krzysztof Krawczyk, IT Solu-
tions Sales Manager, Vertiv
Coraz rzadziej doko-

nujemy obserwacji 

polegających na regu-

larnych wizytach 

w miejscu, gdzie pra-

cują urządzenia wymaga-

jące kontroli. W większości polegamy na 

alarmach, które są wysyłane do central-

nych systemów monitorujących. Coraz 

bardziej staramy się działać predykcyjnie, 

czyli przewidywać potencjalne usterki na 

podstawie wcześniejszego doświadcze-

nia i coraz częściej wyręczają nas w tym 

systemy sztucznej inteligencji. Pandemia 

COVID-19, podczas której unikamy nie-

potrzebnego przemieszczania się, tylko 

wzmacnia ten kierunek.
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Wobec ciągłej presji na zwiększanie wydajności i dostępności 
infrastruktury, przy jednoczesnym ograniczaniu jej kosztów, 
jeszcze nigdy nie było tak ważne sprawne i skuteczne zarzą-
dzanie centrum danych.

Wraz z szybkim rozwojem cen-
trów danych, wynikającym 
z gwałtownie rosnącego za-

potrzebowania na usługi IT, coraz trud-
niejsze i złożone jest zarządzanie tymi 
środowiskami. Konieczne staje się uży-
cie rozwiązania, które daje centralny do-
stęp do wszystkich krytycznych systemów 
i zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym. 

Ponieważ nie ma uniwersalnego produk-
tu do zarządzania, integrator powinien mieć 
możliwość zaprojektowania – na podstawie 
pasujących do siebie elementów – rozwią-
zania gwarantującego niczym niezakłóconą 
pracę i rozwój środowiska IT. Taką możli-
wość daje oferta fi rmy ATEN, która obej-
muje szeroki wybór urządzeń KVM dla 
centrów danych, serwerów konsol szere-
gowych, listew PDU oraz oprogramowa-
nie CC2000 i CCVSR, spinające wszystkie 
funkcje kompletnego rozwiązania do za-
rządzania infrastrukturą. Wykorzystując 
połączone ze sobą narzędzia ATEN można 
zapewnić administratorom pełną i zdalną 
kontrolę nad centrami danych, serwerow-
niami i fi rmowymi oddziałami.

Jako interfejs kompletnego rozwiąza-
nia, oprogramowanie CC2000 zapewnia 

ATEN: centralny dostęp do

INFRASTRUKTURY

ADVERTORIAL

Oprogramowanie CC2000: 
  konsoliduje w jednym portalu zarz dza-

nie wszystkimi prze cznikami KVM 
over IP, serwerami konsoli szeregowych 
i listwami PDU  rmy ATEN, umo liwiaj c 
kontrolowanie w trybie in-band i out-of-
-band ca ego uruchomionego w centrum 
danych sprz tu IT, w tym wbudowanych 
procesorów serwisowych oraz serwerów 
 zycznych i wirtualnych;

  zapewnia rozbudowany pulpit nawiga-
cyjny, oferuj cy szybki przegl d wszyst-
kich najwa niejszych informacji, takich jak 
status urz dze  i rezultaty wykonywanych 
zada ;

  oferuje intuicyjny, oparty na HTML5 
interfejs u ytkownika, u atwiaj c efek-
tywn  kontrol  nad infrastruktur  cen-
trum danych;

  zapewnia architektur  redundantn ,
umo liwiaj c  w razie awarii p ynny dost p 
do wszystkich urz dze  i zarz dzanie nimi.

centralny dostęp do urządzeń IT w lokal-
nym bądź zdalnym centrum danych po-
przez jeden wygodny w użyciu portal. 
Konsoliduje zarządzanie wszystkimi prze-
łącznikami KVM over IP, serwerami konsoli 
szeregowych i listwami PDU marki ATEN, 
umożliwiając kontrolowanie w trybie in-
-band oraz out-of-band całego uruchomio-
nego w centrum danych sprzętu IT, w tym 
wbudowanych procesorów serwisowych, 
jak też serwerów fi zycznych i wirtualnych.

Portal oprogramowania CC2000 daje 
administratorom pełny wgląd we wszyst-
kie ważne informacje na temat funkcjo-
nowania centrum danych, umożliwiając 
monitorowanie infrastruktury przy mini-
malnych nakładach pracy i czasu. Funk-
cjonalny pulpit nawigacyjny oferuje 
szybki oraz szczegółowy przegląd statusu 
zarządzanych urządzeń, związanych z ni-
mi zdarzeń, rezultatów wykonanych zadań 
i stopnia wykorzystania licencjonowanych 
węzłów. Administratorzy mogą również 
wyświetlać szczegóły na temat aktualnie 
zalogowanych użytkowników i kończyć po-
dejrzane sesje. Dostępna na pulpicie funkcja 
powiadamiania ułatwia szybkie diagnozo-
wanie i rozwiązywanie problemów.

Oparty na przeglądarce iHTML5 przej-
rzysty i intuicyjny interfejs oprogramo-
wania CC2000 zapewnia zaawansowaną 
funkcjonalność oraz prostą obsługę. Wy-
korzystując skonsolidowane dane, nawi-
gację opartą na zadaniach i uproszczone 
menu, administratorzy mogą z łatwością 
uzyskiwać dostęp do wszystkich urządzeń 
IT, konfi gurować je i zarządzać nimi.

Dzięki opatentowanemu trybowi Panel 
Array administrator ma wgląd w wyjścio-
we sygnały wizyjne wielu urządzeń, wy-
świetlane w osobnych panelach na tym 
samym ekranie. Aby uzyskać dostęp do 
wybranego urządzenia i przejąć nad nim 
kontrolę, wystarczy skierować wskaźnik 
myszy na odpowiedni panel i kliknąć.

Zastosowana we wdrożeniach CC2000 
architektura serwerów głównych i zapa-
sowych (primary-secondary) w pełni za-
bezpiecza transmisję danych. Dotyczy to 
także uaktualniania baz danych w czasie 
rzeczywistym, co zapewniają automatycz-
ne funkcje tworzenia kopii zapasowych 
całego systemu. W razie awarii któregoś 
z modułów, dzięki stworzonej nadmiaro-
wości, wciąż możliwy jest płynny dostęp 
i zarządzanie wszystkimi urządzeniami. 

Dodatkowe informacje:
tel. 514 120 220, 

offi ce@pl.aten.com, 
www.aten.pl
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Stało się! Jesteśmy wreszcie właścicielami rozwiązania Dell EMC PowerStore i możemy 
je wypożyczać do testów. Rozwiązanie jest przełomowe z uwagi na technologię, jaką wykorzy-
stano do jego skonstruowania. I nie mam wcale na myśli NVME – najbardziej nowoczesnego i efek-
tywnego podejścia do pracy z danymi.

PowerStore jest najbardziej innowa-
cyjnym rozwiązaniem do przecho-
wywania danych, dlatego że ktoś 

pomyślał i do uruchomienia wszelkich 
procesów na macierzy wykorzystał tech-
nologię kontenerów. No dobrze, powie 
ktoś inny, nie jestem DevOpsem, po co mi 
to? Popatrzmy więc, jak wykorzystywa-
ne są kontenery, a zrozumiemy rewolucję, 
z jaką mamy do czynienia.

Zacznijmy od tego, że – jak się nietrud-
no domyślić – większość czytających ten 
tekst korzystała kiedyś z poczty w prze-
glądarce. Najbardziej zna-
ne systemy tego typu bazują 
właśnie na kontenerach.  Na
kontenerach, czyli właści-
wie na czym? Otóż każde od-
świeżenie naszego okienka 
jest uruchomieniem oddziel-
nego procesu – kontenera  –
od strony serwerowej. Jak 
nam się coś zepsuje, wystar-
czy odświeżyć przeglądarkę, a więc zre-
startować proces. Przy czym nasz restart 
nie wpływa na okienka innych użytkow-
ników. To tak, jakbyśmy ponownie uru-
chomili naszą macierz, co kompletnie nie 
ma wpływu na inne elementy. Wszystko 
może sobie normalnie działać, a aktuali-
zacja oprogramowania wygląda tak, że 
każdy nowy proces startuje z nową wer-
sją, a te stare, dopóki działają - działają na 
starszej. 

A co z macierzą, która kompletnie nie 
potrzebuje restartu? I to z poziomem nie-
zawodności 99,9999? Taką, która sama 
w sobie działa na klastrze kontenerów, 
wobec czego podłączenie następnej, ana-
logicznej do klastra jest proste i natural-
ne? Macierzą, do której funkcjonalność 
plikową dodano uruchamiając proces ser-
wera plików – używany i zweryfi kowany 

MACIERZ inna niż wszystkie   
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wcześniej w rozwiązaniach Dell Unity? 
Odpowiedź na wszystkie te pytania jest 
krótka: no problem. 

Nowa architektura to przełom w za-
rządzaniu danymi. Programowanie pracy 
kontenera nie wymaga całego ogromnego 
środowiska testowego. Wymaga… lapto-
pa, a efektem jest kosmiczna elastyczność. 
Jeżeli trzeba będzie napisać poprawkę, 
nie będzie to trwało miesiącami, można 
to zrobić praktycznie od ręki. Jeżeli ktoś 
wymyśli nową funkcjonalność, będzie ją 
można po prostu uruchomić.

I teraz kilka istotnych kwe-
stii, żeby wszystko było ja-
sne. Po pierwsze PowerStore 
się sam zarządza, jeśli więc 
mamy kilka takich macierzy, 
procesy same rozkładają da-
ne, w zależności od tego, gdzie 
i jakich danych nam potrzeba. 
Nie jest przy tym niczym nad-
zwyczajnym, że parzystość, 

czyli zabezpieczenie na warstwie danych, 
jest realizowana automatycznie przez 
macierz. Zatem nie mamy starodawne-
go RAID-a na urządzeniach blokowych 
(dawniej dyski), ale przestrzeń podzielo-
na jest na segmenty, które odpowiednio 
ulegają deduplikacji i kompresji. My jedy-
nie mówimy, ile tej przestrzeni potrzeba, 
gdzie i w jaki sposób. W tym celu moż-
na blokowo używać FC, iSCSI, korzystać 
z danych plikowo, ale można też użyć me-
chanizmu vVols.

Co ważne, wszystko działa na wskaźni-
kach, wszystko jest programowalne. Ko-
pia migawkowa  czy klon nie stanowią tu 
żadnego luksusu - mówimy o standardo-
wym zachowaniu macierzy. Replika jest 
automatycznym standardem i wszystko 
można zrobić za pomocą REST API. Jak 
ktoś chce, może użyć PowerStore’a jako 

automatyczny podajnik danych dla baz 
przy wykorzystaniu – na przykład – An-
sible’a i dział utrzymania baz danych bę-
dzie miał możliwość uruchomienia bazy 
produkcyjnej (wersji „2 minuty temu” 
w celach testowych). 

Do tych zalet trzeba dodać jeszcze jed-
ną – inteligencję. Standardem rynkowym 
jest obecnie wykorzystanie nauczania 
maszynowego, nic więc dziwnego, że 
w rozwiązaniu PowerStore algorytmy 
uczenia maszynowego służą do elimina-
cji dziesiątków czasochłonnych zadań 
i automatyzacji procesu podejmowania 
decyzji. Tak pracochłonne procesy, jak 
początkowe rozmieszczanie woluminów, 
migracje, równoważenie obciążenia i roz-
wiązywanie problemów, są zautomatyzo-
wane przez wbudowany silnik uczenia 
maszynowego. Optymalizuje on działa-
nie zarówno pojedynczych urządzeń, jak 
i całych klastrów, dbając o jak najlepszą 
wydajność i redukując koszt infrastruktu-
ry, nawet jeśli środowisko pracy ewoluuje 
w sposób nieprzewidywalny. 

Trudno się więc dziwić, że nie możemy 
się doczekać, aby wspólnie z wami zoba-
czyć, jak to rozwiązanie zadziała w wa-
szym środowisku IT. 

Zainteresowanych wypożyczeniem 
lub zakupem rozwiązania Dell EMC 
PowerStore zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt dla partnerów: 
Jakub Skwarczyński, Dell Technologies Business 

Development Manager, Ingram Micro, tel. 603 885 211,
jakub.skwarczynski@ingrammicro.com

n Piotr Piotrowski, Solutions Architect, Ingram Micro

Nowa 
architektura 
to przełom 
w zarządzaniu 
danymi.

026_CRN_09_2020 advertorial Ingram Micro.indd   26 14.09.2020   13:15



Oprogramowanie do monitoringu i związane z tym usługi zapewniają fi rmom nieprzerwane działanie, 

optymalną wydajność i skalowalność sieci, umożliwiając nie tylko bieżące prowadzenie, ale też rozwijanie 

działalności. Jednak narzędzia na skalę korporacyjną znajdują się często poza zasięgiem małych i średnich 

przedsiębiorstw lub fi rm przemysłowych, które prowadzą brzegowe centra danych lub zdalne biura. W kon-

sekwencji fi rmy te zazwyczaj decydują się na bardziej ograniczoną funkcjonalność biznesową, zwiększając 

ryzyko i koszty. Aby tego uniknąć Vertiv dedykuje im nowe rozwiązanie – oprogramowanie Environet™ Alert.

V ertiv™ Environet™ Alert zapewnia 
dostęp do łatwego w użyciu opro-
gramowania do monitorowania, któ-

re pomaga w zapewnieniu nieprzerwanego 
zasilania i chłodzenia krytycznej infrastruk-
tury. Rozwiązanie to zapewnia doskonałe 
możliwości monitorowania elementów in-
frastruktury centrum danych, ostrzegania 
o zdarzeniach, tworzenia trendów i organi-

zacji danych. Może zostać z powodzeniem 
wykorzystane w takich branżach, jak opie-
ka zdrowotna, usługi fi nansowe czy admini-
stracja – oraz wszędzie tam, gdzie kluczowa 
jest ochrona ciągłości operacyjnej i rozwój 
działalności. Environet Alert został zapro-
jektowany z myślą o realizowaniu wielu kon-
kretnych potrzeb zarówno małych i średnich 
fi rm, jak i dużych przedsiębiorstw, takich jak:

Monitorowanie infrastruktury klasy enterprise 
dla małych i średnich centrów danych

ADVERTORIAL

Korzyści 
dla użytkownika

  Zwi kszenie wiedzy operacyjnej i wgl du 
w kluczowe zasoby.

  Monitoring urz dze  dzi ki usprawnionej 
integracji z innymi systemami biznesowymi.

  Poprawienie dost pno ci serwerów dzi ki 
proaktywnemu rozwi zywaniu zagro e .

  Oszcz dno  czasu dzi ki a-
twiejszej kon  guracji, zarz -
dzaniu i monitorowaniu.

  Identy  kacja trendów wspie-
raj ca planowanie i opty-
malizowanie operacji we 
wszystkich lokalizacjach.

  Spójne procesy i systemy 
w centrach danych oraz 
serwerowniach.

Poprawa monitorowania 
infrastruktury obiektu
Monitorowanie w cza-
sie rzeczywistym i alerty 
chroni  infrastruktur  
krytyczn  – systemy za-
silania gwarantowanego 
i klimatyzacji precyzyj-
nej – przed problema-
mi z wydajno ci  oraz 
przestojami.

Zwiększenie widoczności 
i kontroli zdarzeń Opro-
gramowanie Environet Alert pomaga 
zwi kszy  efektywno  zespo u IT, kieru-
j c natychmiastowe powiadomienia o zda-
rzeniach do odpowiedniego personelu.

Dostosowanie widoku danych Nowoczesny in-
terfejs u ytkownika pozwala na ustawie-
nie indywidualnych widoków na dane, 
aby skupi  si  na poszczególnych klasach 
danych, czy powiadomieniach z syste-
mów zasilania gwarantowanego (UPS) we 
wszystkich lokalizacjach.

Aktywne zarządzanie zagrożeniami Rozwi zanie 
pozwala na identy  kacj  i sprawne prze-
ciwdzia anie zagro eniom, zanim zd  
zaszkodzi  prowadzonej dzia alno ci, wy-
d u aj c czas pracy, utrzymuj c operacje 
biznesowe i chroni c klientów.

    Zwiększenie elastyczności fi rmy
Environet Alert pozwala zarz -
dza  urz dzeniami SNMP marki 
Ver  v i innych producentów 
bez dodatkowych kosztów.

Skalowanie na różne urządzenia i lokalizacje
Oprogramowanie mo na skalowa  do tysi cy 
urz dze , wspieraj c rozwój przedsi biorstwa.

Szybkie i łatwe w konfi guracji rozwiązanie
Environet Alert mo na skon  gurowa  samo-
dzielnie, przenosz c i dodaj c urz dzenia, co 
eliminuje potrzeb  zewn trznego wsparcia i 
usprawnia zarz dzanie urz dzeniami.

Gotowość do wysokiej dostępności systemów Enviro-
net Alert pozwala zapewni  ci g o  dzia ania 
i utrzymanie umów o gwarantowanym pozio-
mie wiadczenia us ug (SLA).

Łączenie operacji w sieci Korzystaj c z API mo li-
we jest po czenie si  ze zdalnymi systema-
mi DCIM i systemami zarz dzania budynkiem 
(BMS), aby uzyska  pe niejszy obraz operacji 
sieciowych.

Usprawnienie zarządzania urządzeniami Dane z Envi-
ronet Alert mog  zosta  zintegrowane z in-
nymi narz dziami do zarz dzania sieci , aby 
u atwi  zarz dzanie ca  infrastruktur .

   Usługi zintegrowane Dost pny jest opcjonalny 
pakiet startowy lub zakup us ugi pod klucz 
z kon  guracj  urz dze .

Dodatkowych informacji nt. oprogramowania 
Vertiv Environet Alert udziela:

Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager,
Krzysztof.Krawczyk@Vertiv.com, tel. +48 500 105 463
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Ostatnie miesiące nie są łatwe dla 
startupów. Wiele z nich, aby zwią-
zać koniec z końcem, ogranicza 

nakłady na projekty i zwalnia pracowni-
ków. Dziennik „The Wall Street Journal” 
szacuje, że młode fi rmy z Doliny Krzemo-
wej, począwszy od marca br., zlikwidowa-
ły ponad 25,5 tys. miejsc pracy. Wprawdzie 
statystyki wyraźnie zawyżają poobijane w 
czasie zarazy Uber Technologies i Airbnb, 
niemniej zatrudnienie ograniczyły też 
startupy pracujące na przykład nad pro-
duktami i usługami związanymi ze sztucz-
ną inteligencją. 

Jednak w czasie każdej recesji powsta-
je wiele innowacyjnych rozwiązań, które 
później wyznaczają trendy na światowych 
rynkach. Tym razem może być podobnie, 
a wśród innowatorów wyróżniają się pod-
mioty z sektora storage’u. Przykładowo, ta-
kie fi rmy jak Pavilion Data oraz Vast Data 
opracowały architekturę, która umożliwia 
połączenie w jednym urządzeniu wyso-
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kiej wydajności z niemal nieograniczoną 
pojemnością. Z tego powodu Jeff  Den-
worth, wiceprezes i współzałożyciel Vast 
Data, krytycznie ocenia piramidę Gartnera 
przedstawiającą warstwowy rozkład pa-
mięci, gdzie na szczycie znajdują się dys-
ki fl ash przeznaczone do obsługi aplikacji 
krytycznych, zaś na najniższym poziomie 
najtańsze nośniki wykorzystywane do ar-
chiwizacji danych. 

– Ten schemat traci rację bytu. Jego naj-
większą wadą jest wprowadzenie chaosu 
w serwerowni. W obecnych czasach gros 
klientów chce mieć natychmiastowy dostęp 
do wszystkich swoich danych, żeby móc wy-
konywać złożone operacje, w tym związane 
z uczeniem maszynowym – podkreśla Jeff  
Denworth.

Tego rodzaju gracze rynkowi zwracają 
uwagę nie tylko na wydajność, łatwość za-
rządzania, ale i energooszczędność. 

– Kwestia energii stała się poważnym 
problemem gospodarczym i politycznym. 

Tymczasem centra danych zużywają około 
3,5 proc. światowej energii i produkują 
2 proc. gazów cieplarnianych.  Architektura, 
którą opracowaliśmy, pozwala oszczędzić 
75 proc. energii w porównaniu do tradycyj-
nych serwerów – mówi Tony Craythorne, 
CEO Bamboo Systems, producent serwe-
rów będących alternatywą dla maszyn x86. 

All-  ash po nowemu 
Według IDC w pierwszym kwartale 

2020 r. globalna sprzedaż macierzy dys-
kowych zmniejszyła się o 8,2 proc. w uję-
ciu rocznym. Wzrost, zresztą na niskim 
poziomie 0,4 proc., odnotowano w przy-
padku storage’u jedynie w segmencie sys-
temów all-fl ash. Karty rozdają tutaj takie 
tuzy, jak Dell EMC, HPE, NetApp, a tak-
że Pure Storage. Jednakże na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu miesięcy w branżo-
wych mediach coraz częściej słyszy się 
o produktach wspomnianych już marek - 
Vast Data i Pavilion Data, ale także między 
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fl ash sprawia, że koszty rozwiązania i wy-
trzymałość są lepsze niż w przypadku kla-
sycznych macierzy all-fl ash – wyjaśnia Jeff  
Denworth. 

Startup powstał w 2016 r., a dwa lata póź-
niej rozpoczął sprzedaż autorskiego sys-
temu. Jak do tej pory zebrał od funduszy 
venture  capital 180 mln dol. Vast Data nale-
ży do unicornów, a więc startupów, których 
wartość wyceniana jest na co najmniej mi-
liard dolarów. Co ciekawe, aby osiągnąć ten 
status, fi rma Jeff a Denwortha potrzebowa-
ła 17 miesięcy od czasu debiutu pierwszego 
produktu. Dla porównania, Nutanix osią-
gnął tą wartość po 29 miesiącach, a Pure 
Storage po trzech latach. Średnie przycho-
dy z pojedynczej transakcji realizowanej 
przez Vast Data wynoszą około 1 mln dol., 
ale nowojorski startup nie narzeka na brak 
klientów w czasie pandemii. 

– Zgłaszają się do nas fundusze hedgin-
gowe, a nawet podmioty z sektora medycz-
nego, ponieważ nasze rozwiązanie pozwala 
oszczędzać pieniądze, a jednocześnie umoż-
liwia analizę większej ilości danych hi-
storycznych niż wcześniej – mówi Renen 
Hallak, CEO Vast Data. 

Szybkie i bez baga u 
do wiadcze

Założyciele startupu Pavilion Data, po-
dobnie jak ich koledzy z Vast Data, nie wie-
rzą w świetlaną przyszłość tradycyjnych 
macierzy all-fl ash. Gurpeet Singh, CEO Pa-
vilion Data, choć dostrzega innowacje  na 
rynku serwerów oraz rozwiązań siecio-
wych, dość sceptycznie ocenia innowacje 
w segmencie pamięci masowych. 

– Architektura macierzy dyskowych od 
dwóch dekad praktycznie się nie zmienia. 
Natomiast nasze rozwiązanie Hyper Pa-
rallel Flash rozpocznie trzecią falę na rynku 
storage’u – dość buńczucznie zapowiada 
Gurpeet Singh. 

Pavilion Data opracował od podstaw sys-
tem operacyjny, a także rozwiązanie sprzę-
towe pod kątem optymalnej obsługi NVMe 
i NVMe-oF. Warto w tym miejscu dodać, że 
według IDC już za dwa lata 20 proc. macie-
rzy all-fl ash będzie wykorzystywać proto-
kół NVMe over Fabrics. Tym, co wyróżnia 
startup z San Jose na tle konkurentów, jest 
liczba kontrolerów stosowanych w urzą-
dzeniu. Modułowa konstrukcja 4RU po-
zwala na wykorzystywanie 20 aktywnych 

kontrolerów z portami 40 Gigabit Ether-
net oraz 100 Gigabit Ethernet bądź Infi ni-
Band i 72 standardowe dyski SSD NVMe 
2,5.  System jest bardzo uniwersalny i ob-
sługuje bloki, pliki oraz obiekty. 

– Tradycyjne konstrukcje macierzy z dwo-
ma kontrolerami kompletnie nie pasują do 
dzisiejszych wymagań związanych z zapo-
trzebowaniem użytkowników na wydajność 
i pojemność systemów. Macierz pamięci ma-
sowej z wieloma kontrolerami liniowo i nie-
zależnie skaluje zarówno pojemność, jak 
i wydajność – przekonuje Gurpeet Singh.

Na potwierdzenie tej tezy Pavilion po-
równuje klasyczną macierz all-fl ash z dwo-
ma kontrolerami z autorskim systemem 
Hyper Parallel Flash. Pierwsza z wymie-
nionych zapewnia zazwyczaj przepusto-
wość rzędu 8 GB/s, 2M IOPS i opóźnienie 
500 μs, zaś rozwiązanie Pavilion Data w tej 
samej konfi guracji uzyskuje lepsze para-
metry =  90 GB/s, 20M IOPS i 40μs. 

– To zaleta architektury równoległej, za-
projektowanej w celu uwolnienia mocy no-
śników SSD – mówi szef startupu.

Pavilion Data działa od 2014 r. i zgroma-
dził od funduszy venture capital 58 mln 
dol. Jednym z największych klientów tej 
fi rmy jest Sony Innovation Studios. 

Powtórka z 3PAR?
Dekadę temu Dell oraz HP stoczyli  ba-

talię o producenta macierzy dyskowych 
3PAR. Ostatecznie zwyciężyła ta druga 
korporacja, co pozwoliło jej utrzymać silną 
pozycję w tym segmencie rynku.  Niewy-
kluczone, że o specjalistach z 3PAR znowu 
zrobi się głośno. Czwórka współautorów 
sukcesu tej fi rmy, w tym David Scott (daw-
ny CEO), powraca do gry. Pod koniec 2018 r.
byli pracownicy 3PAR utworzyli startup 
Nebulon. W stosunkowo krótkim cza-
sie udało im się uzyskać od inwestorów 
18 mln dol., a w czerwcu przedstawili swo-
je rozwiązanie, które określają jako Cloud-
-Defi ned Storage. To ciekawa propozycja 
dla integratorów bądź fi rm świadczących 
usługi zarządzane. 

Rozwiązanie Nebulon działa w środo-
wisku lokalnym i bazuje na serwerach, 
zaś warstwa zarządzająca znajduje się
w chmurze publicznej. Newralgiczną rolę 
spełnia kontroler określany przez specja-
listów startupu jako SPU (Services Pro-
cessing Unit). W praktyce jest to karta 
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innymi StorONE. Ich szefowie zgodnym 
chórem powtarzają, że macierze all-fl ash 
oferowane przez liderów rynku są już pas-
sé. Co proponują w zamian? Otóż specjali-
ści Vast Data opracowali system, który ma 
zastąpić macierze dyskowe z kilkoma war-
stwami pamięci masowych i pozwala uzy-
skać nie tylko wyższą wydajność, ale także 
skalowalność. Na rozwiązanie tej marki 
składają się trzy elementy: serwer, półka 
z dyskami SSD (JBOF – Just a Bunch Of 
Flash) i przełączniki NVMEe over Fabric. 
Bezstanowe węzły obliczeniowe obsługu-
ją przetwarzanie metadanych i pamięci 
masowej, zapewniając jednolitą globalną 
przestrzeń nazw, deduplikację i ochronę 
danych. Na storage składają się dyski QLC 
służące do przechowywania danych oraz 
Intel Optane 3D X Point, pełniące rolę bu-
fora. Maksymalna konfi guracja pozwala 
na połączenie 1000 węzłów pamięci oraz 
10 tys. obliczeniowych. Warto zauważyć, 
że choć Vast Data wykorzystuje najtańsze 
i najmniej trwałe napędy fl ash QLC, udzie-
la na nie aż 10-letniej gwarancji. 

– Jest to możliwe dzięki zastosowa-
niu wydajnej redukcji danych oraz mode-
lu zabezpieczeń Erasure Coding. Metoda 
zmniejszania liczby zapisów na dyskach 
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PCIe umieszczana na serwerach x86 HPE 
lub Supermicro, aczkolwiek fi rma planu-
je podpisać umowy z innymi producenta-
mi. SPU oferuje takie usługi jak: kompresja, 
szyfrowanie, reduplikacja czy tworzenie 
snapshotów. 

– SPU zastępuje kartę RAID lub Fibre
Channel HBA na serwerach aplikacji. 
Nie wymaga specjalnego oprogramowa-
nia na serwerze. Obecnie istnieje możli-
wość zbudowania klastra zawierającego 
do 32 węzłów. Serwery łączą się ze sobą 
za pośrednictwem portów 
10 lub 25 Gigabit Ether-
net. Szacujemy, że nasze 
rozwiązanie jest o połowę 
tańsze od klasycznej macie-
rzy all-fl ash – mówi Craig 
Nunes, współzałożyciel 
i COO Nebulona. 

Druga część rozwiąza-
nia – Nebulon ON – jest 
oparta na chmurze pu-
blicznej i wykorzystuje 
AIOps (Artifi cial Intelli-
gence for IT Operations). 
Tego typu systemy łączą 
wielkie zbiory danych, sztuczną inteli-
gencję oraz uczenie maszynowe w celu 
usprawnienia procesów i zadań opera-
cyjnych, takich jak analiza zdarzeń bądź 
monitorowanie wydajności. Komunikacja 
pomiędzy serwerami pracującymi w lokal-
nych środowiskach i chmurą publiczną od-
bywa się za pośrednictwem łącza 1 Gigabit 
Ethernet. 

SoftIron to kolejny, obok Vast Data czy 
Pavilion Data, startup przywiązujący 
znaczną wagę do rozwiązań sprzętowych. 
Flagowym produktem fi rmy jest urządze-
nie HyperDrive wyposażone w procesory 
ARM oraz oprogramowanie open source 
Ceph, należące do kategorii rozwiązań 
SDS (Software Defi ned Storage). SoftIron 
wysoko ocenia software Ceph, chwaląc 
jego możliwości w zakresie elastyczno-
ści oraz parametry związane z wydajno-
ścią. Niemniej sprawia on trudności wielu 
użytkownikom podczas rozbudowy syste-
mu. Startup wychodzi im naprzeciw, ofe-
rując urządzenie opracowane specjalnie 
z myślą o współpracy z Ceph, co powodu-
je, że jest ona bezproblemowa. 

– Osoby wychodzące z założenia, że 
oprogramowanie Sofware Defi ned Storage

czy Software Defi ned Data Center mogą 
świetnie działać na dowolnym sprzęcie, 
będą rozczarowani – podkreśla Andrew 
Moloney, wiceprezes SoftIron.

W pojedynczym urządzeniu Hyper-
Drive można umieścić 14 nośników i jest 
ono dostępne w konfi guracjach typu all-
-fl ash, hybrydowej lub składającej się wy-
łącznie z dysków HDD. Andrew Moloney 
przyznaje, że największą popularnością 
cieszą się systemy o pojemności 120 TB 
z nośnikami fl ash oraz dyskami talerzowy-

mi. Klienci bardzo czę-
sto budują z nich klastry 
o wielkości 1 PB danych. 
HyperDrive znajduje za-
stosowanie w projektach 
wymagających obliczeń 
o wysokiej wydajności 
oraz przy opracowywa-
niu złożonych analiz, 
podczas których nastę-
puje intensywne wyko-
rzystywanie danych. 

SoftIron, w przeci-
wieństwie do większości 
konkurentów, bazuje na 

procesorach ARM, generalnie tańszych od 
układów Intela. Startup zachęcony dużym 
powodzeniem HyperDrive, systematycz-
nie rozbudowuje portfolio. Już wkrótce 
na rynku mają zadebiutować przełączniki  
HyperSwitch, oparte na SONiC – systemie 
operacyjnym open source, a także urządze-
nie transkodujące HyperCast. 

SoftIron, który działa na rynku od ośmiu 
lat, został zasilony przez fundusze ventu-
re capital kwotą 41 mln dol. Posiada dwa 
biura w Londynie, a także w Newark. 
Co ciekawe, produkcja sprzętu odbywa się 
w Kalifornii. 

Serwery dla mikrous ug
Kolejny godny uwagi startup, jakim 

jest Bamboo Systems, łączą z SoftIron 
brytyjskie korzenie, a także przywiąza-
nie do procesorów ARM. Firma rozpo-
częła działalność w 2015 r. jako Kalaeo, 
jednak od końca ubiegłego roku posługu-
je się obecną nazwą. Jej szefowie posta-
wili przed sobą wyjątkowo ambitny cel, 
a mianowicie zrewolucjonizowanie ryn-
ku serwerów. 

– Architektura x86 zasadniczo nie zmie-
niła się od lat 80. Tymczasem powstaje co-

raz więcej aplikacji tworzonych w oparciu 
o kontenery i mikrousługi. Nie mamy ogra-
niczeń związanych ze starszymi projekta-
mi, dlatego jesteśmy w stanie dostarczyć 
serwery dopasowane do obecnych potrzeb. 
Zwłaszcza że zużywają ułamek energii 
w porównaniu z tradycyjnymi jednostka-
mi – tłumaczy Tony Craythorne. 

Szefowie startupu zapewniają, że ich 
serwery są nie tylko energooszczędne, ale 
również o połowę tańsze od maszyn x86. 
„Tajny sos” to autorska architektura PAN-
DA (Parallel ARM Node Designed Archi-
tecture), która wykorzystuje metodologię 
systemów wbudowanych, znacznie redu-
kując profi l termiczny serwera. Natomiast 
wysoka przepustowość oraz wykonywa-
nie obliczeń o dużej gęstości predysponu-
ją urządzenia Bamboo Systems do pracy 
na brzegu sieci, obsługi aplikacji opartych 
na kontenerach, analizy danych, czy też
realizacji zadań związanych z wdraża-
niem modeli uczenia maszynowego. 

Brytyjski startup – w przeciwieństwie 
do większości producentów serwe-
rów korzystających z procesorów Intela 
– stawia na chipy ARM, które są utoż-
samiane przede wszystkim ze smartfo-
nami. B1000N to kompaktowy system 
zajmujący pojedynczą szafę typu rack, 
która może pomieścić jedną lub dwie 
kasety, zawierające po cztery małe ser-
wery, z których każdy posiada 16 pro-
cesorów opartych na konstrukcji ARM 
Cortex-A72. Bamboo Systems opraco-
wało także własną płytę główną, która 
jest reklamowana jako bardziej wydaj-
na od tych płyt, które można znaleźć 
w urządzeniach z procesorami Intela.

– Rynek serwerów jest warty 85 mld 
dol. rocznie. W ubiegłym roku globalny 
rynek wchłonął  2,6 mln sztuk tych urzą-
dzeń. Bamboo nie tylko będzie częścią or-
ganicznego wzrostu na tym rynku, ale 
poprowadzimy rewolucję w kierunku no-
wej generacji platform centrów danych – 
zapowiada Tony Craythorne.

Być może kierowana przez niego fi rma 
z siedzibą w Cambrigde, aby zrealizować 
swój cel, będzie musiała zwiększyć ak-
tywność za oceanem. Chociażby po to, aby 
przyciągnąć nowych inwestorów. Dotych-
czasowi nie byli bowiem zbyt hojni, gdyż 
zainwestowali w ten istniejący od pięciu 
lat startup  jedynie 4,5 mln dol.     n

Tradycyjne 
konstrukcje 
macierzy z dwoma 
kontrolerami 
kompletnie 
nie pasują do 
dzisiejszych 
wymagań.

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE
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Powrót dzieci do szkoły stał się jed-
nym z najgorętszych tematów wrze-
śnia. Nie tylko w Polsce, ale niemal 

na całym świecie rodzice martwią się 
o zdrowie swoich pociech, które po niemal 
półrocznej przerwie znów zasiadły w sa-
lach lekcyjnych. Część szkół, aby sprostać 
zadaniu, zamierza posiłkować się  tech-
nologicznymi nowinkami. Przykładowo, 
w wielu amerykańskich placówkach edu-
kacyjnych pojawiły się systemy Motoroli, 
które we współpracy z zainstalowany-
mi kamerami potrafi ą rozpoznać czy da-
na osoba nosi maskę, 
ocenić odległość dzie-
lącą uczniów, a jeśli nie 
zachowują odpowied-
niego dystansu przez 
dłuższy czas, wysłać do 
dyrekcji specjalny alert. 
Wprawdzie oprogramo-
wanie nie wykorzystuje 
funkcji rozpoznawania 
twarzy, ale za to wykry-
wa cechy fi zyczne, takie 
jak wzrost lub kolor koszuli, umożliwiając 
urzędnikom szkolnym szybkie przegląda-
nie wideo w celu śledzenia ruchów i kon-
taktów ucznia, który uzyskał pozytywny 
wynik testu na COVID-19.  

Oczywiście placówki edukacyjne to tyl-
ko jeden z przykładów obrazujących moż-
liwości systemów monitoringu w czasie 
zarazy. Innym miejscem, gdzie wprowa-
dza się innowacyjne systemy monitoringu 
i dostępu są stadiony sportowe. Wirusolo-
dzy zgodnie przyznają, że jedną z przyczyn 
tragedii, jaka wydarzyła się w Bergamo, był 
mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Atalantą 
a Valencią, rozgrywany pod koniec lute-
go na stadionie San Siro w Mediolanie. Do 
oddalonego o 50 kilometrów od Bergamo 
Mediolanu udało się aż 40 tys. kibiców Ata-

lanty. Wprawdzie wrócili 
w szampańskich nastro-
jach, bo ich drużyna wygra-
ła wysoko, ale pokłosiem tej 
wyprawy były setki zacho-
rowań na COVID-19. 

Obecnie kluby piłkarskie 
dmuchają na zimne i oprócz 
tego, że zgodnie z odgórny-
mi zaleceniami ograniczają 
liczbę kibiców na meczach, 
rozbudowują systemy mo-

nitoringu. W tym kontekście do nieco-
dziennej sytuacji doszło w Amsterdamie. 
Dwa lata temu na stadionie miejscowe-
go Ajaxu klub w ramach pilotażu zainsta-
lował przy wejściu na obiekt kamery do 

rozpoznawania twarzy. Ta innowacyjna 
metoda miała zastąpić tradycyjną kontro-
lę biletów. Jednakże holenderskie orga-
ny regulacyjne ostrzegły, że klub narusza 
w ten sposób zasady prywatności. Ostatecz-
nie, po sześciu miesiącach kamery zostały 
wyłączone. Jednak wiosną tego roku wła-
dze Ajaxu Amsterdam zwróciły się z prośbą 
do regulatora o  ponowną instalację kamer 
i oprogramowania – ciekawe, jaka będzie 
odpowiedź w czasach pandemii. Z kolei 
klub Los Angeles FC wdraża na stadionie 
system fi rmy Alclear, używany do kontroli 
bezpieczeństwa lotów samolotowych po-
przez skanowanie odcisków palców lub 
twarzy pasażerów. Ponadto przy bramce 
wejściowej pojawią się kamery do mierze-
nia temperatury oraz kamery sprawdzają-
cej czy kibic ma na twarzy maskę. 

Polskie ciekawostki 
Ciekawe projekty i wdrożenia związane 
z monitoringiem mają miejsce również 
w  Polsce. Netology, jako jedna z pierwszych 
krajowych fi rm, wdrożyła system trzech 
punktów kontroli temperatury wśród 
pracowników zakładów fabryki Śnieżka. 
Automatyzacja procesów analizy obrazu 
pozwoliła na minimalizację ryzyka zaka-
żeń i tym samym przerwania ciągło-

n Wojciech Urbanek
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Oczy kamer śledzą nasze ruchy na ulicy, w urzędzie, a nawet w basenie. Pod koniec przyszłego 
roku na jedną zainstalowaną kamerę IP przypadać będzie średnio 7,5 mieszkańca globu.

miliarda

Rynek nadzoru 
wideo będzie rósł 
w ciągu najbliższych 
5 lat średnio 
o ponad 10 proc. 
rocznie.

Monitoring wizyjny:
coraz bliżej
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przeznaczonych do obserwacji ulic, szkol-
nych korytarzy, okienek bankowych czy 
placówek szpitalnych. Według IHS Mar-
kit na całym świecie zainstalowanych jest 
około 770 mln kamer do monitoringu, zaś 
na koniec 2021 r. ma ich być nieco ponad 
miliard, z czego najwięcej w Chinach. Na 

jedną kamerę przy-
pada tam 4,1 osoby, 
podczas gdy w USA 
– 4,6. Chiny, co nie 
jest zaskoczeniem, 
to także największy 
producent kamer, 
a dwaj dostawcy z te-
go kraju – Hangzhou 
Hikvision Digital 
Technology i Dahua 
Technology – kontro-

lują około 38 proc. globalnego rynku. Ich 
najpoważniejsi konkurenci to południo-
wokoreański producent Hanwha Techwin 
i japoński Panasonic. 

Wprawdzie przychody ze sprzedaży ka-
mer generują połowę obrotów na rynku 
monitoringu wizyjnego, ale to tylko jeden 
z komponentów tworzących tego typu sys-
temy. Dwie agencje badawcze – Markets-
andMarkets oraz Allied Market Research 
– opracowały prognozy uwzględniające 
sprzedaż kompleksowych rozwiązań. We-
dług pierwszej agencji rynek nadzoru wi-
deo będzie rósł w ciągu najbliższych 5 lat 
średnio o 10,4 proc. rocznie, z 45,5 mld dol. 
w 2020 r. do 74,6 mld dol. w 2025 r. Z kolei 
z raportu Allied Market Research, w któ-
rym analizie poddano jedynie rynek moni-

toringu IP oraz VSaaS (Video Surveillance 
as a Service), wynika, że w 2018 r. jego glo-
balna wartość sięgnęła 18,51 mld dol. Na 
koniec 2026 r. ma to być  52,98 mld dol., 
a średni wskaźnik rocznego wzrostu w la-
tach 2019 – 2026 miałby wynieść niemal 
13 proc. 

Analitycy z Allied Market Research wy-
chodzą z założenia, że przyszłość należy 
do rozwiązań monitoringu bazujących na 
technologii IP, która pod kilkoma względa-
mi góruje nad formatem analogowym. Eks-
perci najczęściej wymieniają takie cechy, 
jak łatwość montażu i zarządzania, a także 
możliwość wykorzystania kamer bezprze-
wodowych. Ponadto monitoring pozwala 
na zastosowanie w poszczególnych pro-
jektach kamer o zróżnicowanych rozdziel-
czościach – od 1,3 Mpx aż do 12 Mpx, choć 
instalatorzy przyznają, że klienci najczę-
ściej wdrażają modele od 2 Mpx do 4 Mpx.
Tomasz Darmoliński, prezes zarządu 
Oderon, zwraca też uwagę na możliwości 
technologii IP oraz formatu analogowego 
w zakresie analizy wideo. 

– Jednym z problemów w przypadku 
monitoringu są fałszywe alarmy, których 
liczbę można ograniczyć dzięki dokładnej 
identyfi kacji obiektów. Pod tym względem 
systemy IP oferują większe możliwości niż 
analogowe. Przyszłość należy do produk-
tów bazujących na sztucznej inteligencji, 
zapewniających optymalne wyniki w zakre-
sie rozpoznawania. Obecnie udział w rynku 
rozwiązań analogowych oraz IP wynosi po 
40 proc., do systemów AI zaś należy pozo-
stałe 20 proc. Ale w ciągu dwóch lat te

ści produkcji. Nie wszystkie realizowane 
w ostatnich miesiącach projekty związane 
z instalacją monitoringu wizyjnego są na-
stępstwem pandemii. Dla przykładu, dwa 
nowo powstałe katowickie baseny zain-
stalowały system monitoringu basenów 
SafePool, wykorzystujący nowoczesne 
oprogramowanie, 
inteligentny system 
kamer i stację robo-
czą Fujitsu. Wpraw-
dzie rozwiązanie 
nie zastąpi ratow-
ników, ale zdecy-
dowanie ułatwi im 
pracę. Osoba czuwa-
jąca nad bezpieczeń-
stwem pływających 
nie jest bowiem 
w stanie skutecznie, w tym samym czasie, 
monitorować całej tafl i wody – zwłaszcza 
w przypadku basenów olimpijskich o wy-
miarach wynoszących ponad 25 metrów. 
To, czego nie widać na powierzchni jest 
rejestrowane przez kamery umieszczone 
w niecce basenowej. Gdy system wykrywa 
oznaki tonięcia, alarmuje ratownika, umoż-
liwiając tym samym natychmiastowe pod-
jęcie akcji. 

Optymistyczne prognozy 
Pandemia nie ograniczy wydatków na sys-
temy monitoringu wizyjnego. Wręcz prze-
ciwnie, przytoczone wcześniej przykłady 
pokazują, że technologia cały czas się roz-
wija i znajduje nowe zastosowania. W bar-
dzo szybkim tempie rośnie też liczba kamer 

Przyszłość zdecydowanie 
należy do rozwiązań
bazujących na IP, 
które pod kilkoma 
względa mi górują nad 
analogowymi. 

Większość dzia łań dostawców 
systemów nadzoru wideo zmierza  

ostatnio w kierunku integracji 
z kamerami termowizyjnymi. 

40°C
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proporcje powinny się odwrócić i wynosić, 
odpowiednio, 20 proc., 30 proc oraz 50 proc. 
– ocenia Tomasz Darmoliński. 

Sie  i storage  
Koniunktura panująca na rynku moni-
toringu wizyjnego to woda na młyn nie 
tylko dla dostawców kamer, oprogra-
mowania czy monitorów. Całkiem niezłe 
profi ty ze sprzedaży rozwiązań adreso-
wanych do tego segmentu rynku czerpią 
również producenci przełączników. Urzą-
dzenia te są przeznaczone do współpracy 
z kamerami wspierającymi standard PoE 
(Power over Ethernet), a ich rola polega na 
przesyłaniu danych z kamer oraz ich zasila-
niu. Przed pandemią dystrybutorzy kamer 
i systemów kontroli dostępu promowa-
li zazwyczaj przełączniki „no name”,
ale w ostatnich miesiącach to się zdecy-
dowanie zmieniło. 

– Wraz z nadejściem COVID-19 
zwyczaje zakupowe dostawców roz-
wiązań do monitoringu uległy zmia-
nie. Problemy związane z importem 
urządzeń z małych chińskich fabryk spra-
wiły, że do łask wróciły przełączniki ze 
Stanów Zjednoczonych, dotyczy to nawet 
modeli 5 i 8 portowych – tłumaczy Piotr 
Dudek, dyrektor regionalny Netgeara
 na Europę Wschodnią. 

Obok rozwiązań sieciowych istotną rolę 
w procesach związanych z nadzorem wi-
deo spełniają systemy pamięci masowych. 
Czołowi producenci urządzeń NAS dosto-
sowują swoje produkty do specjalnych 
wymagań związanych z przechowy-
waniem plików wideo. Przykładowo 
Netgear, za pomocą jednego z urządzeń 
oraz półek rozszerzających, jest w stanie 
zapewnić magazynowanie 1,5 PB danych 
dostępnych za pomocą pojedynczego adre-
su IP. Z kolei QNAP do mniejszych modeli 
z procesorami ARM oraz pamięcią poniżej 
4GB RAM udostępnia dwa darmowe kana-
ły do podłączenia kamer IP, zaś w przypad-
ku urządzeń z 4GB RAM daje możliwość 
podłączenia do ośmiu kamer IP. Dodatko-
wo producenci serwerów NAS, w tym Sy-
nology czy wspomniany już QNAP, oferują 
oprogramowanie Surveillance Station słu-
żące do zarządzania procesami rejestracji 
i analizy materiału wideo. 

– Wraz  pojawieniem się COVID-19 nasz 
zespół programistów rozpoczął pracę nad 
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Zdaniem specjalisty  

n Bartłomiej Płuciennik , Dyrektor Handlowy Central South East Europe, 
NEC Display Solutions 
Monitoring wizyjny, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, to 

niezbędny element wpływający na bezpieczeństwo pracy oraz nie-

zbędny dla monitorowania procesów, więc siłą rzeczy rynek tych 

rozwiązań nie załamał się. Dodatkowo, część instytucji publicznych 

nastawionych na monitorowanie zdarzeń związanych z COVID-19, 

faktycznie zwraca większą uwagę na rozwiązania tego typu. Jeśli chodzi 

o samorządy, to zwykle ogłaszają przetargi, ale nie są użytkownikami tego typu 

rozwiązań. Często jednak, gdy brakuje środków z centralnego budżetu, a jednocze-

śnie nie ma możliwości otrzymania dotacji unijnych, samorządy szukają taniego 

sprzętu. Niestety, nie do końca przekłada się to na jakość rozwiązań, które w przy-

padku monitoringu wizyjnego muszą być niezawodne.

n Bartłomiej Madej, Telco Group Manager, Veracomp
Sytuacja pandemiczna spowodowała przede wszystkim zamrożenie 

projektów obejmujących standardowe systemy CCTV oraz znacz-

ny wzrost podaży rozwiązań do pomiaru temperatury ciała. Na-

leży zwrócić uwagę, że proponowane systemy nie są lekarstwem 

na COVID-19, ale jednym z lepszych środków prewencyjnych, któ-

ry wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa, zarówno pracowni-

ków przedsiębiorstw, osób korzystających z miejsc publicznych, jak też 

uczniów. Oferując rozwiązania do monitoringu wizyjnego skupiamy się wyłącznie 

na systemach IP. W naszym przekonaniu praktycznie nie buduje się już systemów 

analogowych, a jedynie rozbudowuje istniejące i to wyłącznie tam, gdzie infra-

struktura budynkowa nie pozwala na zastosowanie systemów IP. Oczywiście ciągle 

są zwolennicy systemów analogowych ze względu na ich bezpieczeństwo czy nie-

zawodność tłumaczoną prostotą konstrukcji. To jednak sytuacja, z jaką mamy do 

czynienia w przypadku klasyków motoryzacji - każdy ogląda się na ulicy za pięk-

nie utrzymanym cadillac’iem czy polonezem, ale decyzję o zakupie podejmują na-

prawdę nieliczni.

n Grzegorz Jakubczak, specjalista ds. produktu, Action Business Center
Na przełomie lutego i marca bardzo odczuwalny był spadek obrotów 

w branży CCTV. Dopiero na przełomie kwietnia i maja sytuacja po-

woli zaczęła się stabilizować. W tych miesiącach odnotowaliśmy de-

likatny wzrost, na poziomie około 10 procent zamówień, na systemy 

monitoringu do obiektów, w których z racji pandemii nie było pra-

cowników biurowych ani ochrony fi zycznej. Kamery stanowią kręgo-

słup” wszystkich systemów CCTV, dlatego moim zdaniem ich udział 

w tym segmencie sprzedaży w najbliższych latach będzie utrzymywał się na po-

dobnym poziomie. Cały czas obserwujemy spadek zainteresowania systemami 

analogowymi na korzyść rozwiązań IP. Tego kierunku, w którym idzie rynek, już nie 

da się zatrzymać. Dlatego w mojej opinii systemy CCTV, oparte na protokole IP, 

wyprą w niedalekiej przyszłości HD Analog. 

analizami, które ułatwiają wykrywanie 
ognisk choroby, a tym samym rozprzestrze-
niania się wirusa. Wprowadziliśmy między 
innymi możliwość rozpoznawania twarzy. 
Poza tym, żeby dostarczyć więcej informa-
cji, a tym samym lepiej zabezpieczyć śro-
dowisko, dodaliśmy funkcję pozwalającą 

określić czy dana osoba nosi maskę – mówi 
Przemysław Biel, Country Sales Represen-
tative Poland w Synology.

Osobną kwestią pozostają zwyczaje 
użytkowników w zakresie przechowywa-
nia zarejestrowanych obrazów. Większość 
zazwyczaj kasuje nagranie po upływie 
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dwóch tygodni, zatem większe znaczenie 
ma w tym przypadku jakość nośników ani-
żeli pojemność systemów. Jednak bywają 
klienci, którzy średnio co dwa lata roz-
budowują powierzchnię dyskową. Wyni-
ka to z objętości plików wideo (większa 
rozdzielczość kamer) lub większej liczby 
instalowanych kamer. Przemysław Biel 
zwraca uwagę na fakt, że w czasie pande-
mii fi rmy oraz instytucje zmieniły nawyki 
dotyczące magazynowania plików wideo 
w czasie pandemii. 

– Wiele fi rm polega na bardzo gęstej in-
frastrukturze kamer i długich zasadach 
przechowywania danych. Może to pomóc 
w odtworzeniu przebiegu wydarzeń i w po-
informowaniu osób dotkniętych chorobą. 
W tym przypadku ilość przechowywanych 
danych drastycznie rośnie i pojawiają się już 
oznaki dla coraz większej liczby podobnych 
zapytań – mówi przedstawiciel Synology.

(Nie)bezpieczne kierunki 
rozwoju 
W ostatnich miesiącach większość działań 
dostawców systemów nadzoru wideo zmie-
rza w kierunku integracji z kamerami termo-
wizyjnymi. Działanie tych ostatnich opiera 
się na analizie rozkładu temperatury ob-
serwowanych obiektów. System można za-
programować w taki sposób, aby wykrywał 
każde odstępstwo od temperatury uznanej 
za normalną i natychmiast o tym informo-
wał, dźwiękiem lub wizualnie. Specjaliści 
zwracają przy tym uwagę na wyraźne po-
stępy w zakresie analityki. Systemy z coraz 

Zdaniem integratora 

n  Andrzej Łodziana, Architekt IT, Netology
Pandemia koronawirusa nie zmieniła znacząco zainteresowania monitoringiem 

wizyjnym. Natomiast zwiększyła się zdecydowanie świadomość użytkowników 

w kontekście możliwości zastosowania analityki wideo. Jako przykład może po-

służyć jej  zastosowanie  do zdalnego mierzenia temperatury poprzez kamery 

termowizyjne. Ten przykład pokazuje, że systemy wizyjne mają, dzięki nowym 

funkcjonalnościom, bardzo szerokie zastosowanie. Obecnie największy udział 

w przychodach w sprzedaży rozwiązań monitoringu wizyjnego mają kamery. 

Jednak uważamy, że ten trend ulegnie zmianie w najbliższych latach. Obecnie 

kamera nie jest głównym  elementem kosztowym systemu monitoringu wizyj-

nego. Generalnie, na rozwiązania wideo należy patrzeć całościowo, ponieważ 

ważną rolę w procesie monitoringu odgrywają oprogramowanie, serwery prze-

twarzające obraz wraz z pamięcią masową czy wymagane rozwiązania sieciowe.  

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że coraz częściej użytkownicy stawiają 

na jakość produktów. 

większą dokładnością zliczają liczbę osób 
znajdujących się zarówno w budynkach, 
jak i tłumów przebywających na otwartych 
przestrzeniach. 

– W ostatnim czasie praktycznie wszyst-
ko zostało podporządkowane rozwijają-
cej się pandemii. W niedalekiej przyszłości 
można spodziewać się poprawy integracji 
systemów pomiaru temperatury i rozpo-
znawania twarzy oraz prac skupiających się 
wokół pozostałych aspektów AI, co niejako 
zostało zamrożone ze względu na COVID-19 
– podkreśla Bartłomiej Madej, Telco Group 
Manager w Veracompie. 

Sztuczna inteligencja jest często ter-
minem nadużywanym przez dostawców 
produktów IT. Jednak w przypadku mo-

nitoringu wizyjnego zastosowanie AI 
przynosi konkretne korzyści. Szczególnie 
pomocne powinno być wykorzystanie kon-
wolucyjnych sieci neuronowych (CNN), 
które potrafi ą na podstawie obrazu ocenić 
objawy zmęczenia kierowcy. Naukowcy 
przyznają, że CNN zdecydowanie góruje 
nad tradycyjnym podejściem do uczenia 
maszynowego w szerokim zakresie zadań 
związanych z rozpoznawaniem obrazów 
i wzorców. Jednak warto mieć przy tym 
na uwadze, że rozwój narzędzi do anali-
zy obrazu, w tym rozpoznawania obrazu, 
budzi różne reakcje wśród społeczeństw. 
Jednym z ciekawszych przykładów są 
Indie, które prawdopodobnie dysponują 
największą na świecie bazą danych bio-
metrycznych, zawierającą skany tęczówek, 
odciski palców i zdjęcia swoich obywate-
li. Krytycy tego rodzaju zbiorów obawia-
ją się, że wrażliwe informacje mogą zostać 
niewłaściwie wykorzystane przez władze, 
niezależnie czy są demokratyczne czy dyk-
tatorskie. W odpowiedzi na te wątpliwości 
indyjski rząd twierdzi, że system biome-
tryczny jest bezpieczny i nie jest przezna-
czony do monitorowania ludzi. Temat ten 
powraca niczym bumerang także w innych 
krajach. I zawsze, kiedy obywatele skarżą 
się, że naruszana jest ich prywatność, wła-
dze mają w zanadrzu gotową odpowiedź: 
„zapewniamy naszym rodakom dodatko-
we bezpieczeństwo”. Z takim podejściem 
trudno jest dyskutować, ale – jakkolwiek 
cynicznie by to nie zabrzmiało – można 
dzięki niemu zarobić.  n

W przypadku mo nitoringu 
wizyjnego zastosowanie AI przynosi 
konkretne korzyści.
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Firma EIZO znana jest z rozwiązań wysoko specjalizowanych, 
bardzo przemyślanych i niezawodnych. W japońskiej fabryce tego 
producenta zatrudnionych jest ponad 700 inżynierów, którzy 
opracowują autorskie rozwiązania, wyróżniające tę markę na tle 
konkurencji. Jedną z dynamicznie rozwijanych linii produktowych 
są urządzenia wykorzystujące do transmisji danych protokół IP. 

W ofercie EIZO znajdują się 
obecnie trzy modele moni-
torów IP. Dwa z nich, czyli

DuraVision FDF2304W-IP (23”) oraz 
DuraVision FDF4627W-IP (46”) na-
leżą do wcześniejszej generacji i różnią 
się wielkością. Natomiast w najnowszym 
z modeli, 27-calowym DuraVision 
FDF2711W-IP, zastosowano opraco-
waną przez EIZO platformę dekodującą 
2. generacji, która umożliwia m.in. podłą-
czenie większej liczby kamer czy jednocze-
sne wyświetlanie obrazu z większej liczby 
źródeł sygnału. 

Największą zaletą monitorów IP jest 
niezależność od istniejącej infrastruktu-
ry i wybranych rozwiązań. Monitor z de-
koderem wystarczy podpiąć do sieci LAN 
i można wykorzystywać w pełni jego funk-
cjonalność, podłączając go bezpośred-
nio do kamery IP lub switcha. Tak więc 
przy modernizacji lub rozszerzeniu do-
tychczasowego systemu monitoringu nie 
jest wymagana gruntowna przebudo-
wa, zakup dodatkowych stacji roboczych, 
oprogramowania czy dodatkowego oprzy-
rządowania, co znacząco ogranicza koszty. 
Co więcej, lokalizacja urządzenia uwarun-
kowana jest tylko od dostępu do sieci i źró-
dła zasilania, co sprawia, że monitor można 
w zasadzie ustawić w dowolnym miejscu.

Opracowując dekoder DuraVision 
DX0211-IP, specjaliści EIZO poszli o krok
dalej i zadbali, żeby urządzenie obsługiwa-
ło również monitory innych producentów. 
Do dekodera można podłączyć bezpośred-
nio aż 64 kamery IP, w tym modele 4K. 

Komunikacja po IP: 
same zalety, brak wad

ADVERTORIAL

Solidny standard
Oprócz serii monitorów komunikuj cych 
si  po IP, w ofercie EIZO dost pne s  mo-
dele „tradycyjne” z mniejszym ekranem, ale 
o rozdzielczo ci Full HD. Model DuraVision 
FDS1703 o przek tnej 17”, jak równie  
19-calowy FDS1903, maj  zarówno wej cia 
cyfrowe HDMI – wy wietlaj ce sygna  
z urz dze  cyfrowych, na przyk ad rekor-

derów HDD – jak i analogowe 
composite (BNC), pozwalaj ce na 
wy wietlanie sygna u analogowe-
go z urz dze  CCTV oraz kamer 
monitoringu. Obs uguj  sygna  
NTSC, PAL i SECAM, dzi ki cze-
mu mo na w zasadzie pod czy  
do nich urz dzenia ka dego typu. 
Gdy w czona jest funkcja 
„underscan” obraz wy wietla-
ny jest w 100 proc., po w czeniu 
opcji „overscan” eliminowana jest 

cz  niepotrzebnych danych wy wietla-
nych na obrze ach ekranu. Uk ad separuj cy 
3D Y/C oddziela informacje o kolorze od in-
formacji o jasno ci, w ten sposób efektywnie 
redukowane jest migotanie kolorów i szumy 
charakterystyczne dla sygna u analogowe-
go. Z kolei narz dzie UpView minimalizuje 
blakni cie kolorów, gdy patrzy si  na ekran 
pod k tem. Ta funkcja wietnie sprawdzi si  
w lokalizacjach, w których monitory umiesz-
czane s  ponad lini  wzroku u ytkownika. 
Wszelkich regulacji mo na dokonywa  za 
pomoc  do czonego pilota. 

Dzięki dwóm wyjściom HDMI możliwe 
jest wyświetlanie obrazu 4K UHD (3840 
x 2160) na dwóch monitorach jednocze-
śnie. Urządzenie umożliwia dekodowa-
nie i kompresję wielu strumieni wideo 
z kamer IP oraz wyświetlanie ich w czasie 
rzeczywistym. Można również podłączyć 
do niego joystick fi rmy Axis T8311 do kon-
troli kamer tego producenta.  

Warto podkreślić, że EIZO współpra-
cuje z liderami z branży monitoringu, 
aby zapewnić kompatybilność swoich 
rozwiązań z różnymi systemami zarzą-
dzania wideo (VMS). Dzięki temu sys-
tem VMS może przesyłać komunikaty 
o zdarzeniach do dekodera IP, który re-
aguje na nie w zaprogramowany sposób, 
np. automatycznie zmieniając układ okien 
na ekranie po zarejestrowaniu użycia karty 
wejściowej do budynku. 

Użytkownicy monitorów DuraVision 
mogą liczyć na bezpłatne aktualizacje fi rm-
ware’u. Możliwe jest poza tym zamówienie 

licencji Enterprise, co zapewnia dostęp do 
dodatkowych narzędzi, takich jak obsłu-
ga protokołu LDAP, aby  lepiej dostosować 
środowisko do wymagań aplikacji (opcja 
dostępna dla modeli FDF2711W-IP oraz 
DX0211-IP). Wszystkie monitory marki 
EIZO do systemów monitoringu przezna-
czone są do pracy ciągłej, w trybie 24/7.
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Dodatkowe informacje:
Karolina Trojanowska, dyrektor marketingu, Alstor

k.trojanowska@alstor.com.pl
www.eizo.pl
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Czy i co 
zrobić,  
gdy AI 

wymknie 
się spod 

kontroli?  

Zpewnością na wyjaśnienie czeka-
ją kwestie i pytania, na które nawet 
szefostwo Microsoftu nie może jed-

noznacznie odpowiedzieć, poza stwier-
dzeniem, że będą się starali zachować 
odpowiednią staranność w realizacji tych 
nowych rozwiązań. Z miejsca można wy-
mienić cztery takie problematyczne tematy. 

Po pierwsze, jak można zagwarantować, 
że do algorytmów SI nie zostaną „wstrzyk-
nięte” czynności zmieniające efekty ich 
działań na rzecz, dajmy na to, rządu USA. 
W tym przypadku Microsoft może ulec 
przed stwierdzeniem, że jest to interes 
narodowy. Równie dobrze odpowied-
nio „zainfekowana” sztuczna inteligen-
cja zacznie działać na rzecz organizacji 
przestępczych, czego koncern Satyi Na-
delli może nie zauważyć lub też nie mieć 
dobrych form obrony. A że jest to możli-
we, tego jasno dowodzi historia rozwoju 
oprogramowania tej marki. Ponieważ nie 
było ono odporne na wirusy, w związku 
z czym konieczna była instalacja – 
o zgrozo – Kaspersky’ego lub rumuń-
skiego Bitdefendera. 

Poza tym, jak można zagwarantować, że 
te nowe algorytmy SI nie zostaną wyko-
rzystane przeciwko obywatelom krajów 
UE? Zastanawiająca jest bowiem infor-
macja, że IBM zdecydował się zaprzestać 
prac nad rozpoznawaniem osób. Tutaj 
również, wbrew intencjom Microsoftu, 
może zadziałać przykaz z kół rządowych 
lub z innych wpływowych źródeł.

Załóżmy ponadto, że z jakiegoś powo-
du któryś z algorytmów SI będzie źle dzia-
łać (źle się uczyć) i spowoduje poważne 
szkody. Czy będzie szansa na przeprowa-
dzenie śledztwa, przesłuchanie autorów 
tegoż algorytmu – obywateli stanu Wa-
shington – czy też ich osądzenia na terenie 
Unii Europejskiej? Patrząc na przypadek 
737 MAX, będzie to raczej niemożliwe. 

I wreszcie, w jaki sposób Microsoft za-
gwarantuje, także w Polsce, ciągłość usług 
przetwarzania w chmurze w sytuacji, gdy 
się u nas pojawią „zielone ludziki”, wyga-
niając załogę fortu Trumpa? Tracąc suwe-
renność, tracimy też dostęp do całej bazy 
danych administracji państwowej (fakt, że 
może ona przetrwać ten zły czas na „wy-
gnaniu”). 

Oczywiście to wszystko mieści się 
w ramach ryzyka biznesowego i trudno 
zaniechać działalności z obawy, że mogą 
wystąpić jakieś problemy. Jednakże przy 
tak znaczących inwestycjach oraz prze-
jęciach dokonywanych przez Microsoft 
(ale także Google’a) praktycznie całych 
polskich zasobów informacyjnych i chy-
ba większości unijnych, kontrolowanych 
przez sztuczną inteligencję, zasadnym 
jest postulat bardzo dogłębnej analizy 
każdego możliwego ryzyka wraz z przy-
gotowaniem odpowiednich procedur 
ratunkowych. A tego, niestety, w odpo-
wiedzi Microsoftu na unijną „Białą Księgę 
AI”, ani w niej samej, nie znalazłem. Stąd 
mój niepokój.

Sztuczna inteligencja: 
kilka pytań do Microsoftu
       (i nie tylko)

Niedawno Microsoft, w odpowiedzi na opublikowaną przez unijne władze 

„Białą Księgę AI”, opublikował obszerny dokument pod dość ogólnym hasłem 

„Trust and excellence made in Europe”. Widać w nim ogromną determinację 

producenta w upowszechnianiu rozwiązań sztucznej inteligencji w instala-

cjach przetwarzania w chmurze na obszarze UE. Jest to zrozumiałe, ale jedno-

cześnie warte przeanalizowania, co wymaga nieco czasu i zaangażowania.

AD VOCEM
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Czasy, kiedy pracownicy spędza-
li osiem godzin w biurze, mijają 
bezpowrotnie. Przedsiębiorcy 
muszą to sobie uświadomić
i z pomocą integratorów przy-
stosować swoje fi rmy do współ-
czesnych realiów. 

Minione miesiące przyniosły lawi-
nowy wzrost liczby zdalnych pra-
cowników. Wszystko wskazuje na 

to, że nie jest to tymczasowy trend. Wiele 
osób nawet po wygaśnięciu pandemii nie 
powróci do biur i nadal będzie pracować 
w domowym zaciszu. To nierzadko korzyst-
na opcja, zarówno dla pracodawców, jak 
i zatrudnionych. Niemniej, wprowadzenie 
na szeroką skalę zdalnej pracy nie jest moż-
liwe bez wdrożenia nowoczesnych narzę-
dzi do komunikacji. 

– Wymagania wobec takich rozwiązań są 
bardzo wysokie. Pracownicy powinni mieć 
przecież możliwość korzystania ze zinte-
growanej komunikacji z każdego miejsca, 
w którym wykonują swoją pracę i być w ści-
słym kontakcie ze swoimi kolegami – tłu-
maczy Rafał Lipka-Zanozik, Area Sales 
Manager Poland w innovaphone. 

Niemiecki producent oferuje zinte-
growany system do pracy i komunikacji 
w zespołach, których członkowie mogą 
przebywać w różnych lokalizacjach: sie-
dzibie głównej fi rmy, oddziałach, domu 
czy też w pociągu. W skład komplekso-
wego rozwiązania wchodzi system te-
lefoniczny IP innovaphone PBX wraz 
z uniwersalną platformą pracy i komuni-
kacji innovaphone myApps. 

Pierwszy z wymienionych produktów 
to profesjonalny system komunikacyjny 
oparty na telefonii IP.  Modułowa budowa 
pozwala dopasować go do fi rm o dowol-
nej wielkości i profi lu. Co ważne, innova-

phone PBX działa jako niezależny system 
telefonii IP. Podstawowe urządzenia moż-
na ze sobą dowolnie łączyć i uzupełniać 
o dodatkowe elementy. 

– Należy zaznaczyć, iż innovapho-
ne PBX w pełni rozwija swoją pełną moc 
w połą czeniu z Unifi ed Communications 
w ramach platformy innovaphone myApps.
 Jest to idealne rozwiązanie dla fi rm, któ-
re myślą o organizacji nowoczesnej prze-
strzeni pracy, gdzie coraz ważniejszą 
rolę odgrywają domowe biura – podkreśla 
Rafał Lipka-Zanozik.

Rozwiązanie myApps umożliwia  pra-
cę w dowolnym miejscu i czasie bez ko-
nieczności stosowania skomplikowanej 
infrastruktury VPN. Użytkownik może 
skonfi gurować swoje miejsce pracy gdzie-
kolwiek, ponieważ myApps dostosowuje 
się indywidualnie do każdego urządze-
nia – komputera stacjonarnego, laptopa, 
smartfona lub tabletu. Osoba pracująca 
w domu, aby korzystać z tych możliwo-
ści, musi posiadać sprawne połączenie in-
ternetowe oraz telefon IP (lub aplikację). 

Dodatkową wartością zintegrowanej 
platformy jest system zunifi kowanej ko-
munikacji – Unifi ed Communications 
(UC). Choć jest dostępny na rynku nie od 
dziś, to wraz z nadejściem pandemii prze-
żywa swój renesans. UC łączy w jednym

interfejsie różne środki komunikacji – takie 
jak głos, wideo, wiadomości, usługi kon-
ferencyjne, mobilność i inne – w ramach 
zintegrowanego rozwiązania. Platfor-
ma innovaphone myApps obejmuje apli-
kacje do komunikacji, aplikacje do pracy 
i aplikacje dla administratorów. Wszystkie 
waż ne narzę dzia niezbę dne do codziennej 
pracy dostę pne są  w jednolitym interfejsie 
uż ytkownika. Przy czym myApps to nie tyl-
ko UC Client, ale także framework, opar-
ty na technologii sieciowej i funkcjonujący 
jak mobilny system operacyjny. Niezależ-
nie od używanego interfejsu myApps za-
wsze wyglą da tak samo. 

innovaphone oferuje swoje rozwiąza-
nie w trzech modelach: tradycyjnym, jako 
usługę świadczoną w środowisku chmuro-
wym oraz na zasadzie wynajmu. 

– Pandemia sprawiła, że proces migra-
cji wyraźnie przyspieszył. Jest to zupełnie 
zrozumiałe, bowiem tradycyjne systemy, 
które bazują na klasycznej telefonii PSTN 
nie zdają egzaminu w tak zwanej no-
wej normalności – podsumowuje Rafał
Lipka- Zanozik.

innovaphone: komunikacja 
na nowe czasy

ADVERTORIAL

Kontakt dla partnerów:
Rafal Lipka-Zanozik, Area Sales Manager Poland,

rlipka-zanozik@innovaphone.com
tel. 600 89 88 87. 
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Wostatnim czasie władze Nowe-
go Jorku oraz San Francisco 
zaobserwowały interesujące 

zjawisko, jakim jest exodus mieszkańców. 
W większości przypadków chodzi o spe-
cjalistów, którzy pracują dla dużych kon-
cernów bądź obiecujących start-upów. 
Przed epoką koronawirusa taka przepro-
wadzka oznaczałaby rezygnację z najle-
piej płatnych i prestiżowych miejsc pracy 
w Stanach Zjednoczonych.  Teraz jest ina-
czej, część Amerykanów porzuca wielkie 
aglomeracje, które drenują ich kieszenie 
i wraca w rodzinne strony. Tym bardziej, 
że szefowie wielkich fi rm często wręcz na-
mawiają personel, aby nie przychodził do 
biura i wykonywał swoje obowiązki z do-
mu. Sundar Pichai, CEO Alphabetu, oznaj-
mił pracownikom, że nie muszą wracać do 
biur do połowy 2021 r. Władze Twittera za-
powiedziały, że można pracować w domu 
przez czas nieokreślony. Również szefo-
wie Facebooka poinformowali, że w ciągu 
najbliższej dekady będą dążyć do popula-
ryzacji pracy zdalnej. Mark Zuckerberg 
stwierdził, że strategia fi rmy polega na 

przyciąganiu najlepszych talentów, a ich 
produktywność nie maleje, gdy wykonują 
służbowe obowiązki na odległość. 

Tego typu zapowiedzi muszą rodzić 
pewne obawy, chociażby wśród fi rm żyją-
cych z wynajmu powierzchni biurowych. 
Oczywiście takie przestrzenie nie znikną 
z rynku, ale część ekspertów zwiastuje po-
wolny zmierzch modnych do niedawna 
aranżacji typu open space. Niewykluczone, 
że ich miejsce zajmą kameralne, małe biu-
ra, złożone z zamkniętych gabinetów. Co-
raz częściej mówi się również o koncepcji 
rozproszonego biura, która polega na tym, 
że centralny duży moloch zastępowany jest 
przez malutkie oddziały, znajdujące się bli-
sko miejsc, gdzie znajdują się mieszkania 
pracowników. Oprócz architektów wnętrz 
sporo pracy mogą mieć w tym kontekście 
integratorzy IT.  Gdzieniegdzie słychać 
głosy, żeby na przykład do minimum ogra-
niczyć używanie wspólnych przycisków 
i, dajmy na to, wysyłać polecenia do win-
dy za pomocą smartfona. Z kolei sale kon-
ferencyjne mogłyby zostać wyposażone 
w aktywowane głosem technologie do ste-

n Wojciech Urbanek
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Wiele fi rm, które w czasie pandemii wdrożyły rozwiązania tymczasowe, prędzej czy później zainwestuje 
w profesjonalne systemy ułatwiające organizację pracy.

TRENDY

rowania oświetleniem czy sprzętem au-
diowizualnym. W przestrzeni publicznej 
pojawiają się też bardziej odważne inicja-
tywy. Część przedsiębiorców chce mo-
nitorować stan zdrowia pracowników, 
wykorzystując do tego najnowsze techno-
logie. Niektóre fi rmy pracują nad aplikacja-
mi telefonicznymi do śledzenia kontaktów 
oraz analizy interakcji między pracowni-
kami w domach i biurach. Jeszcze inni idą 
krok dalej, postulując umieszczenie czuj-
ników do mierzenia temperatury przy 
każdym biurku. Jak na razie trudno wyro-
kować, w jakim kierunku pójdą zmiany, ale 
tak czy inaczej, wydają się nieuniknione. 

Workspace i cyfrowy ba agan  
Jednak zanim integratorzy przystąpią 
do realizacji ambitnych projektów w po-
pandemicznej rzeczywistości, najpierw 
przyjdzie im się zmierzyć z bardziej przy-
ziemnymi problemami, chociażby takimi 
jak organizacja cyfrowego miejsca pracy. 

– Rozwiązania typu workspace, tworzące 
cyfrowe miejsca pracy powinny znaleźć się 
w kręgu zainteresowań resellerów oraz in-

Praca w modelu 
HYBRYDOWYM
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tegratorów. Nie można wykluczyć, że takie 
sytuacje, jak obecna, się powtórzą. Zresztą 
zawsze będziemy mieć do czynienia z nie-
przewidzianymi zdarzeniami i nie musi to 
być pandemia, ale na przykład katastrofy 
naturalne. Dodatkowo wiele fi rm rozwa-
ża ograniczenie powierzchni biurowej, czy 
wprowadzenie systemu pracy zmianowej – 
tłumaczy Krzysztof Rachwalski, Country 
Manager Citrix Systems.

Temat związany z cyfrowym miejscem 
pracy często przewijał się już podczas 
ubiegłorocznych konferencji informatycz-
nych. I choć nie ulega wątpliwości, że nowe 
technologie usprawniły wiele procesów, to 
jest i druga strona medalu, bo nadmiar apli-
kacji i urządzeń wprowadził w wielu orga-
nizacjach niekontrolowany chaos. Szacuje 
się, że przeciętne przedsiębiorstwo ko-
rzysta z około pół tysiąca aplikacji, które 
często są od siebie izolowane. Citrix wyli-
czył, że pracownik biurowy marnuje śred-
nio połowę swojego czasu na logowanie 
się do programów, a także wyszukiwanie 
danych lub odpowiednich narzędzi. Plat-
formy workspace mają uporządkować ten 
cyfrowy bałagan, centralizując zarządza-
nie aplikacjami, danymi i punktami koń-
cowymi, a jednocześnie umożliwiając 
poszczególnym członkom zespołów zdal-
ną współpracę. Podstawowym założeniem 
systemów tej klasy jest zapewnienie dostę-
pu do zasobów z dowolnego miejsca i każ-
dego urządzenia przez 24 godziny na dobę. 

– Można śmiało stwierdzić, że wdro-
żenie platformy workspace uodparnia 
organizację na wypadek taki, jak pandemia 
i konieczność zamknięcia biur. Ostatnie pół 
roku pokazało, że w sytuacji, gdy ze wzglę-
dów bezpieczeństwa trzeba zapewnić pra-
cę w domu, rozwiązania do pracy zdanej są 
wręcz koniecznością – podkreśla Krzysztof 
Rachwalski. 

Ponieważ wraz z nadejściem korona-
wirusa trzeba było szybko zorganizować 
cyfrowe miejsca pracy w mieszkaniach, 
większość działów IT, aby sprostać nowej 
sytuacji, sięgało po rozwiązania ad hoc. Nie 
bez przyczyny Satya Nadella, CEO Micro-
softu, podczas konferencji Build w maju 
br., stwierdził, że rola technologicznych 
ekspertów stała się teraz ważniejsza niż 
kiedykolwiek, ponieważ dwa lata transfor-
macji cyfrowej wydarzyły się w dwa mie-
siące. Zasadne jest pytanie, jakie wnioski 
wyciągną przedsiębiorcy z tego przyspie-
szonego kursu cyfryzacji? Czy pozostaną 
przy rozwiązaniach tymczasowych, a mo-
że zainwestują w profesjonalne narzędzia? 

– Część fi rm nadal będzie posiłkować się 
programami do spotkań online czy korzy-
stać z dostępu VPN. Problem polega na tym, 
że są to rozwiązania doraźne i w dłuższej 
perspektywie nie zastąpią ciągłego, bez-
piecznego dostępu i możliwości zdalnego 
korzystania z fi rmowych zasobów. To mogą 
zrobić jedynie rozwiązania typu workspace,
tworzące kompleksowe, cyfrowe i mobil-
ne środowisko pracy – twierdzi Krzysztof 
Rachwalski. 

Blaski i cienie nowego 
modelu pracy
Praca zdalna przynosi obustronne korzy-
ści. Pracownicy nie tracą czasu i pienię-
dzy na dojazdy i rozliczają się nie z liczby 
godzin spędzonych przed biurkiem, lecz 
ze zrealizowanych zadań. Z kolei praco-
dawcy zyskują większy dostęp 
do specjalistów, a poza tym od-
notowują mniejszą absencję 
z powodu zwolnień lekarskich. 
Tyle teoria, natomiast prakty-
ka okazuje się nieco bardziej 
złożona. Analitycy IDC w lu-
tym zapytali przedsiębiorców 
o wskazanie najważniejsze-
go problemu przy wdrażaniu 
modelu pracy zdalnej. Okazało 

się, że co piąty respondent wymienił prze-
pustowość łączy internetowych. Gdyby 
podobne badanie przeprowadzono obec-
nie, to ten wskaźnik byłby zdecydowanie 
wyższy. COVID-19 sprawił, że tradycyj-
ne biura, w których „wrzało” od interne-
towego ruchu przez kilkanaście godzin 
na dobę, z dnia na dzień zastygły w bez-
ruchu. Odwrotna sytuacja miała miejsce 
w mieszkaniach, gdzie starsi domowni-
cy wykorzystywali łącza internetowe do 
codziennej pracy, a młodsi łączyli się ze 
swoimi nauczycielami, w wolnych chwi-
lach zaś grali w Fortnite’a. O skali zjawi-
ska świadczy skierowany do Netfl ixa 
i YouTube’a apel Thierry’ego Bretona, unij-
nego komisarza ds. rynku wewnętrznego, 
o… obniżenie jakości oferowanych fi lmów 
z rozdzielczości HD do standardowej SD. 
Również dostawcy rozwiązań do komu-
nikacji podjęli działania umożliwiające 
uporanie się ze słabą jakością transmisji. 

– Udoskonalona wersja naszej platfor-
my pozwala na inteligentne skalowanie 
rozdzielczości 360p lub niższej, tak aby wy-
glądała na 720p. Ponadto zwiększa jakość 
w wybranych, szczególnie istotnych ob-
szarach obrazu wideo, jak chociażby twarz 
rozmówcy. Dzięki temu nawet użytkownicy 
dysponujący słabszą przepustowością sie-
ci nie powinni narzekać – zapewnia Prze-
mysław Kania, dyrektor generalny Cisco. 

Innym zmartwieniem szefów, którzy 
odesłali swoich podwładnych do pracy 
w domu, jest wzrost zagrożeń cyber-
netycznych. Jak wynika z najnowsze-
go „Netskope Cloud and Threat Report” 
korzystanie z aplikacji oraz witryn wy-
sokiego ryzyka zwiększyło się w czasie 
pandemii o 161 proc., a ruch na stronach 
dla dorosłych wzrósł o 600 proc. Auto-
rzy raportu zauważają, że jedną z konse-
kwencji zacierania się granic pomiędzy 
użytkownikiem domowym i biznesowym, 

jest nagminne wykorzysty-
wanie urządzeń służbowych 
do celów prywatnych.  We-
dług  danych IBM-a niemal 
30 proc. zdalnych pracow-
ników deklaruje, że pozwala 
dzieciom oraz innym człon-
kom rodziny korzystać ze 
swoich służbowych laptopów. 
Z kolei 53 proc. pracuje zdal-
nie na prywatnych kom-

Dwa lata
transformacji 
cyfrowej 
wydarzyły 
się w dwa 
miesiące.
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Zdaniem specjalisty 

n Łukasz Kulig, dyrektor 
zarządzający, Avaya
Badania przeprowa-

dzane w wielu fi r-

mach pokazują, że 

znacząca część osób 

woli kontynuować 

pracę zdalną. Dzięki no-

woczesnym rozwiązaniom mogą 

wspólnie pracować nad projekta-

mi, udostępniać treści i prezentacje, 

ustawiać zadania do wykonania, 

a pracodawcy mogą kontrolować 

poziom i status realizacji przydzie-

lonego zadania.  I jest to niezależne 

od miejsca, w którym przebywają. 

n Rafał Lipka-Zanozik, 
Area Sales Manager, 

innovaphone
Nowoczesne narzę-

dzia do komunikacji 

bardzo dobrze wpi-

sują się w pracę śro-

dowisk rozproszonych. 

Elastyczność tego typu rozwią-

zań zapewnia sprawną i efektyw-

ną współpracę. Należy jednak też 

zwrócić uwagę na kwestie bezpie-

czeństwa. To jeden z kluczowych 

kierunków rozwoju systemów ko-

munikacyjnych, zwłaszcza w kon-

tekście zwiększającej się liczby 

cyberataków. 

n Paweł Marciniak, dyrek-
tor regionalny na Europę 

Wschodnią, Matrix42
Zdalny dostęp do sie-

ci i zasobów fi rmy 

już nie jest przywi-

lejem wybranej grupy 

pracowników, lecz stał się 

wymogiem. Cyfrowe środowisko 

pracy zwiększa elastyczność i kon-

kurencyjność fi rmy, a jednocześnie 

powoduje nowe zagrożenia. Wśród 

nich należy wymienić zabezpiecze-

nia dostępu do zasobów IT fi rmy 

oraz bezpieczne zarządzanie sprzę-

tem, oprogramowaniem i procesa-

mi. Nie mniej ważnym aspektem 

jest cyfrowa kontrola behawioralna 

użytkowników sieci. 

TRENDY

puterach, którym brakuje odpowiednich 
zabezpieczeń, takich jak system antywi-
rusowy czy fi rewall. Tymczasem profe-
sjonalne systemy workspace posiadają 
funkcjonalności pozwalające do mini-
mum ograniczyć ryzyko cyberataku. Pod 
względem technicznym dział IT wy-
korzystuje integrację takiego systemu 
z wszystkimi głównymi repozytoriami 
tożsamości, wieloskładnikowymi mecha-
nizmami uwierzytelniania i protokołami 
SSO. Poza tym osoby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo mogą poskromić swo-
bodę pracowników, uniemożliwiając im 
kopiowanie czy drukowanie określonych 
dokumentów, bądź korzystanie z okre-
ślonych witryn internetowych.  Zdaniem 
specjalistów elementy bezpieczeństwa 
powinny być wbudowane w każdy ele-
ment rozwiązania typu workspace – od ta-
blic i terminali w salach konferencyjnych, 
aż po aplikacje do współpracy. 

Zintegrowana komunikacja 
Większość fi rm opiera swoje systemy 
łączności na rozwiązaniach IP PBX lub 
tradycyjnych centralach abonenckich, 
korzystających z tradycyjnej sieci PSTN. 
Producenci zachęcają przedsiębiorców, 
aby zrobili kolejny krok i wdrożyli roz-
wiązania ujednoliconej komunikacji 
(Unified Communication), scalające 
połączenia telefoniczne, komunikatory 
i pocztę elektroniczną w jeden spójny 
system. Wprowadzenie tej klasy narzędzi 
pozwala na płynną integrację rozproszo-
nych lokalizacji, bez względu na ich wiel-
kość oraz dzielące je odległości. Jeszcze 
do niedawna właściciele fi rmy często 
postrzegali systemy Unifi ed Commu-
nication jako wodotrysk, ale pandemia 
pokazała, że jest inaczej. Co ciekawe, na 
hermetycznym rynku systemów teleko-
munikacyjnych pojawiają się startupy 
(Aircall, BVoIP) oferujące interesujące 
rozwiązania dla użytkowników z sekto-
ra MŚP. Innym ciekawym trendem może 
być integracja Unifi ed Communication 
z systemami workspace. 

– Łączenie obu narzędzi powoli staje 
się standardem w tworzeniu rozwiązań 
telekomunikacyjnych dla fi rm. Do zalet 
takiego rozwiązania należy bezpieczeń-
stwo i łatwość dostępu do wielu systemów. 
W obecnej sytuacji epidemiologicznej 

integracja tych dwóch środowisk w wielu 
przypadkach pozwoliła na zapewnienie 
ciągłości obsługi klientów oraz efektywną 
pracę wielu zespołów – mówi Łukasz Kulig,
dyrektor zarządzający Avaya. 

Systemy komunikacyjne mają wiele 
możliwości w zakresie integracji z innymi 
narzędziami. Rafał Lipka-Zanozik, Area 
Sales Manager innovaphone, uważa, że 
w szczególnie uprzywilejowanej  sytuacji 
znajdują się dostawcy rozwiązań o otwar-
tej i rozszerzalnej architekturze. To po-
zwala dostarczać klientowi systemy, które 
łatwo przystosowują się do zachodzących 
zmian. Skoordynowanie łączności może 
być pewnego rodzaju wyzwaniem dla me-
nedżerów zarządzających telefonicznymi 
biurami obsługi klienta czy innymi fi rma-
mi lub instytucjami, w których połączenia 
odbierają grupy osób. W jaki sposób zor-
ganizować ich pracę w trybie zdalnym lub 
na rozproszonych stanowiskach? Przy-
kładowo, specjaliści Platana przygotowali 
specjalną aplikację adresowaną zarówno 
dla osób odbierających połączenia, jak 
i zarządzających ich pracą. Użytkownicy 
mają dostęp do statystyk, analizy i wskaź-
ników efektywności pracy. 

Ważną rolę w popularyzacji nowych 
rozwiązań i ich wykorzystaniu w pra-
cy zdalnej odgrywają instalatorzy oraz 
integratorzy. 

– Nasi partnerzy proponują klientom 
wdrożenie określonych narzędzi, uzmy-
sławiają im zagrożenia i wdrażają od-
powiednie zabezpieczenia. Dostosowują 
rozwiązania do potrzeb użytkownika, 
a czasem uświadamiają mu, że pewne 
elementy codziennej pracy może łatwiej,  
a także szybciej wykonać za pomocą cen-
trali i współpracujących z nimi telefonów 
czy aplikacji – mówi Joanna Lewandow-
ska, specjalista ds. marketingu i public re-
lations w Platanie. 

Jeden z instalatorów Platana, podczas 
wizyty u  klienta zauważył, że sekretarka 
biegała po pokojach, informując o oczeku-
jących kanapkach, a przecież wystarczyło 
za pośrednictwem aplikacji CTI wysłać 
informację na ekrany komputerów. Ten 
prosty przykład pokazuje, że sposób wy-
korzystania narzędzi zależy jedynie od in-
wencji integratora lub użytkownika oraz 
dostępności rozwiązań sprzętowych 
i programistycznych. n
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Jak pokazują ostatnie globalne badania, przeprowadzone na zlecenie Xerox, około 82 proc. 
pracowników planuje powrót do biur w okresie od 12 – 18 miesięcy. Niemniej fi rmy już teraz 
inwestują w nowe zasoby, aby wesprzeć swoich pracowników po okresie lockdownu. 

Nie ma wątpliwości, że pandemia 
COVID-19 zmieniła sposób, w ja-
ki pracujemy. Tę tezę potwierdzają 

ostatnie badania fi rmy Vanson Bourne dla 
Xerox, w których przebadano 600 respon-
dentów – decydentów IT z USA, Kanady, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wyni-
ki ankiet ujawniły, że wiele badanych fi rm 
zamierza sprowadzić większość swoich 
pracowników z powrotem do biura. Jed-
nak nadal spora część z nich pozostanie 
w domach, a normą stanie się hybrydowy 
model pracy. I to pomimo tego, że począt-
kowo tryb home offi  ce, wymuszony przez 
lockdown, rodził wiele obaw wśród przed-
siębiorców, jak i samych pracowników. 
Badania Xerox wykazały, że 1/3 respon-
dentów martwiła się o bezpieczeństwo 
danych fi rmowych i swoją prywatność. 
Prawie 25 proc. obawiało się natomiast, 
że spadnie ich produktywność, z kolei 
16 proc. wyraziło obawy dotyczące fi rmo-
wej infrastruktury technologicznej. Jed-
nak teraz, gdy biznes przywykł do pracy 
zdalnej, podejście szefów działów IT ule-
gło zmianie. W efekcie niemal 60 proc. ba-
danych przyznaje, że w nadchodzącym 
roku zamierza zmienić swoją politykę 
i wspierać hybrydowy system pracy.

Jak wygląda przyszłość pracy? 
ADVERTORIAL

Metodologia badań 
Ankieta zosta a przeprowadzona przez nie-
zale n   rm  badawcz  Vanson Bourne
w maju 2020 r. w ród 600 respondentów 
ze Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Wielkiej Brytanii, Niemiec 
i Francji. W badanej grupie znaj-
dowali si  decydenci IT (w tym 
wy si specjali ci), pracownicy 
korporacji zatrudniaj cych po-
wy ej 500 osób, reprezentuj -
cych sektory: us ugi biznesowe, 
handel detaliczny, opiek  zdro-
wotn , us ugi  nansowe, po-
dró e, hotelarstwo.

Praca zdalna ujawni a luki 
technologiczne 
Szybkie przejście do pracy zdalnej było 
trudne dla większości fi rm. Tylko 28 proc. 
respondentów badania stwierdziło, że by-
ło przygotowanych na zmianę. Niemal 
drugie tyle ankietowanych przedsiębior-
ców uznało, że technologie przyspo-
rzyły im więcej kłopotów, niż pożytku. 
W wyniku luk technologicznych ujawnio-
nych w trakcie pracy zdalnej aż 70 proc. 
specjalistów IT na całym świecie doko-
nało ponownej oceny swoich wydatków. 
Przedsiębiorstwa planują zwiększyć in-
westycje w technologie ułatwiające pra-
cę zdalną  (55 proc.), oprogramowanie 
w chmurze (65 proc.) oraz oprogramowa-
nie do współpracy (52 proc.). 

W tym kontekście niezwykle ważnym te-
matem do dyskusji jest, rzecz jasna, bezpie-
czeństwo danych. Przed pandemią 43 proc.
wszystkich ataków cybernetycznych by-
ło wymierzonych tylko w małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP). W miarę trwa-
nia pandemii eksperci ds. bezpieczeństwa 
ogólnie zgadzają się, że ten sektor jest teraz 
jeszcze bardziej narażony na ataki cyber-
netyczne i incydenty bezpieczeństwa. Ten 
fakt potwierdzają dane raportu Alliant, 
w którym 22 proc. przedstawicieli MŚP 
przyznało, że wprowadzając home offi  ce 
nie posiadali jasnej polityki łagodzenia lub 
zapobiegania zagrożeniom cyberbezpie-
czeństwa. Zatem małe i średnie przedsię-

biorstwa będą potrzebować teraz więcej 
usług IT niż kiedykolwiek wcześniej. Po-
twierdzają to badania Xerox, w których 
ponad 60 proc. przedsiębiorców z sek-
tora MŚP planuje zainwestować w zdalną 
pomoc informatyczną. 

Potrzeba cyfrowej 
transformacji
Co ciekawe, w dalszym ciągu aż 70 proc. 
wszystkich przetwarzanych na całym 
świecie dokumentów znajduje się na pa-
pierze. Dzięki digitalizacji i automatyzacji 
pracy organizacje mogą zatem zwiększyć 
roczną wydajność nawet 15 razy. Podob-
nego zdania jest Światowe Forum Ekono-
miczne, które zauważyło, że „opóźnienia 
wdrożeń rozwiązań cyfrowych przyczy-
niły się do 15 proc. całkowitych utraco-
nych przychodów w 2018 r. Te z kolei 
mogą wzrosnąć do poziomu 46 proc. rocz-
nych przychodów w 2023 r.”. Ponadto, jak 
przewidują eksperci z Forum, cyfrowe 
ekosystemy będą generować 60 bln dol., 
czyli 30 proc. globalnych przychodów 
do 2025 r. 

Jak widać, przychody oraz zysk wy-
dajności to dwa mocne argumenty, dla 
których warto dokonać cyfrowej transfor-
macji biznesu. Kolejnym istotnym powo-
dem dla wprowadzenia digitalizacji jest 
fakt ogromnej poprawy szybkości i jako-
ści wykonywanej pracy oraz oszczędność 
kosztów. Niezależnie od organizacji, ist-
nieje wiele procedur i procesów, które 
można zdigitalizować i zautomatyzować, 
co w znacznym stopniu umożliwi zwięk-
szenie produktywności i zmniejszenie 
inwestycji długoterminowych przedsię-
biorstw. Podejście to ma kluczowe zna-
czenie w czasie, gdy każdy wydatek musi 
zostać rozliczony. 

Więcej  informacji znajduje się na  stronie:
 Xerox.com/MakeNowWork.  
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Współczesna rzeczywistość biznesowa postawiła przed przedsiębiorstwami, a w szczególności przed admini-

stratorami IT, ogromne wyzwania związane z przygotowaniem i transformacją cyfrowego miejsca pracy.

Praca zdalna bez przykrych 

NIESPODZIANEK

CRN nr 9/2020

ADVERTORIAL

Pandemia COVID-19 sprawiła, że praca zdalna stała się ko-

niecznością umożliwiającą utrzymanie ciągłości działania 

przedsiębiorstwa oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa. 

W związku z tym administratorzy stają przed ogromnymi 

wyzwaniami dotyczącymi sposobu zapewnienia:

  sprawnej i efektywnej komunikacji z pracow-
nikami; zarz dzaniem, w tym zarz dzaniem 
zg oszeniami i kana ami komunikacyjnymi; 

  sprawnej, bezpiecznej i efektywnej metody 
zarządzania urządzeniami końcowymi maj -
cymi dost p do sieci  rmowej, takimi jak 
notebooki, tablety, smar  ony, komputery 
stacjonarne; 

  automatycznej i efektywnej zdalnej instalacji 
oprogramowania i jego poprawek, atek 
(w jaki sposób dostarczy  aplikacj  do pra-
cowników, jak zabezpieczy  urz dzenia 
przed nieautoryzowan  instalacj  oprogra-
mowania oraz z nieautoryzowanego ród a, 
w jaki sposób rozwi za  problem aktualizacji 
systemów operacyjnych oraz aplikacji i czy 
 rma posiada odpowiedni  liczb  licencji); 

  ochrony  urządzeń końcowych, aby zabezpie-
czy  je przed wyciekiem danych DLP oraz 
atakami typu ransomware, malware (EDR); 

Dodatkowe informacje:
Paweł Marciniak, regionalny dyrektor MATRIX42

pawel.marciniak@matrix42.com

  efektywnej i bezpiecznej komunikacji z zaso-
bami on-premise przedsi biorstwa oraz jego 
zasobami chmurowymi i – na dodatek – co 
zrobi , aby procesy spe nia y wymagania 
RODO. 

Jak widać, w przypadku cyfrowego miejsca pracy w tak 

zwanej nowej rzeczywistości, na menedżerów czeka sporo 

wyzwań i konieczność zapobiegnięcia niejednemu ryzyku. 

Odpowiedzią jest oprogramowanie Matrix42 oparte na 

procesie dobrych praktyk w zarządzaniu infrastrukturą 

IT ITILv4, które  z powodzeniem rozwiąże wspomniane 

problemy w sposób szybki, efektywny, transparentny 

i zapewni wysokiej jakości cyfrowe miejsce pracy. 

Zastosowanie Matrix42 oznacza dla poszczególnych jego 

użytkowników:

  sprawną komunikację zarówno z pracownikami 
zdalnymi, jak i biurowymi poprzez jednolit , 
intuicyjn  pla  orm  do komunikacji 
w lokalnym j zyku dla ca ej  rmy (Work-
space Management) – service desk, help 
desk, integracj  z systemami telekomunika-
cyjnymi oraz serwerami pocztowymi; 

  automatyzację hurtowej i zdalnej instalacji 
oprogramowania, systemów operacyjnych, 
aktualizacji aplikacji, zarz dzanie patchami 
w urz dzeniach ko cowych; 

  tworzenie kopii zapasowych danych znajduj -
cych si  na urz dzeniach ko cowych; 

  zarządzanie i zabezpieczenie urządzeń końco-
wych, zarówno stacjonarnych jak i mobil-
nych, stosowanie polityk dla urz dze , 
np. BYOD, COPE, POCE; 

  inwentaryzację oprogramowania oraz rod-
ków trwa ych (Asset Management); 

  raporty zgodności licencyjnej zakupionego 
oprogramowania (SAM); 

  badanie trendu użytkowania oprogramowania 
w celu zmniejszenia nak adów na jego 
zakup (SAM); 

  zapewnienie bezpieczeństwa danych (Data 
Leakage Prevention), w tym zarówno danych 
osobowych jak i danych poufnych przed-
si biorstwa przechowywanych w urz -
dzeniach ko cowych, monitorowanie ich 
przep ywu oraz szyfrowanie; identy  kacja 
oraz raportowanie przep ywu danych za-
wieraj cych dane wra liwe, takie jak: 
nr PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, 
nr prawa jazdy itp.; 

  szyfrowanie plików, katalogów, urz dze , 
pami ci przeno nych; 

  ochrona przed atakami typu malware, ran-
somware urz dze  ko cowych poprzez 
zastosowanie algorytmów uczenia maszy-
nowego oraz sztucznej inteligencji, wykry-
wanie anomalii (EDR). 

Wszystkie powyższe funkcje i czynności są realizowane zgodnie 

z wytycznymi RODO.

STOS AUTOMATYCZNYCH NARZĘDZI BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE

42

Identity & Access Management 
(SSO, user behaviour)

Post-Infection Protection (EDR)

Pre-Infection Protection
(AV, NextGenAV)

App & Data Management
(MAM, DLP)

Patch Management (OS, Apps)

Device Management (CLM, EMM)
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Pandemia COVID-19 zmusiła wiele 
różnych organizacji do zmiany spo-
sobu pracy i dotychczasowych przy-

zwyczajeń. Jednak w szczególnej sytuacji 
znalazły się fi rmy oferujące telefoniczną 
obsługę klienta. Z jednej strony musiały 
sprostać zwiększonemu obciążeniu, z dru-
giej natomiast zapewnić swoim pracowni-
kom odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
epidemicznego przez umożliwienie zdal-
nej pracy przy zachowaniu pełnej ciągłości 
obsługi. Nie dość, że było to zadanie bardzo 
złożone, to przedsiębiorstwa miały na jego

wykonanie niewiele czasu. W efekcie 
zarządzający mogli się naocznie 
przekonać, do jakiego stopnia na-
rzędzia informatyczne pozwalają 
usprawniać pracę i zwiększać jej 
wydajność. Pod tym względem wy-
różniały się intuicyjne, funkcjonalne 
i wyjątkowo wytrzymałe rozwią-
zania Avaya. Należą do nich m.in.: 
urządzenie wielofunkcyjne Collabo-
ration Unit CU360, kamera HC050, 
zestaw słuchawkowy IX L149 oraz 
aplikacja Spaces.

komunikacja
w każdych okolicznościach 

Avaya Spaces to wszechstronna 
aplikacja do współpracy wideo.

czy rozproszone grupy 
pracowników, co jest 

mo liwe dzi ki dedykowa-
nym przestrzeniom robo-

czym, w których mo na 
wymienia  wiadomo ci, 
spotyka  si , udost p-
nia  tre ci i zarz dza  
zadaniami przy pomocy 
przegl darki lub urz -

dzenia mobilnego. Avaya 
Spaces umo liwia równie  atwy, 

bezpieczny i skuteczny sposób wspó -
pracy w chmurze. Podczas szczytu 
pandemii aplikacje do wideokonferencji 
zosta y pobrane na ca ym wiecie a  62 
miliony razy tygodniowo – prawie dwu-
krotnie wi cej od redniej z poprzednie-
go roku – natomiast ruch w Avaya 
Spaces wzrós  a  trzydziestokrotnie. 

Dodatkowe informacje:
Łukasz Kulig,

dyrektor zarządzający Avaya 
kuligl@avaya.com

Avaya oferuje szerokie portfolio systemów wideokonferencyjnych, które obejmuj  najnowsz  
technologi  wideo oraz mo liwo ci niezb dne do ich wdro enia we wspó czesnych 
przestrzeniach biurowych i domowych – od rozbudowanych systemów wideokonfe-
rencyjnych, poprzez urz dzenia CU360, a  po kamery, zestawy g o nomówi ce oraz 
s uchawki. Przyk adowo, Avaya HC050 to wszechstronny model kamery wideo atwej w insta-
lacji i u yciu, dzi ki czemu z powodzeniem mo e by  wdro ony przez u ytkowników 
indywidualnych – podczas pracy zdalnej oraz w  rmie w ma ych pomieszczeniach 
konferencyjnych (ang. huddle rooms). Z kolei Avaya IX L149 to obuuszny zestaw słuchawkowy
redniotonowy z elastycznym mikrofonem 360° i funkcj  t umienia ha asu. Jest to 

idealne rozwi zanie do pracy przy biurku, zarówno w domu jak i podczas pracy sta-
cjonarnej. S uchawki wyposa one s  w technologi  Acous  c-Edge, która umo liwia 
ochron  s uchu. Wreszcie nie mo na pomin  Avaya Collaboration Unit CU360 – wielofunkcyjnego 
urządzenia usprawniającego współpracę, przełomowego pod względem wydajności i ceny. Rozwi zanie nie 
wymaga pod czenia do laptopa, co zapewnia szybko  i atwo  uruchomienia. Wyró nia 
si  niezawodno ci  i znakomit  jako ci  transmisji. Mocowane na górnej kraw dzi ekranu 
wideo i wyposa one w zintegrowane mikrofony, ma szerokie pole widzenia, co jest wa -
ne w ma ych, szerokich przestrzeniach konferencyjnych lub w pokojach w biurze domo-
wym. Avaya CU360  umo liwia te  bezprzewodowe udost pnianie zawarto ci z urz dze  
mobilnych. To rozwi zanie nowej generacji zapewnia przy tym integracj  z pla  orm  UC. 

ADVERTORIAL
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Popularność komputerów dla gra-
czy zwiększa się z roku na rok, ale 
w 2020 przeszła najśmielsze ocze-

kiwania. W pierwszych sześciu miesią-
cach sprzedaż gamingowych pecetów na 
polskim rynku była wyższa o 52,9 proc. 

w porównaniu z analogicznym okresem 
ub.r. – jak wynika z panela dystrybucyj-
nego Contextu. Skok popytu nastąpił po 
rozpoczęciu lockdownu w marcu br. Naj-
wyraźniej gry wideo okazały się jedną 
z ulubionych rozrywek pozamykanych 
w domach ludzi. Potwierdzają to wyniki 
drugiego kwartału, który okazał się lepszy 
o 26,7 proc. od okresu styczeń – marzec br., 
a w ujęciu rok do roku wzrost wyniósł aż 
51,3 proc. Co przy tym istotne, w zasadzie 
cały ten wzrost to skutek zainteresowania 
klientów notebookami dla graczy. W tym 
przypadku wyniósł aż 57,6 proc. w odnie-
sieniu do I poł. 2019 r. Desktopów gamin-
gowych sprzedano natomiast w polskiej 
dystrybucji podobną liczbę, co rok wcze-
śniej (- 0,1 proc.). Według GfK udział mo-
deli dla graczy w rynku desktopów sięgnął 
25 proc. w I poł. br., a sprzedaż wyniosła 
22 tys. szt. Z kolei gamingowych kompu-
terów przenośnych polscy klienci kupili 
76 tys. szt. W segmencie notebooków wzrost 
popytu na urządzenia do grania wyniósł 
86 proc., a w pozostałych – tylko 14 proc.

Na polskim rynku wciąż najpopular-
niejsze są urządzenia z dolnych półek ce-
nowych, ale według dostawców widać 
rosnące zapotrzebowanie na droższy, 
bardziej zaawansowany sprzęt. Według 
danych Acera najdynamiczniej rośnie 
sprzedaż modeli typu mid-range. W tym 
przypadku wzrost wyniósł około 150 proc. 
rok do roku, a w segmencie high-endo-
wych maszyn Acera było to 90 proc. Przy 
czym producent ten klasyfi kuje mniej 
i bardziej zaawansowane sprzęty nie we-
dług cen (które się zmieniają), lecz kart 
grafi cznych. Urządzenia ze średniej pół-
ki to te z kartami grafi cznymi GTX1660Ti 
oraz RTX2060, segment high-end nato-
miast to RTX2070 i 2080. 

Retailerzy i e-tailerzy coraz 
silniejsi
Chociaż producenci i dystrybutorzy są 
zgodni, że tegoroczny wzrost napędziła 
pandemia, wpływ na popularność sprzę-
tu dla graczy wynikał nie tylko z rozryw-
kowych skłonności klientów. Generalnie 
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Sprzedaż sprzętu dla graczy w czasie pandemii osiągnęła 
rekordowe wzrosty, głównie dzięki notebookom. Można 
też zarobić na sprzedaży spersonalizowanych urządzeń 
stacjonarnych i solidnym serwisie.

na rynku
  gamingowym

Pomyślne wiatry 

Sprzedaż gamingowych PC w Polsce 
(wzrost/spadek rok do roku, proc.)

Notebooki i desktopy łącznie

II kw. 2020 r. vs II kw. 2019 r. 51,3

II kw.  2020 r. vs I kw. 2020 r. 26,7

I poł. 2020 r. vs I poł. 2019 r. 52,9

Notebooki dla graczy

II kw. 2020 r. vs II kw. 2019 r. 56

II kw.  2020 r. vs I kw. 2020 r. 30,6

I poł. 2020 r. vs I poł. 2019 r. 57,6

Desktopy dla graczy

II kw. 2020 r. vs II kw. 2019 r. -10,9

II kw.  2020 r. vs I kw. 2020 r. -25,9

I poł. 2020 r. vs I poł. 2019 r. -0,1
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w okresie pandemii ludzie potrzebowali 
urządzeń mobilnych, także do pracy po-
za biurem. A te ciągnęły w górę wskaźniki 
również na rynku gamingowych PC.  

– Średnia cena laptopów dla graczy spa-
dła i zbliżyła się do urządzeń stacjonarnych, 
co zachęciło część nabywców do wyboru te-
go typu urządzenia – mówi Adam Żelazko, 
PR & Marketing Manager SYS w Asusie. 

Głównie korzystają z tego trendu duzi
sprzedawcy – retailerzy oraz e-tailerzy, 
a pandemia sprawiła, że ich pozycja na 
rynku jeszcze bardziej się wzmocniła, 
przynajmniej jeśli chodzi ofertę głów-
nych światowych marek. Szacuje się, że 
duże sieci handlowe mają 70 – 80 proc. 
udziału w rynku wszystkich rodzajów pe-
cetów, a specjalizowani resellerzy muszą 
zadowolić się pozostałymi 20 – 30 proc. 
Przypuszczalnie w przypadku sprzętu ga-
mingowego te proporcje są zbliżone.

– Widzimy wyraźny trend przesunię-
cia sprzedaży do kanału e-tail – informu-
je Przemysław Jakubiec, Business Unit 
Manager w AB.

Jednak dostawcy markowego sprzętu 
oceniają, że mimo dominacji dużych de-
talistów na rynku urządzeń dla graczy, 
miejsca dla specjalizowanych resellerów 
nie tylko nie zabraknie, ale może go na-
wet przybędzie. Po pierwsze dlatego, że 
to rosnący i perspektywiczny rynek – na 
co wskazują prognozy, a po drugie resel-
lerzy mogą zagospodarować najbardziej 
wymagających klientów, którym nieko-
niecznie odpowiadają masowo oferowa-
ne produkty z marketów.

– Popularność sprzętu gamingowego jest 
tak duża, że każdy z resellerów powinien 
mieć w ofercie takie produkty. Jeśli jednak 
chodzi o stabilność cen, a co za tym idzie 
także bezpieczeństwo stoku, to zdecydowa-
nie postawiłbym na maszyny z najwyższej 
kategorii – radzi Karol Szudzik, Product 
Manager w polskim oddziale Acera. 

C-brandy nadal mocne 
w gamingu
Resellerzy, z którymi rozmawialiśmy, 
uważają, że najlepszym produktem 

n Krzysztof Pasławski

Zdaniem analityka   

n Damian Godos, Program 
Manager, Systems & Infra-
structure Solutions, IDC
W pierwszej poło-

wie roku producenci 

wprowadzili na rynek 

aż 187 tys. notebooków 

gamingowych, co jest ol-

brzymim skokiem względem roku 

2019, kiedy to sprzedaż wyniosła 

nieco poniżej 55 tys. sztuk. Katego-

rię tę zdominowało trzech graczy: 

Lenovo, Asus i Acer, z niesamowi-

tym wręcz, bo pięciokrotnym zwięk-

szeniem sprzedaży przez Lenovo. 

Rynek desktopowy, tradycyjnie zdo-

minowany przez lokalnych składa-

czy i DIY to prawie 80 tys. maszyn 

gamingowych. Co zresztą też sta-

nowi wzrost względem pierwszego 

półrocza 2019 roku, kiedy to popyt 

sięgnął 73 tys. sztuk. Rynek kompu-

terów stacjonarnych w segmencie 

konsumenckim był napędzany szero-

ką dostępnością zarówno świetnych 

kart grafi cznych, jak i bardzo wydaj-

nych procesorów w przystępnych 

cenach. Łącznie rynek gamingowy 

wzrósł rok do roku niemal o 50 proc., 

co jest bezpośrednim wynikiem lock-

downu – ludzie zapewnili sobie roz-

rywkę przed monitorem. 

Najwięksi dostawcy 
komputerów dla 
graczy w II kw. 
2020 r.*
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dla graczy są desktopy. Taka konstruk-
cja umożliwia bowiem personalizację 
urządzenia, a dopasowanie sprzętu do 
indywidualnych potrzeb stanowi – dla 
mniejszego przedsiębiorcy – kluczo-
wy element oferty, odróżniający go od 
sprzedawców gotowych urządzeń do 
grania. Specjalizowani resellerzy mają 
więc swoje miejsce na rynku urządzeń 
gamingowych jako C-brandy, oferując 
klientom budowę unikalnej konstrukcji 
i/lub modyfi kację i rozbudowę stacjonar-
nych PC. Personalizacja oznacza także 
fachowe doradztwo, gwarancję na zło-
żony sprzęt (nawet 3 lata) oraz sprawny
serwis, bez którego trudno byłoby zatrzy-
mać klientów. 

Innymi słowy reseller, aby działać 
z powodzeniem na rynku gamingowych 
urządzeń, musi zadbać o coś, co w kor-
poracji nazwano „customer experience”. 
Zwłaszcza, że klientami mniejszych fi rm 
są zwykle wymagający gracze, którym nie 
odpowiada oferta gotowych urządzeń 
„z taśmy”. 

– W Polsce segment składanych kom-
puterów gamingowych oferowanych pod 
marką własną czy w modelu DIY, ma się 
znakomicie. Jako producent gotowych 
rozwiązań nie ukrywam, że jest to dla nas 
wyzwanie. Wygląda na to, że klienci decy-

dujący się na tzw. DYI lubią mieć możli-
wość rozbudowy sprzętu, nawet jeśli z niej 
nie korzystają – mówi Karol Szudzik. Za-
pewnia przy tym, że Acer odpowiada na 
ten trend, umożliwiając klientom rozbu-
dowę sprzętu tej marki.

Jednak, co oczywiste, resellerzy na 
rynku gamingowym nie są skazani na 
sukces. Jeden z przedsiębiorców oferu-
jących sprzęt dla graczy (peryferia, kom-
ponenty, akcesoria, ale nie PC), przyznał 
anonimowo, że w przypadku takich pro-
duktów konkurencja jest zbyt duża. 
W tym roku zdecydował się więc na ogra-
niczenie asortymentu, koncentrując się 

RYNEK
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Zdaniem specjalisty    

n Michał Miłkowski, doradca zarządu ds. rozwoju biznesu komponentów i marki PC 
Actina, Action 
U nas najczęściej kupowane są maszyny za 3 – 4,5 tys. zł brutto. 

Oczywiście zdarzają się droższe zamówienia, nawet powyżej 13 tys. 

zł, ale są to specjalne modele robione na zamówienie. Personalizacja 

to domena naszych czasów, a to się potwierdza, jeśli chodzi o wybór 

komputera gamingowego. Jeżeli postawimy przed sobą setkę użyt-

kowników, którzy mają podstawową wiedzę o komputerach i poprosimy 

ich o podanie swojej wymarzonej konfi guracji, to gwarantuję, że żadna nie powtó-

rzy się jeden do jednego. Skoro tak, oznacza to, że trudno o jeden model i kanał 

skutecznej sprzedaży. Dlatego uważamy, że wyspecjalizowany reseller, który ofe-

ruje rozwiązania gamingowe albo e-sportowe, uzyskuje przewagę nad konkurencją 

w swoim regionie i zwiększa własną marżowość.

nTomasz Mauer, handlowiec, Trysja.pl
W ostatnich miesiącach sprzedaż komputerów gamin-

gowych jest trochę większa niż przed pandemią, ale 

w niedużej skali. Zainteresowanie klientów zmienia 

się głównie w związku z premierami gier. Gdy pojawi 

się nowy tytuł i użytkownik potrzebuje nowej karty 

grafi cznej czy innych podzespołów, to następuje wy-

miana. Koncentrujemy się na składanych komputerach 

stacjonarnych i nie konkurujemy z marketami. Prze-

wagą małej fi rmy, jak nasza, jest sprawny serwis i ob-

sługa klienta. Tego często nie ma w dużych sklepach. 

nAdrian Słojewski, wsparcie techniczne, Bitkomputery.net 
W czasie pandemii nie zaobserwowaliśmy dużego 

wzrostu sprzedaży komputerów gamingowych. Wy-

daje mi się, że zapotrzebowanie jest podobne jak rok 

wcześniej. Graczy chyba jednak niespecjalnie przyby-

ło w ostatnich miesiącach. Z moich obserwacji wyni-

ka, że grają ci sami, co przed pandemią. My budujemy 

zestawy stacjonarne i nie sprzedajemy laptopów dla 

graczy. Najpopularniejszy przedział cenowy to raczej 

ta niższa półka, około 3 – 4 tys. zł, choć są klienci na-

wet na zestawy w cenie powyżej 10 tys. zł.

Zdaniem resellera 

nHubert Wilk, właściciel, wolveskomputery.pl
Budujemy i sprzedajemy komputery pod własną marką. W tym roku 

sprzedaż jest wyraźnie wyższa niż w poprzednim. Wpływ na to mia-

ła pandemia, gdy wiele osób pozostawało w domach. Przybywa nam 

więc nowych klientów, a część z nich to ludzie, którzy kupili gotowe 

urządzenia dużych producentów i zawiedli się jakością, jak i możli-

wościami takich urządzeń. U dużych detalistów kupują klienci mniej 

świadomi, wybierający zazwyczaj produkty, które zobaczą w rekla-

mach. Do takiej fi rmy jak nasza zwracają się natomiast osoby, którym 

przestały wystarczać gotowe, masowo produkowane urządzenia. To 

zwykle zaawansowani gracze, którzy dobrze wiedzą, czego potrzebu-

ją. Z mojego doświadczenia wynika, że naszych klientów przekonuje 

to, że mogą mieć indywidualnie dobrane urządzenie, spersonalizowa-

ną obsługę, ale też dobre ceny i serwis gwarancyjny. Ponieważ produ-

kujemy komputery pod indywidualne zamówienia, nasze jednostki są 

do 20 proc. tańsze od gotowych urządzeń dużych marek o porówny-

walnej specyfi kacji. Najpopularniejszy przedział cenowy to około 3 – 

6,5 tys. zł. Te droższe specyfi kacje wystarczają użytkownikom nawet 

na 3 – 4 lata bez zmian. Moim zdaniem branża gamingowa w Polsce 

będzie się rozwijać. Bez nowych klientów nie mielibyśmy rok w rok 

wzrostu sprzedaży, bo użytkownicy nie wymieniają sprzętu tak szybko.

na fotelach gamingowych i węższej ofer-
cie akcesoriów. 

Z obserwacji sprzedawców wynika, 
że przybywa graczy świadomych możli-
wości sprzętu, śledzących nowości ryn-
kowe, zarówno jeśli chodzi o premiery 
gier, jak i urządzeń czy komponentów. To 
sprawia, że rynek zaawansowanych roz-
wiązań powinien systematycznie rosnąć. 
Tym bardziej, że analitycy przewidują dal-
szy wzrost wartości rynku gier, co również 
będzie miało odzwierciedlenie w sprzeda-
ży sprzętu. Tymczasem w 2019 r. wartość 
rynku gier w Polsce przekroczyła poziom 
2 mld zł – według analityków Newzoo. n
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Ostatnie miesiące przyspieszyły widoczny od lat wzrostowy trend 

sprzedaży urządzeń i peryferii dla graczy. Dotyczy to również seg-

mentu monitorów typowo gamingowych, ale również tych z więk-

szymi matrycami, wyposażonymi w rozwiązania typu „smart”.

Obecnie szczególnym popytem cie-
szą się monitory 24- i 27-calo-
we, czego przykładem jest Optix 

G24C4 – najczęściej kupowany monitor ga-
mingowy MSI. Model ten jest wyposażony 
w 23,6-calową matrycę VA Full HD z za-
krzywionym ekranem o promieniu R1500. 
Przy czym częstotliwość odświeżania wy-
nosi 144 Hz, a  czas reakcji 1 ms. Rośnie 
także sprzedaż większego modelu Optix 
G27C4, który zajmuje drugą pozycję w ran-
kingu najczęściej kupowanych monitorów 
gamingowych MSI. Oba modele cechują się 
kontrastem dynamicznym 100 mln:1 i wy-
posażone są w rozwiązania zmniejszające 
zmęczenie wzroku (Less Blue Light, Flicker
 Free) oraz matowe matryce. Do tego urzą-
dzenia są kompatybilne z AMD FreeSync, 
ale kluczową kwestią jest fakt, że łączą wy-
soką jakość obrazu z poszukiwanymi obec-
nie przez graczy zakrzywionymi ekranami. 
Na świecie w tego typu matryce wyposażo-
na jest już ponad połowa kupowanych mo-
nitorów gamingowych. 
Z kolei do najpopularniejszych modeli 
pochodzących z tak zwanej wyższej półki 
należą urządzenia z płaskimi matrycami 
IPS Full HD o czasie reakcji 1 ms – Optix 
MAG274R (144 Hz) oraz Optix MAG251RX 
(240 Hz). Co ważne, MSI odnotowuje tak-
że duże zapotrzebowanie na monitory 
high-end. Tutaj wzięcie mają urządzenia 
z większymi ekranami – przeważają mo-
dele 32-calowe lub większe, charaktery-
zujące się wysoką rozdzielczością oraz 
rozwiązaniami dla zaawansowanego ga-
mingu, jak AMD FreeSync Premium.

Topowym modelem, który ma stanowić 
odpowiedź na aktualne trendy w segmen-
cie urządzeń z najwyższej półki, będzie 

MEG381CQR z 37,5-calowym, zakrzy-
wionym wyświetlaczem IPS (R2300), 
o rozdzielczości bliskiej 4K (3840 x 1600 
pikseli)  i  częstotliwości odświeżania 
do 144 Hz. Model ma trafi ć do sprzedaży na 
początku 2021 r. Będzie go cechować wyso-
ka jasność (600 nitów) w trybie HDR, jak 
też proporcje ekranu typu ultrawide (21:9), 
co ma znaczenie dla resellerów, biorąc pod 
uwagę rosnącą popularność tego formatu. 
MEG381CQR został wyposażony w sze-
reg przydatnych funkcji dla wymagających 
gamerów, takich jak pomocniczy ekran 
OLED, który wyświetla różne informacje. 
Bardzo przyszłościowe wydaje się zasto-
sowanie zintegrowanego rozwiązania ty-
pu „smart”, w tym wbudowanych kamer 
rozpoznających twarz użytkownika po to, 
aby  dopasować odpowiedni profi l.

W segmencie modeli high-end rośnie za-
potrzebowanie na monitory dla graczy kon-
solowych, gdzie parametr odświeżania jest 
mniej istotny niż rozdzielczość 4K. W przy-
padku MSI takie wymagania użytkowników 
spełnia m.in. model Optix MAG321CURV 
wyposażony w  matrycę 31,5 cala. 

Wymagania b d  ros y  
Na rynku gamingowym standardem sta-
je się wielkość 27 cali i 165 Hz. MSI prze-
widuje dalszy wzrost zapotrzebowania na 
większe monitory (od 32 cali w górę). Po-
winna też rosnąć popularność formatu 21:9 
cali i technologii HDR. Klientów będzie 
interesować coraz większa rozdzielczość 
i najwyższa jakość obrazu, jak chociażby 
UWQHD (3440 x 1440 pikseli) w 34-calo-
wym Optix MPG341CQR. 

Warto tu zacytować Agnieszkę Stypuł-
kowską z X-komu, która zwraca uwagę na 

rosnącą od niedawna popularność uni-
wersalnych matryc IPS z krótkim cza-
sem reakcji i wysokim odświeżaniem. 
Podkreśla, że pozwalają zarówno na pra-
cę w ciągu dnia, jak też rozrywkę – nawet 
w tytuły FPS. Kierunek rozwoju wy-
znaczają także panele 5K2K/nano IPS,
jak Prestige PS341WU. Przy rozdziel-
czości WUHD (5120 x 2160 pikseli) 
i proporcjach ekranu 21:9 to propozycja 
nie tylko dla graczy, ale też profesjona-
listów korzystających z wysokiej jako-
ści obrazu do obróbki grafi ki, zdjęć czy 
filmów. Prestige PS341WU odtwarza 
100 proc. palety barw sRGB, a odwzoro-
wanie przestrzeni barw DCI-P3 wynosi 
98 proc. 

Przyszłość monitorów to też wspo-
mniane wcześniej rozwiązania „smart”, 
jak wbudowane kamery z funkcją roz-
poznawania  twarzy użytkownika w celu 
dopasowania profi lu, RGB reagujące na sy-
tuację w grze ( jak w Optix MPG341CQR), 
czy nawet mini wyświetlacze OLED z klu-
czowymi informacjami według preferen-
cji gracza. W ten właśnie trend wpasuje się 
też 38-calowy model Optix MEG381CQR, 
który niebawem trafi  na polski rynek.  

Rynek monitorów dla graczy
okiem producenta

ADVERTORIAL

Wojciech Jara
Business Development Manager MSI, 

odpowiedzialny za Polskę, Litwę, Łotwę 

i Estonię. 
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(w tym dopłatami), a czasem batem (każdy 
chce dobrze żyć z dużym producentem). 
Kiedy towaru wpływało do Polski tak du-
żo, że zatykała się dystrybucja, rolę wentyla 
bezpieczeństwa pełnili subdystrybutorzy, 
a z czasem na popularności zyskał mecha-
nizm brokerki, obejmujący handel niemal 
z całym światem. 

Sprzeda  na zdrowych 
zasadach
W efekcie Polska stawała się swoistą stud-
nią bez dna mogącą przyjąć niemal każ-
dą ilość towaru, który potem albo zalegał 
w magazynach, albo krążył pomiędzy ko-
lejnymi fi rmami, ewentualnie wyjeżdżał 
za granicę, o ile znalazł się chętny do jego 
kupna. Taki stan rzeczy przez jakiś czas 
zadowalał zagranicznych prezesów czy-
tających raporty sprzedażowe z Polski, 
a także działających tu retailerów oraz 
e-tailerów, którzy widząc, że lokalni sze-
fowie dużych producentów muszą spro-
stać narzucanej im przez centrale presji 
na wyniki, żądali od nich pokaźnych do-
płat do sprzedawanego sprzętu. Niena-
turalnie duży obrót sprzętem świetnie 

wpisywał się także w strategie giełdo-
wych dystrybutorów, którzy mogli ra-
portować solidne wzrosty w kwartalnych 
i rocznych sprawozdaniach fi nansowych, 
ku uciesze analityków, inwestorów, kre-
dytodawców czy ubezpieczycieli.

Jednak ofi arą tego modelu działania 
padła inna kluczowa zasada biznesowa, 
zawarta w haśle: „tanio kupić, drogo sprze-
dać”. W efekcie dopłat, brokerki czy mno-
żenia pośredników w kanale sprzedaży, 
a tak naprawdę w rezultacie zapychania 
rynku zbyt dużą ilością towaru, mieliśmy 
do czynienia z gigantycznymi i rosnący-
mi obrotami przy mikroskopijnych i male-
jących zyskach. Z czasem dla wszystkich 
uczestników gry rynkowej stawało się ja-
sne, że załamanie tego modelu bizneso-
wego to kwestia czasu.  

– W końcu jednak trzeba było powie-
dzieć menedżerom z korporacyjnych cen-
tral prawdę o wielkości polskiego rynku 
i to uzdrowiło sytuację. Teraz nikt nie 
chce wchodzić do tej samej rzeki i podej-
ście do biznesu uległo zmianie. Udało się 
przy tym zniwelować niezbyt chlubną 
rolę subdystrybucji, która kiedyś miała 

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

biznesie wszystko należy do 
tandemu, jaki tworzą popyt 
i podaż. Wyjątków od tej regu-

ły właściwie nie ma, bo podlegają jej na-
wet monopoliści i fi rmy dotowane przez 
państwo. Wydawałoby się więc, że wszy-
scy powinni się z tym pogodzić i do tego 
stanu rzeczy dostosować. Jednak wciąż 
nie brakuje takich, którzy nie tylko ma-
rzą o „zakrzywianiu rzeczywistości”, ale 
zamiar ten realizują. W branży IT są na to 
dwa sposoby. Jednym jest sposób Steve’a 
Jobsa, który łącząc geniusz i ciężką pracę 
stworzył wymarzoną formułę, która pole-
gała na umiejętnym podsycaniu popytu na 
coraz droższe produkty o coraz mniej in-
nowacyjnych cechach. 

Sposób drugi, dużo mniej opłacalny, za-
stosowano w polskim kanale sprzedaży IT. 
Polegał on w skrócie na tym, że najwięk-
si producenci sprzętu, przede wszystkim 
komputerów i smartfonów, mogli liczyć na 
pożądane wzrosty sprzedaży w zasadzie 
niezależnie od aktualnego popytu. Gdy był 
niższy od oczekiwań producenta, ten prze-
konywał dystrybutorów, żeby się zatowa-
rowali, posługując się przy tym marchewką 

DYSTRYBUCJA: 
rentowno , g upcze!
Przez długie lata w polskim kanale sprzedaży 
IT panował kult wzrostu przychodów za wszel-
ką cenę – w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Skutkowało to wieloma błędnymi decyzjami 
oraz zachęcało do niemal patologicznych spo-
sobów działania. Jednak w ubiegłym roku 
pojawiły się pierwsze symptomy, które dają 
nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy.

W
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leży odpowiednio, umiejętnie obrócić. 
W sytuacji, gdy skalę działalności w sek-
torze IT ogranicza polityka ubezpieczy-
cieli, żaden rozsądny producent,  a także 
dystrybutor nie będzie się rzucał na głę-
boką wodę. Zamiast tego, każda z dostęp-
nych linii kredytowych wykorzystywana 
jest optymalnie, z myślą o jak najlepszym 
poziomie rentowności” (CRN Polska, 
nr 4/2020).  

O dużej wadze, jaką przywiązuje się 
obecnie do traktowanej kiedyś po ma-
coszemu rentowności, świadczy między 
innymi obietnica, jaką zarząd Actionu 
złożył wierzycielom, a zgodnie z którą 
dystrybutor przez najbliższe 10 lat ma 
rokrocznie notować zyski. Przy czym ta-
kie właśnie podejście do fi nansów rodzi 
spore wyzwania, chociażby te związane 
z optymalizacją kosztów magazynowa-
nia towarów. Starania o ich obniżkę do-
prowadziły nawet, jak w przypadku Also, 
do krytyki w sprawie niewystarczającej 
dostępności towaru w niemieckim maga-
zynie. Wprawdzie Gustavo Möller-Hergt, 
CEO broadlinera, zdecydowanie zaprze-
czył tym zarzutom, ale jednocześnie 
wskazywał, że KPI Also są dokładnie mie-
rzone, aż do pojedynczych produktów,
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duże znaczenie. Wciąż jednak jest wiele do 
zrobienia, chociażby w kwestii dystrybu-
cji w modelu usługowo-doradczym – mó-
wi Tomasz Buk, obecnie szef sprzedaży 
i marketingu DCX, a wcześniej specjali-
sta ds. kanału sprzedaży w HP i menedżer 
w takich fi rmach dystrybucyjnych, jak 
ABC Data i Eptimo. 

Plan i re im równa si  mar a
Przyczyną zmiany podejścia do biznesu 
nie była jakaś rynkowa siła, ale kontrole 
fi skusa związane z tzw. karuzelami VAT. 
Doprowadziły one do zniknięcia z rynku 
kilku dystrybutorów, a ci, którzy się osta-
li, przeszli lub właśnie przechodzą przez 
najtrudniejszy okres w swojej historii. 
I choć większość z nich bierze baty za cu-
dze winy (pomysłodawcy i benefi cjenci 
karuzel są w większości poza zasięgiem 
fi skusa), to ich z kolei winą było ulegnię-
cie pokusie obrotu łatwo dostępnym to-
warem w niskich cenach, na który zawsze 
trafi ał się kolejny chętny, a to wszystko 
przy najniższych marżach w historii pol-
skiego rynku dystrybucyjnego. Na pewno 
było to łatwiejsze od mozolnego rozwo-
ju fi rm w oparciu o zdobywanie know-
-how w nowych obszarach rynku czy 

budowy kompetencji niezbędnych do 
świadczenia wysokomarżowych usług. 
Nie było to natomiast przyszłościowe, 
a swoją ówczesną politykę w zakresie 
brokerki prezesi fi rm dystrybucyjnych 
oceniają obecnie... niezbyt parlamentar-
nymi określeniami. 

Zastąpienie wieloletniego „wyścigu na 
przychody” staraniami o uzyskanie jak 
najwyższej rentowności na nowo okre-
śliło współpracę dużych producentów 
z dystrybutorami: „Wzajemne rozmo-
wy z dystrybutorami na temat każdego 
większego projektu toczą się obecnie 
na bardzo szczegółowym poziomie” 
– wyjaśniał Andrzej Sowiński, do nie-
dawna szef polskiego oddziału Lenovo, 
podczas Okrągłego Stołu CRN Polska. 
„Rozważa się, jaką uzyskają marżę, ja-
kie mają być terminy płatności, w jakich 
transzach będzie realizowana dostawa 
– słowem, wszystko jest dokładnie poli-
czone. I to niezależnie od tego, czy mowa 
o dystrybutorach lokalnych czy między-
narodowych. Kiedyś tak nie było i obo-
wiązywał prosty model <<hurra, zróbmy 
to, bo zależy nam na wzrostach>>. Teraz 
do dyspozycji na rynku jest stosunko-
wo nieduża ilość pieniądza, którym na-
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które wnoszą wkład w rentowność gru-
py. Kupując kolejne produkty dystrybu-
tor zwraca uwagę na to, by mogły szybko 
trafi ć do obrotu. „Also oznacza All Sell 
Out, a nie All Sell In” – jak wyraził się 
Gustavo Möller-Hergt, podkreślając wy-
raźną poprawę zarządzania płynnością 
(w 2019 r. saldo środków pieniężnych Also 
wzrosło o ponad 45 proc. wobec 2018 r.). 

Tak czy inaczej, ryzyko fi skalne i ogra-
niczenie fi nansowania po stronie ubez-
pieczycieli, zmniejszyły liczbę możliwych 
do realizacji projektów i skłoniło dystry-
butorów do koncentracji na najbardziej 
zyskownych transakcjach. Od kilkunastu 
miesięcy wytwarza się zatem nowy ład i za 
jakiś czas być może będzie można mówić 
o uzdrowieniu sytuacji w polskim kanale 
sprzedaży IT. A przez uzdrowienie należy 
rozumieć działanie zgodnie z prawem po-
pytu i podaży, a także zasadą „jak najtaniej 

kupić, jak najdrożej sprzedać”. No chyba, 
że gospodarcze efekty pandemii korona-
wirusa doprowadzą do recesji, wysokiego 
bezrobocia i spadku płac. Wówczas zno-
wu może znacząco wzrosnąć pokusa cho-
dzenia drogami na skróty.  

Giganci w nowych warunkach
Na dalszy rozwój sytuacji w segmen-
cie dystrybucji broadline’owej znaczący 
wpływ będą miały jeszcze dwie istot-
ne zmiany, do jakich doszło w 2019 ro-
ku. Pierwszym było przejęcie ABC Daty 
przez Also, co swoją drogą stanowi już 
trzeci taki przypadek w historii war-
szawskiego broadlinera (dwóch wcze-
śniejszych zagranicznych właścicieli ABC 
Daty to amerykański CHS i niemiecki 
Actebis). Szwajcarski, paneuropejski dys-
trybutor zdobył tym samym największy 
swój przyczółek w naszej części Europy,
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bo tak należy traktować tę inwestycję. 
ABC Data ma bowiem stanowić element 
budowania silnej pozycji Also nie tylko
w Polsce, ale w całym regionie CEE. 

Niestety, pierwsze miesiące od sfi nali-
zowania transakcji z MCI (dotychczaso-
wym największym udziałowcem polskiego 
broadlinera), upłynęły pod znakiem za-
mieszania związanego z nieprawidłowym 
działaniem systemu sprzedaży InterLink. 
To od wielu lat najważniejsze narzędzie 
do składania zamówień przez partnerów 
handlowych ABC Daty. Obawiali się oni 
początkowo, że nowy właściciel zastąpi In-
terLinka swoim, dalece mniej elastycznym 
systemem, ale ten ograniczył się jedynie 
do wprowadzenia pewnych modyfi kacji, 
co właśnie na pewien czas zakłóciło dzia-
łanie polskiego systemu, nakładając się 
zresztą na nieuniknione w takich momen-
tach zmiany personalne i organizacyjny 
nieład. Jeśli jednak wyjdziemy z założenia, 
że „pierwsze koty za płoty”, to pytanie, na 
ile Also skutecznie wykorzysta i zoptyma-
lizuje możliwości ABC Daty jako istotnego 
elementu w dużej, europejskiej strukturze, 
wciąż pozostaje otwarte. 

Drugim wydarzeniem, jakie można 
uznać za kluczowe dla przyszłości pol-
skiej dystrybucji IT jest porozumienie za-
rządu Actionu z wierzycielami, co po kilku 
latach dużej niepewności otworzyło drogę 
do zamknięcia procesu sanacji. Broadliner 
z Zamienia wchodzi w nowy etap działal-
ności mocno osłabiony, ale nie bez szans 
na stopniowe odbudowanie swojej pozycji. 
Wprawdzie nie ma szans na szybki powrót 
na podium w swoim segmencie rynku, ale 
od miesięcy notuje regularne, dwucyfrowe 
wzrosty i pilnuje, żeby średnia marża nie 
spadała poniżej 6 – 7 proc. 

O ile trudno przewidzieć dalszą przy-
szłość Actionu, o tyle nie ma co spierać się 
o dominującą pozycję AB, które wykorzy-
stało znaczące osłabienie konkurenta z Za-
mienia, a następnie perturbacje, z jakimi 
wiązała się fuzja ABC Daty z Also. W ten 
sposób wrocławski broadliner – określa-
jący się od pewnego czasu mianem „dys-
trybutora pierwszego wyboru” – umocnił 
się na pozycji lidera. W 2019 r. przycho-
dy AB ze sprzedaży najważniejszych grup 
produktowych rosły szybciej niż wartości 
średnie dla całego rynku. A to znaczy, że 
broadliner zwiększał swoje w nim udziały. 

Ireneusz Dąbrowski,  
doradca i mentor, wcześniej m.in. przewodniczący rady nadzorczej ABC Data i prezes Tech Data Polska  

Opis sytuacji w polskiej dystrybucji IT i  rm dzia aj cych w tej bran y w roku 
2019 mo na okre li  jako stan po redni pomi dzy dwoma skrajnymi syndro-
mami. Jeden to pe na koncentracja na sobie, przede wszystkim tym elemencie, 
który podlega ocenie w a cicieli i analityków. Drugi polega na d eniu do bycia 
powierzchownie doskona ym, lubianym, podobania si  wybranym partnerom 

biznesowym, nawet za cen  obni enia lotów, obrotów i pozycji rynkowej. A zatem w roku 2019 bran a 
by a pomi dzy syndromami opisywanymi z jednej strony jako syndrom Aspergera, a z drugiej syndrom 
Doriana Graya.
W przypadku pierwszego syndromu ocena w a cicielsko-analityczna by a zazwyczaj dokonywana 
przez parametry takie, jak wielko  raportowanych przychodów, udzia u w rynku najbardziej maso-
wych produktów, czy cena akcji, nawet mimo i wbrew obiektywnym sygna om i analizom o niew a-
ciwo ci i patologiach takiego paradygmatu. Sygna y te jednak by y przez zarz dzaj cych czo ówk  

polskich dystrybutorów ignorowane i blokowane percepcyjnie a  do krytycznego momentu, gdy do gry 
wkroczy y czynniki oraz podmioty zewn trzne i cz   rm dotar a do punktu okre lanego jako „punkt 
bez powrotu”. 
W tej sytuacji znacz ca wi kszo   rm dokona a, a co najmniej rozpocz a, proces konsolidacji we-
wn trznej oraz wyboru nowych strategii. Te strategie mo na okre li  jednym zawo aniem, u ytym 
w tytule tego artyku u: „rentowno , g upcze!”. Bran a po tylu latach walki o miejsce na podium i o to 
„kto kogo”, przekona a si , e w biznesie nie ma magii, iluzji i sztuczek, które na to podium wiod . Jest 
natomiast ci ka praca, która musi by  wykonana, aby przekona  do siebie wszystkich interesariuszy, 
takich jak: producenci, resellerzy, integratorzy, ale te  regulatorzy i instytucje szeroko poj tego interesu 
zbiorowego. 
Teraz polska dystrybucja mo e zacz  normalnie  i je li to, co prze y a w latach minionych jest au-
tentyczne i szczere, mo e zacz  my le  o realizacji us ug dla innych, którzy za to zechcieliby zap aci . 
Oczywi cie ten kierunek, cho  s uszny, ma te  swoje niebezpiecze stwa. Tym zagro eniem jest mo -
liwo  popadni cia w a nie w syndrom Doriana Graya, czyli d enia do podobania si  i doskona o ci 
powierzchownej za wszelka cen . Ale zanim dotrzemy do tego punktu, przed którego osi gni ciem ju  
dzi  ostrzegam, cieszmy si  mo liwo ciami stoj cymi teraz przed dystrybucj . 
W oczywisty sposób to, co prze ywa wiat od pocz tku roku 2020 w zwi zku z pandemi , budzi na-
dziej  na rozwój bran y, która b dzie bene  cjentem ujawnionych przez ten stan zagro enia braków w 
infrastrukturze IT i s abo ci istniej cych systemów informatycznych w ca ej masie  rm i podmiotów. 
Dobrze si  sta o, e przez wydarzenia i decyzje z roku 2019 bran a wydaje si  by  na to wyzwanie le-
piej przygotowana ni  kilka lat wstecz. Paradoksalnie, po raz pierwszy od wielu, wielu lat w kwes  i przy-
sz o ci polskiej dystrybucji IT jestem optymist .

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY
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Wydaje się, że obec-
nie największą słabością 
AB wobec konkurentów 
jest… konieczność ra-
portowania na giełdę pa-
pierów wartościowych. 
Wiąże się to bowiem 
z wysokimi kosztami, 
transparentnością wo-
bec konkurentów oraz 
koniecznością liczenia 
się z oczekiwaniami ana-
lityków i inwestorów (nie 
wspominając o koniecz-
nym zaangażowaniu zarządu w relacje 
z inwestorami, który to czas mogliby po-
święcić na inne, być może efektywniejsze 
działania). 

Sytuacja w polskim sektorze dystrybu-
cji typu broadline po roku 2019 wygląda 
zatem następująco: obecny lider (AB) jest 
silniejszy niż kiedykolwiek, dawny lider 
(Action) zaczyna powstawać z popiołów, 
zaś główny pretendent do „mistrzowskie-
go pasa” (Also) postawił wszystko na jed-
ną kartę i musi udowodnić, że 1 plus 1 daje 
więcej niż 1,5. Nie będzie mu tego ułatwiać 
Tech Data, która wydaje się obecnie jedy-
nym (poza Also) zagranicznym graczem, 
który może, po wielu latach, powalczyć 
o trwały powrót na podium. 

Dodawanie warto ci
Jakkolwiek dystrybutorzy nie staraliby się 
o możliwie wysokie marże, to w przypadku 
broadline’u nie mają szans na dwucyfro-
we wskaźniki. Nie gwarantuje tego rów-
nież model tzw. dystrybucji z wartością 
dodaną, ale każdy z broadlinerów stara się 
ten model wdrażać, jako mimo wszystko 
bardziej zyskowny. Na polskim rynku od 
lat nie ma lepszego wzorca niż Veracomp, 
który jest zarówno największym VAD-em 
w Polsce (przekroczył już barierę miliar-
da złotych przychodów), a jednocześnie 
najlepszym, o czym świadczy między in-
nymi rokroczna palma pierwszeństwa 
w plebiscycie CRN Polska w katego-
rii „Dystrybutor z Wartością Dodaną”. 
I choć nieprędko jakikolwiek inny duży 
dystrybutor zagrozi pozycji Veracompu,
takie próby są i będą podejmowane. Zresz-
tą na bardzo różne sposoby. Z jednej strony 
dystrybutorzy rozwijają portfolio dostęp-
nych usług dla partnerów, czego przykła-

dem jest systematyczna 
poprawa obsługi w ra-
mach sprzedaży przez 
internet. Przykładowo, 
na 2020 rok AB zapla-
nowało wprowadzenie 
możliwości wniesienia 
sprzętu, montażu i jego 
konfi guracji dla klien-
ta końcowego. Tak, że-
by nie musiał tego robić 
partner, który zamó-
wił ten sprzęt dla tego 
właśnie klienta w sys-

temie e-commerce AB. Z kolei Action
zawarł alians z RedCartem, dostawcą opro-
gramowania do e-commerce, które umoż-
liwi partnerom dystrybutora zakładanie 
i prowadzenie sklepów internetowych 
w modelu SaaS. 

Jeśli zaś broadlinerzy nie są w stanie 
świadczyć określonych usług, po prostu 
kupują ich dostawców – integratorów lub 
VAD-ów. Przykładowo, w ubiegłym roku 
Tech Data przejęła Infl ow Technologies 
– hinduskiego dystrybutora z wartością 
dodaną, a także DLT Solutions – inte-
gratora specjalizującego się w rozwiąza-
niach dla sektora publicznego. Z kolei Also 
w podobnym czasie przejęło belgijską 
firmę Allthingstalk, która zbudowała 
platformę Internetu rzeczy, umożliwia-
jącą gromadzenie i przetwarzanie danych 
z urządzeń oraz czujników, a następnie za-
rządzanie nimi. 

Z drugiej strony dystrybutorzy systema-
tycznie rozwijają swoje oferty o nowe pro-
dukty chmurowe dostępne w modelu SaaS, 
IaaS oraz PaaS na własnych platformach. 
Ważne kierunki rozwoju to w ostatnim 
czasie Internet rzeczy i analityka, nato-
miast o tym, że nie jest to tylko marketing 
na potrzeby inwestorów i mediów, świad-
czą decyzje w rodzaju stworzenia przez 
polski oddział Tech Daty stanowiska IoT 
& Analytics Business Development Mana-
ger i zatrudnienie na tej pozycji specjalisty 
z ponad 20-letnim doświadczeniem w ta-
kich fi rmach jak IBM czy Oracle. 

Dystrybutorzy w ten sposób szuka-
ją swojego miejsca w biznesie, który co-
raz bardziej przestawia się na model „as 
a service”. Zresztą nie bardzo mają wyj-
ście, bo jak się wyraził Łukasz Nowat-
kowski, pełniący funkcję CTO & CMO 
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w G Data Software: „Jako przedstawiciel 
G Data, powiem bez ogródek, że jeśli nie 
spełnią moich oczekiwań, będę ich omijał 
i tworzył własny biznes, jak też znajdę spo-
sób na dotarcie do klientów końcowych”.  

Globalna konkurencja na 
krajowym rynku
Dodatkową presję na dystrybutorów, 
a jednocześnie zachętę do rozwoju usług, 
stanowi rosnąca konkurencja ze strony 
światowych gigantów e-commerce – Ama-
zona i Alibaby. W tym roku amerykański 
potentat otworzył kolejne centrum logi-
styczne w Polsce, zresztą największe z do-
tychczasowych. W branży pojawiły się 
spekulacje, że to przymiarka do otwarcia 
polskiego e-sklepu Amazona w partner-
stwie z Pocztą Polską. To oznaczałoby po-
tężną konkurencję nie tylko dla rodzimych 
e-tailerów (w tym Komputronika i RTV 
Euro AGD), ale także dystrybutorów. 

Dystrybutorzy mają jednak wciąż du-
że szanse na utrzymanie się w roli klu-
czowego ogniwa w kanale sprzedaży IT. 
Zgodnie z raportem IDC, opublikowanym 
kilkanaście miesięcy temu, resellerzy i in-
tegratorzy niezmiennie potrzebują ich 
do dalszego rozwoju. Oczekują od nich 
przede wszystkim szkoleń i wsparcia 
technicznego (44,4 proc. wskazań), dobrej 
logistyki (43,7 proc.) dostępu do chmuro-
wych marketplace’ów (43,1 proc.), umoż-
liwiania współpracy z innymi fi rmami IT 
(40,4 proc.), jak też wsparcia marketingo-
wego (39,4 proc.). 

Sytuację dystrybutorów celnie podsu-
mował podczas ubiegłorocznego zjazdu 
GTDC Summit EMEA Mark Einzweiler, 
odpowiedzialny za globalny kanał part-
nerski RedHata: „Jestem w tym biznesie 
od ponad 30 lat i w tym czasie dystrybucja 
umierała już ze trzy lub cztery razy, ale jak 
dotychczas ma się dobrze”. 

„Jestem w tym 
biznesie od ponad 
30 lat. W tym 
czasie dystrybucja 
umierała ze trzy 
lub cztery razy, ale 
jak dotychczas ma się 
dobrze”.  

Artykuł pochodzi 
z najnowszego raportu 

„Computerworld 
TOP200” 

ę dobrze .
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pandemią służył do wysyłki towaru do sa-
lonów. Konieczne było jednak zaadaptowa-
nie go pod specyfi kę obsługi e-commerce’u, 
czyli przemodelowanie z hurtowej dystry-
bucji towaru na model wysyłki pojedyn-
czych sztuk do indywidualnych odbiorców. 
Potrzebne było więc wdrożenie zmian, za-
równo technologicznych jak i organizacyj-
nych, czy logistycznych. 

Na czym one polegały?
Przenieśliśmy połowę serwerów e-com-
merce do chmury, by obsłużyć piki ruchu 
i zarazem zyskać wolne moce na naszej in-
frastrukturze. Chmura okazała się bardzo 
przydatna i elastyczna. W procesie wspie-
rał nas Google, który pomógł przeprowa-
dzić całą tę operację niezwykle sprawnie. 
W przypadku bardziej 
stabilnych procesów po-
stanowiliśmy jednak na-
dal korzystać z własnego 
centrum danych. Całość 
zmian wdrożyliśmy za-
ledwie w dwa tygodnie, 
nie poprzedzając tego 
żadnymi testami. Z jed-
nej strony nie było na to czasu, z drugiej 
nie dysponowaliśmy zautomatyzowanym 
testowym magazynem, który mógłby nam 
posłużyć jako pole doświadczalne. Zmu-
szeni byliśmy wprowadzać poszczególne 
rozwiązania na produkcji. Robiliśmy to jed-
nak metodą bardzo wielu małych kroków. 

CRN Na ile pandemia zmieniła sposób 
funkcjonowania działu IT w LPP?  
Arkadiusz Wróbel  Na sytuację w naszej 
fi rmie duży wpływ miało zamknięcie ga-
lerii handlowych. Ulokowane w nich skle-
py generowały przed pandemią 90 proc. 
przychodu. Pozostałe 10 proc. pochodziło 
z e-handlu. Lockdown skutkował koniecz-
nością wprowadzenia dużego reżimu kosz-
towego, skoro poziom przychodów z dnia 
na dzień spadł niemal do zera. W efekcie 
wstrzymaliśmy niemal wszystkie dotych-
czasowe projekty informatyczne. Gdy po 
chwilowej zapaści w handlu, klienci po-
stanowili zmienić swoje nawyki zakupowe 
i przenieść się do internetu stwierdzili-
śmy, że musimy dołożyć wszelkich starań, 
aby doprowadzić e-commerce do poziomu 
50 proc. obrotów fi rmy. W rezultacie szyb-
ko pojawiły się na horyzoncie nowe projek-
ty, które miały nam to umożliwić. 

Domyślam się, że działaliście na zasa-
dzie rozpoznania walką?
Nie byliśmy przygotowani na taki obrót 
spraw. Nie pozostawało nam więc nic in-
nego jak zrobić bilans tego, co potencjal-
nie może stanowić dla nas przeszkodę, 
a co posłuży jako element wspierający. Oka-
zało się, że brak sprzedaży w salonach był 
w tamtym momencie, nomen omen, wyba-
wieniem. Mogliśmy wykorzystać bowiem 
potencjał naszego w pełni zautomatyzowa-
nego magazynu centralnego, który przed 

Uszczegółowienie analizy następowało 
wraz z wysyłką kolejnych partii towarów. 
Równolegle wdrożyliśmy również inne 
zmiany, które umożliwiły wykorzystanie 
salonów do wysyłki zamówień interneto-
wych do klientów indywidualnych. Bar-
dzo pomógł nam w tym system RFID, który 
wdrożyliśmy w zeszłym roku. Dzięki nie-
mu mogliśmy precyzyjnie określić, w któ-
rym ze sklepowych magazynów znajduje 
się konkretna sztuka towaru. Wspólnym 
wysiłkiem udało nam się osiągnąć założo-
ny cel, jakim było zwiększenie przychodów 
ze sprzedaży internetowej.

Jak często tworzycie aplikacje sami, 
a kiedy kupujecie gotowe rozwiązania? 
W segmencie fashion jest niewiele stan-
dardowych rozwiązań. Zresztą nie ma co 
ich szukać, bo po prostu są niedostępne na 
rynku. Nasza konkurencja od lat pisze roz-
wiązania dla siebie, podobnie postępujemy 
i my. Oczywiście nie wszędzie. Na przykład 
bazujemy na systemie magazynowym za-
kupionym od firmy specjalizującej się 
w produkcji tego typu rozwiązań, choć i tu 
zdecydowaliśmy się na mocną modyfi ka-
cję oprogramowania. Mamy też standar-
dowy system ERP od Oracle’a, integrujący 
pozostałe systemy pisane na zamówienie, 
jak również SAP dedykowany działowi 
fi nansów, kadr oraz płac. Natomiast na-
rzędzia do samoobsługi dla pracownika 
w salonach, czy dopasowania grafi ków pra-
cy sprzedawców rozwijaliśmy już sami, 
od podstaw. Tam, gdzie to możliwe, w miej-
scach niegenerujących przewag konkuren-
cyjnych, kupujemy gotowe rozwiązania. 
We wszystkich pozostałych przypadkach, 

piszemy je sami. 

Wydaje się, że rozwią-
zania do e-commerce’u, 
czy szerzej, do obsługi 
handlu są już dosyć po-
pularne i dostępne… 
Rozwiązania sprawdzo-
ne gdzie indziej często 

nie przystają do naszych potrzeb i wyma-
gań. Zgłaszają się do nas na przykład fi r-
my, które oferują oprogramowanie do 
obsługi sklepów luksusowych. To w na-
szym przypadku absolutnie się nie spraw-
dzi. Tam prędkość obsługi nie jest istotna, 
bo odbywa się kilka transakcji dziennie. 

„W segmencie fashion jest niewiele standardowych rozwiązań IT. 

Zresztą nie ma co ich szukać, bo po prostu są niedostępne na rynku. 

Nasza konkurencja od lat pisze rozwiązania dla siebie, podobnie 

postępujemy i my” – mówi Arkadiusz Wróbel, CIO w LPP.

rozwiązania 
patchworkowe 

Implementujemy 
OKIEM UŻYTKOWNIKA

Będziemy dalej 
rozwijać analitykę 
– business 
intelligence i data 
science.   
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ju. Kto chce przewodzić w stawce musi sam 
integrować różne rozwiązania, a nie czekać, 
aż zrobią to inni w jednym narzędziu.

Jakie projekty będziecie realizować 
w najbliższym czasie?
Na liście mamy około 100 projektów, z cze-
go 60 będzie realizowanych. W tej chwili 
ustalamy z zarządem kolejność prac. Nie 
planujemy jednak dłużej niż w perspekty-
wie roku, bo nawet w takim okresie bardzo 
dużo może się zmienić. Dlatego podczas 
planowania zostawiamy miejsce na nie-
oczekiwane projekty, aby nie musieć zbyt 
często modyfi kować planów. Na pewno bę-
dziemy dalej rozwijać analitykę – business 
intelligence i data science – bo dostęp do 
właściwych informacji jest kluczowy dla 
podejmowania decyzji w szybko zmieniają-
cym się otoczeniu. A co dalej? Czas pokaże.

rozmawiać z przygotowanymi partnera-
mi, wówczas możemy skupić się od razu 
na konkretnych rozwiązaniach.    

Mówił Pan, że potrzebujecie głównie no-
wych, niestandardowych rozwiązań….
Przy kolejnych projektach wykorzystujemy 
najnowsze narzędzia programowania, a nie 
te sprzed lat. Mamy ich coraz więcej. Mo-
żemy też korzystać z najnowszych rozwią-
zań, co bardzo cenią sobie nasi pracownicy. 
Czas życia systemów ulega drastycznemu 
skróceniu, kto będzie chciał „oszczędnie” 
je wymieniać, ten nawet nie wie ile stracił 
na takiej oszczędności. Świat przyśpiesza 
i nadążanie za potrzebami klientów jest 
nieodzownym elementem biznesu. Daw-
ni liderzy zmian dziś muszą również się 
zmieniać, a my implementujemy rozwiąza-
nia patchworkowe, złożone z najlepszych 
w branży. Jeszcze całkiem niedawno by-
ło to uznawane za wadę architektoniczną, 
znacznie trudniejszą w utrzymaniu i rozwo-
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U nas z kolei to niezwykle ważny aspekt, 
gdyż transakcji, które rejestrujemy każde-
go dnia są tysiące. Wdrażając system RFID 
pierwotnie testowaliśmy gotowe oprogra-
mowanie. Szybko jednak stwierdziliśmy, 
że lista naszych oczekiwań jest niezwy-
kle długa, a dostawcy nie byli w stanie ich 
spełnić, choć sam system z powodzeniem 
działał w wielu fi rmach na całym świecie. 
W zaledwie 9 miesięcy zmuszeni byliśmy 
stworzyć własne rozwiązanie RFID, któ-
re działa zgodnie z naszymi wymaganiami 
i szybko przypadło do gustu pracownikom. 

Czego oczekujecie od fi rm z branży IT? 
Na co zwracacie uwagę przy wyborze 
partnera do współpracy?
Po pierwsze, patrzymy jakie dana fi rma ma 
doświadczenie w branży podobnej do na-
szej. Po drugie, mówimy: „pokażcie, co ro-
bicie najlepiej”. Nie oczekujemy, żeby nam 
określali, jakie mamy potrzeby. My je do-
skonale znamy. Co więcej – jest ich bar-
dzo wiele. Na godzinnym spotkaniu nawet 
ich nie wymienię. Dlatego chcemy przede 
wszystkim wiedzieć, co we współpracy 
z danym partnerem możemy zrobić, jak 
możemy wykorzystać jego potencjał i po-
szukać właściwego miejsca na implemen-
tację jego produktu. To niezwykle skraca 
czas i ogranicza liczba niepowodzeń lub 
rozczarowań. Dlatego chcemy, żeby przed-
stawiciele tych fi rm powiedzieli, w czym 
są naprawdę dobrzy, jaką mają przewa-
gę konkurencyjną na rynku. To daje nam 
bazę do zastanowienia się, co możemy 
wspólnie zrobić, jak wykorzystać kompe-
tencje i doświadczenia takiego partnera, 
z obopólną korzyścią dla niego i dla nas. 
To wymaga także dobrego przygotowania 
się przed pierwszym spotkaniem, aby le-
piej poznać nasz biznes. Doceniamy tych, 
którzy uprzednio studiują nasz przypadek, 
zapoznają się ze specyfi ką naszej branży 
i profi lem naszej fi rmy. Dlatego lubimy 

ARKADIUSZ WRÓBEL, dyrektor ds. IT w LPP  
- związany z LPP od 2016 r., od początku jako dyrektor ds. IT. 
Odpowiada za rozwój, wdrożenia, pisanie rozwiązań oraz utrzyma-
nie systemów informatycznych LPP, w tym również e-commerce.
Wcześniejsze doświadczenie zdobył m.in. pracując przez ponad 
10 lat w Euro-net (marka RTV Euro AGD) rozwijając systemy IT. Jest 
absolwentem Wydziału Automatyki na Politechnice Warszawskiej, 
ukończył IT Governance w Szkole Głównej Handlowej i Advanced 
Executive w Harvard Business School (ICAN Institute). 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz
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podobieństwo sukcesu (i wcale to nie jest 
przytyk do tych największych, dziewięcio-
cyfrowych inwestycji – tym faktycznie mo-
że się udać i trzeba im kibicować). 

By  jak Miss Polski
Wracając do jakości projektów na rynku. 
Bida z nędzą. Posucha. Rozpacz i dramat. 
Typowy początek lejka, gdzie do typowego 
funduszu wpada typowa propozycja zain-
westowania okrągłego miliona, wygląda tak: 
„Chciałbym zrobić to i to, potrzebuję pie-
niędzy i kogoś, kto by mi to zrobił. Pomóż-
cie pliz”. Serio. Pewnie grubo ponad połowa 
z setek maili trafi ających rocznie do prze-
ciętnego funduszu to infantylny bełkot. Coś 
w rodzaju apelu: „Chciałabym, żeby na świe-
cie był pokój i żeby nie było wojen”, kiedy 
to Miss Polski próbuje zabłysnąć czymś 
kompletnie wykraczającym poza zakres jej 
kompetencji. To fajnie, że mamy wielu fan-
tastów i nie powinniśmy, co do zasady, pod-
cinać im skrzydeł, ale z takich pomysłów 

już w większości „swój”. Pytam o modelo-
we przykłady „exitów” za grube pieniądze, 
spłacających tuzin porażek… 

No cóż, ja znam tylko jeden, sam w sobie 
zawstydzający: to Satus, który za 25 mln zł 
sprzedał część udziałów w… Synerise (tak, 
tym samym Synerise, co miał dwa razy 
większą stratę niż przychody i dla bran-
ży stał się dyżurnym chłopcem do bicia). 
I nie mówcie mi, że jeszcze za wcześnie. 
Trzynaście lat temu – tak, TRZYNAŚCIE 
lat temu! – Tomasz Czechowicz założył się 
z kolegą z innego VC o to, że już niedługo 
wychowamy sobie unicorna, „polskiego 
Skype’a”. Poczytajcie, pośmiejcie się –peł-
na groteska. Ponad dekadę później jedyne, 
czym możemy się pochwalić, to kolejne 
rundy i bezpieczne wybory, jak Maryla Ro-
dowicz w Sylwestra na Jedynce.  Skoro już 
wcześniej zainwestowaliśmy, a nic nowego 
sensownego się nie pojawia, to pakujmy da-
lej tam, gdzie – przynajmniej teoretycznie 
– dokładając grosza zwiększamy prawdo- Fo
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Itu z krzeseł zrywają się branżowi „eks-
perci”. „No jak to?! Świętokradztwo! 
Pełno ich – świetne, innowacyjne, al-

bo przynajmniej dobrze rokujące. Sam 
w zeszłym tygodniu trzy takie widziałem!”
Hmm, mówisz? To te same, w które jako 
kraj inwestujemy nieustannie od wielu 
lat? Wymień mi te sukcesy” – odpowia-
dam wtedy w myślach. Bo ja ich nie widzę… 

Akurat w tej dyskusji chciałbym stanąć 
po drugiej stronie barykady, bo aktualnie 
to bardziej funduszy mi żal. Zapakowane 
fi nansowaniem muszą inwestować, a wła-
ściwie “dawać szansę”, nawet tym prze-
ciętnym. A nuż wyjdzie? Jak nie wydamy 
tych pieniędzy to nie dostaniemy na swo-
je utrzymanie i nie kupimy losu na loterię, 
gdzie podobno co piętnasty los spłaca cały 
fundusz. A właśnie - to ile takich przypad-
ków w ogóle było? I nie mówię tutaj o wy-
męczonych wyjściach nieco ponad kreską. 
Na takie „exity” pomysłów i realizacji jest 
wiele, bo wiadomo – wraca grosz, który jest 

OPINIE

Mamy ponad setkę funduszy wyposażonych w dziesiątki milionów złotych każdy. 
Razem miliardy. Tylko sensownych projektów, na moje oko, brak.

POLSKIE 
czyli gdzie te    
    unicorny? 

STARTUPY, 
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Rafał Agnieszczak  
to jeden z pierwszych polskich 

przedsiębiorców e-commerce, twórca portali 

Fotka.pl, Świstak.pl, Furgonetka.pl, a także 

Finansowo.pl. Wcześniej był m.in. menedżerem 

ds. treści w Ahoj.pl. Ukończył Szkołę 

Główną Handlową na kierunku zarządzanie 

i marketing. Pierwszy milion złotych zarobił 

w wieku 25 lat, ale – jak sam podkreśla – nie 

czuje się człowiekiem sukcesu.

miliardów nie będzie. A dzisiaj nie są warte 
milionowych inwestycji, tylko równowar-
tość drożdżówki z jagodami. 

Podaję krótki „templejt”, którym ob-
dzielicie radością i nadzieją takich start-
upowych adeptów: „Twój pomysł już 
został zrealizowany – nazywa się Face-
book. Chcesz z niego uszczknąć coś dla 
siebie? Załóż fanpage/grupę, gdzie bę-
dziesz rozkręcał zainteresowanie tym, co 
chcesz zrobić. W zasięgu kliknięcia masz 
25 milionów Polaków, którzy czegoś szu-
kają, chcą się wymienić doświadczenia-
mi, motywować itd. Facebook jest do tego 
idealny. Nie potrzebujesz nawet pół pro-
gramisty. Tylko swój czas, kreatywność 
i zaangażowanie. Jak zbierzesz tam tysią-
ce ludzi, którym przydaje się to, co robisz 
- wtedy możesz pomyśleć jak wybić się na 
niezależność i zbudować coś alternatyw-
nego do Facebooka. Czekamy na ten mo-
ment z workiem pieniędzy. Pozdrawiamy, 
Twój Przyszły Fundusz”. 

A co z resztą? To przeciętniacy z jako 
takim pomysłem, jako takim zespołem 
i jako takim zaangażowaniem. Dostający 
jako takie fi nansowanie. No i co wyjdzie 
z tej ekscytującej mieszanki? Zgadliście 
– nic spektakularnego. „A players hire A 
players; B players hire C players; and C 
players hire Losers” – i my w tej hierarchii 
mamy zdecydowaną przewagę trzecioli-
gowego narybku, który nie przebija się do 
europejskiej, a co dopiero światowej czo-
łówki. Guys, bądźmy ze sobą szczerzy. Zży-
manie się, że „Wired” nikogo z naszych nie 
wrzucił do rankingu europejskich czem-
pionów, a Warszawa nie jest wymieniana na 
jednym wydechu z Londynem, Barceloną 
czy Tel Awiwem, nie ma absolutnie żadne-
go sensu. Jest kiepsko. Mija druga dekada, 
a my nie mamy nic. CD Projekt się nie liczy, 
bo żaden fundusz się do tego nie przyłożył, 
a ratującą tę fi rmę pożyczkę dał facet, który 
produkuje wagony kolejowe. 

Wind  donik d 
Duma narodowa każe się chełpić tym, co 
robimy, chociaż mierzalnych sukcesów cią-
gle brak – trochę jak w motoryzacji. Ow-
szem, pół Europy jeździ w naszych fotelach 
i świeci naszymi refl ektorami, ale produkto-
wo Wikipedia kończy peany na Syrenie i Po-
lonezie Caro. W IT analogicznie – software
house’y prężne i uznane mamy, ale cóż, to 
nadal tylko podwykonawstwo, gdzie ktoś 
nam mówi co i jak mamy robić, a potem 
spija śmietankę. W sukcesach na start-
upowym polu biją nas na europejskim ryn-
ku dużo mniejsze kraje. A nawet, kiedy już 
się dochrapaliśmy działających globalnie 
projektów, z powodu których rozpiera nas 
duma, to porównanie cyferek – zasięgu, wy-
ników, fi nansowania – szybko pozbawia nas 
złudzeń ( jak Jacka Walkiewicza, który par-
kując wyśnionego przez lata kampera z za-
skoczeniem orientuje się, że “Niemcy mają 
lepsze!”). No tak, przecież nie stali w miej-
scu ostatnią dekadę, a do tego jeszcze Es-
tonia, Łotwa czy Czechy też przed nami… 

Wiecie, że na Web Summit do Lizbony 
wysyłamy co roku kilkadziesiąt razy wię-
cej turystów niż startupów? A nawet jak 
się pojawiamy, to gdzieś na pięć minut albo 
na tymczasowym stoisku wielkości windy 
w peerelowskim punktowcu (serio). By-
łem ostatnio na demoday, gdzie zamiast 
zachwytów na usta cisnęło się tylko: “I to 

żeście k… te trzy miesiące robili?”. Klikam 
w loga projektów na stronach funduszy. 
99 proc. z nich skończy swój żywot wraz 
z końcem podarowanych pieniędzy na kon-
tach. Nie hejtuję, to są smutne realia. 

Czy naprawdę brakuje nam talentów? 
Nie. Po prostu fi nansowanie dostają nie 
ci, co powinni. Czyli tacy, co do drzwi VC 
pukają, a nie ci, do których fundusze same 
powinny pukać i życzliwie pytać, czy mo-
gą pomóc rozbujać ich tlący się biznes. Bo 
ludzie z głową na karku naprawdę są – tyle 
że poza radarem, z dala od ścieżki utartej 
przez kolędujących po funduszach. Prze-
praszam, ale ja po prostu nie wierzę, że 
dobre projekty zaczynają się od szukania 
pieniędzy. Z unijnego dobrobytu nam się 
trochę poprzewracało - dajemy za dużo, 
za wcześnie i dla niewłaściwych intencji. 
Gdzieś nam umyka, że nie wystarczy dobry 
rower i sztab dookoła, ale trzeba też peda-
łować mocniej niż ktokolwiek inny, bo ma-
my duże zaległości do peletonu, o koszulce 
lidera nie wspominając. 

Nie dajemy wystarczających „smart 
money”, bez których uczymy się głównie 
na błędach, a to droga wolna i kosztowna. 
Pytanie, kiedy ktoś się zorientuje, że „just 
money” już dawno nie działa, samymi gru-
bymi miliardami dystansu nie nadgonimy, 
a cieplarniane warunki pogarszają sytu-
ację? Kiedy pomysłodawcy, odwrotnie niż 
dzisiaj, będą się zastanawiać jak tu sięgnąć 
po jak najmniej, jak najpóźniej? Jeśli nie 
zmienimy myślenia na mądrzejsze (co do-
tyczy zarówno startupów, jak i funduszy), 
to nic się nie zmieni i za 10 lat ten tekst bę-
dzie nadal aktualny. Czego nam wszyst-
kim nie życzę. 
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Finansowanie 
dostają nie ci, 
którzy powinni. 
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Przypuszczalnie współpraca ludzko-maszynowa przyjdzie 
w pakiecie z listą nowych zawodów, o jakich dziś nam się 
jeszcze nawet nie śni. Ale co z zawodami obecnymi? Które 

z nich przetrwają? Jakich nowych umiejętności będziemy potrze-
bowali? I wreszcie, co stanie się z osobami zarządzającymi pracą 
ludzi? Jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, to spokojnie, akurat mene-
dżerowie najprawdopodobniej będą potrzebni, choć… nie wszy-
scy. Z podniesioną głową w najbliższą przyszłość spoglądać będą 
mogli tylko ci szefowie, którzy już dziś nauczą się 
porywać za sobą innych. By to skutecznie zrobić, 
trzeba po pierwsze porzucić wielkie HR-owe hasła. 
Po drugie, sięgnąć po sposób komunikacji rodem 
z rozbawionej piaskownicy… Brzmi intrygująco? To 
dobrze, bo właśnie rozpoczynamy zabawę w pracę. 

Zacznijmy od danych pochodzących z najnow-
szego badania Oxford Economics, które ujawniło, 
że do 2030 r. roboty zajmą ponad 20 mln miejsc pra-
cy na całym świecie. Aby z nimi konkurować, my – 
menedżerowie i pracownicy – musimy wziąć się 
ostro do roboty. Będziemy potrzebowali umiejęt-
ności ukierunkowanych na człowieka w zakresie 

wpływu, negocjacji i oceny. Jednocześnie wzrost automatyzacji 
będzie nadal wymagał od nas większego nacisku na kreatywność 
i umiejętności twórcze, a także na uczenie się przez całe życie, 
ponieważ ciągle zmieniające się realia na rynku pracy ktoś będzie 
musiał „ogarnąć”. 

Pracownik idealny
W ubiegłym roku Stryker, fi rma specjalizująca się w technologiach 

medycznych, stworzyła „idealnego” pracownika – 
robota o imieniu Jamie, który posiada wszystkie 
cechy niezbędne do odniesienia sukcesu w pracy 
(m.in. zwinność, aktywne słuchanie, zdolność do 
pracy pod presją). Jednocześnie Jamie nie ma gor-
szych dni (chyba, że wyłączą prąd), nie ucieka na 
zwolnienie lekarskie (chyba, że na czas uzupełnie-
nia systemu o nowe dane), jak też nie prosi o wa-
kacje w najmniej korzystnym dla fi rmy momencie. 
Czy jest szansa, że zajmie nasze biurko i stanie się 
ulubieńcem szefa? Jak jego obecność wpłynie na 
morale zespołu, przy założeniu, że w ogóle będzie 
się on składał z ludzi? A jeśli Jamie będzie nami za-

Nie ma dnia, w którym media nie 

straszyłyby odbiorców, że za 10 lat pracę 

wielu z nich zastąpią roboty. Mało kto myśli 

jednak o tym, jak będą wyglądały nasze 

relacje z maszynami. 

n Magdalena Kieferling

Stryker, fi rma 
specjalizująca się 
w technologiach 
medycznych, 
stworzyła 
„idealnego” 
pracownika.

Robota
u robota 
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zasad
Piaskownica, czyli jak… nie   
     budować na piasku

1 WSPÓLNIE USTALAMY ZASADY Skoro ktoś bawi się z Tobą 
w tej samej piaskownicy, oznacza to, że tak jak Ty, jest jej pełnoprawnym 
użytkownikiem. Ustalcie więc wspólne reguły kopania, grabienia 

i stawiania babek. Traktujcie się tak, jak chcielibyście sami być traktowani. 
Pomagajcie sobie, kiedy tego potrzebujecie. Nie wyrywajcie łopatki, kiedy 
ktoś nią kopie, nie wsypujcie piasku do foremek, których ktoś używa. Jeśli 
sam ustalisz głupie reguły, piaskownicę opuszczą dzieci, które z dużym 
prawdopodobieństwem pomogłyby Ci zbudować dużo większy zamek.

2 JASNO MÓWIMY, O CO CHODZI Piasek służy do napełniania 
wiaderek i foremek. Nie służy do rzucania. Sypanie się piaskiem nie tylko 
boli, ale też tworzy konflikty i marnuje czas, który można poświęcić na 

zabawę. Zanim w odwecie kogoś posypiesz, zatrzymaj się, zapytaj go, co się tak 
naprawdę stało i w czym mu możesz pomóc. Zrozumienie sedna problemów 
i transparentność w komunikacji budują trwałe relacje.  

3 BUDUJEMY RELACJE Społeczność Twojej piaskownicy to zarówno 
przyjaciele, jak i nieznajomi. Nieznajomi to przyjaciele, z którymi jeszcze 
nie miałeś czasu się pobawić. Arystoteles pisał, że jedna godzina zabawy 

mówi więcej o danej osobie niż kilka godzin intelektualnej rozmowy. Korzystaj, 
że możesz się bawić. Baw się z tymi, którzy słuchają tego, co mówisz i mówią Ci, 
co by w Twoim zamku ulepszyli. Razem wpada się na nieoczekiwane pomysły 
i tworzy nową jakość. 

4 DZIELIMY SIĘ ZABAWKAMI W piaskownicy zawsze tak jest, że 
ktoś ma fajniejsze wiaderko albo dłuższą łopatkę. Jeśli macie zbudować 
razem zamek, warto ustalić, kto i jak te narzędzia najlepiej wykorzysta 

dla wspólnego celu. Dzielenie się wiedzą, narzędziami, złymi i dobrymi 
doświadczeniami inspiruje i buduje więzi. Pozwala na zrobienie rzeczy szybciej, 
bo unika się błędów, które już ktoś popełnił. Bawienie się samemu dystansuje 
innych i sprawia, że pod koniec dnia kopie się samemu.   

5 INSPIRUJEMY SIĘ To, jaki zbudujesz największy zamek 
w piaskownicy, zależy od dwóch czynników: od Twojej wyobraźni i od 
tego, czy będziesz umiał połączyć swoje pomysły z pomysłami innych. 

Rzadko kiedy wielkie rzeczy są wymyślane w pojedynkę. Nie oceniaj pomysłów 
innych, bo nawet ten najgłupszy może zainspirować kogoś do wymyślenia 
mądrego rozwiązania, na które sam nie potrafisz wpaść. Kreatywność rodzi 
się z kopania z kimś. 

6 ODUCZAMY SIĘ Zabawa to nie tylko przyjemność, ale też 
nieustanna nauka. W piaskownicy rzadko jesteś sam. Zawsze znajdzie się 
ktoś bardziej doświadczony, kto pokaże Ci inne rozwiązanie, inny sposób 

stawiania babki z piasku, czy inne wykorzystanie wiaderka. Stawianie babek, 
ciągle w taki sam sposób, w jaki to robisz na co dzień, wcale nie oznacza, że 
Twój patent jest najlepszy. Jednego dnia uczymy się rzeczy, których w kolejnych 
tygodniach z przyjemnością się oduczamy. 

10

rządzał, kto narzuci reguły współpracy? Im szybciej odpowiemy 
sobie na te pytania, tym lepiej dostosujemy się do zmieniającej się 
zawodowej rzeczywistości. 

Jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, choć wielu się do tego 
głośno nie przyzna, pracodawcy już zaczynają kłaść coraz więk-
szy nacisk na cechy emocjonalne niż imponujące CV. Wygląda na 
to, że zmierzamy w stronę wyeliminowania z obiegu tradycyjne-
go bio, bo osobiste cechy staną się ważniejsze niż doświadczenie. 
Nowych technologii można się przecież nauczyć, natomiast go-
rzej z osobistymi cechami, które są niezbędne po to, żeby fi rmy się 
rozwijały i wyróżniały spośród tłumu innych.

Paradoksalnie, zmiany technologiczne na rynku pracy mogą 
się bardzo przysłużyć naszemu rozwojowi. Bo kiedy siła robo-
cza będzie bazowała na wyciśnięciu maksimum z robotów i ich 
sztucznej inteligencji, my możemy popracować nad zwiększa-
niem objętości naszego mózgu i osiąganiu wyższych standardów, 
np. w relacjach międzyludzkich, negocjacjach czy wywieraniu 
wpływu na innych. Jednocześnie wzrost automatyzacji będzie 
nadal wymagał od nas większego nacisku na role i umiejętności 
kreatywne, a także na uczenie się przez całe życie. I tylko to da nam 
gwarancję, że będziemy wiedzieli, jak efektywnie wspierać nasze 
miejsce pracy i jak, zwyczajnie, czuć się w nim potrzebnym. 

ciąg dalszy na stronie 58 ä
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Magdalena Kieferling  
jest autorką książki „Efekt Piaskownicy” i ekspertem ICAN Institute. Od ponad 

15 lat usuwa bariery komunikacyjne między szefami a ich zespołami. Na 
portalu LinkedIn, Facebooku, Instagramie, w prasie, w telewizji i na stronie 

kieferling.pl inspiruje tysiące pracujących rodziców do czerpania 
w pracy z tego, czego nauczyli się wychowując swoje dzieci. 

7 NIE BIJEMY SIĘ Nie bij innych dzieci. Nie krzycz na nie. Nie wymuszaj 
płaczem ich zabawek. Zamiast tego mądrze negocjuj i wymieniaj się. 
Przemoc słowna i fizyczna zabija frajdę zabawy i niszczy zaufanie. Jeśli 

kogoś tak potraktujesz, jest mało prawdopodobne, że jutro będzie się chciał 
z Tobą bawić. 

8 PRZEPRASZAMY SIĘ Przyznaj, że jest Ci przykro, jeśli w złości 
lub niechcący posypiesz kogoś piaskiem. Dobry kompan w piaskownicy 
potrafi powiedzieć, że się pogubił. To nie tylko buduje jego autorytet, 

ale też pokazuje, że ma wartości i zasady. Za łamanie zasad ponosi się 
konsekwencje – nikt się z nami nie chce bawić, nikt nie pożyczy nam swoich 
zabawek. A kopanie w samotności to najnudniejsza zabawa świata. 

9 SŁUCHAMY OCZAMI Zazwyczaj, budując nasz pierwszy zamek 
z piasku, najpierw obserwujemy, jak robią to inne dzieci. Patrzymy, 
jak nabierają piasek do wiaderka, powtarzamy ich techniki ubijania 

go łopatką. W końcu przychodzi ten moment, kiedy sami jesteśmy gotowi 
zbudować swoją fortecę. Będąc dziećmi rejestrujemy na swoich twardych 
dyskach wszystko to, co dzieje się dookoła nas, nawet jeśli dorosłym wydaje się, 
że nie słuchamy. Potem ta umiejętność gdzieś zanika. Żeby tak się nie stało – 
wystarczy na chwilę przestać mówić i zacząć słuchać. 

10 NEGUJEMY STAŁOŚĆ Wiaderka się niszczą. Foremki gubią. 
Piaskownice zamykają, albo przenoszą w inne miejsce. Do piasku 
wpadają liście i go brudzą. Dzieci, z którymi tak kochaliśmy się 

bawić, zmieniają miejsce zamieszkania i bawią się z innymi znajomymi w innych 
piaskownicach. Kiedy jako dziecko zrozumiemy, że nie ma nic stałego – każda 
strata będzie bolała nas troszkę mniej. A zmiana nie będzie przerażać. 

Jak si  tego szybko nauczy ? 
Im dłużej pokazuję menedżerom i ich pracownikom, jak odnaleźć 
się w świecie zarządzania przyszłości, tym wyraźniej widzę, że 
wszystkiego, czego dowiedziałam się o dobrych i złych relacjach 
w pracy, wiem od… mojego syna i jego czteroletnich przyjaciół. 

Dzieci nie kierują się ukrytymi motywami, są autentyczne 
i transparentne. Pytając, oczekują prostych odpowiedzi. I choć 
wielu dorosłym trudno się do tego przyznać, lekcje, które możemy 
wyciągnąć z obserwowania ich zachowania i odpowiadania na za-
dawane przez nie pytania, mogą być dużo cenniejsze, niż wszyst-
kie studia MBA i kursy zarządzania razem wzięte. 

Każdy, kto kiedykolwiek miał przywilej odwiedzenia piaskow-
nicy, i komu chciało się uczestniczyć w tym, co się tam dzieje, 
poobserwować, jakie zachodzą interakcje, posłuchać co dzieci 
mówią i wychwycić, jaka jest dynamika relacji między szczęścia-
rzami, którzy mogą się w niej beztrosko bawić, już ukończył pod-
stawowy stopień kursu na pracownika przyszłości. 

Bo prostota i autentyczność zachowania kilkulatków to sed-
no, nie tylko współpracowania z innymi dla osiągnięcia wspólne-
go celu, ale też dla budowania koalicji, wkupienia się do nowego 
zespołu, budowania autorytetu, dyplomacji i walczenia o swoje. 
Ci, którzy do tych niepisanych reguł się nie dostosują, muszą li-
czyć się z tym, że w najlepszym razie zostaną posypani piaskiem, 
a w najgorszym – wykluczeni z zabawy.  

Niestety, gdzieś między przedszkolem a szkołą średnią, więk-
szość z nas zapomina o lekcjach wyniesionych z piaskownicy. 
A szkoda, bo wszystko wskazuje na to, że umiejętności społecz-
ne i komunikacyjne, które tam nabywamy, są tymi samymi, które 
w najbliższych kilku latach mogą zapewnić nam pracę.  n

Prostota i autentyczność 
zachowania kilkulatków 
to sedno, nie tylko 
współpracowania z innymi 
dla osiągnięcia wspólnego 
celu, ale też dla budowania 
koalicji, wkupienia się do 
nowego zespołu, budowania 
autorytetu, dyplomacji 
i walczenia o swoje. 

www.crn.pl facebook.com/crnpolska twitter.com/crn_polska www.linkedin.com/company/crn-polska
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Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Engave. 

Czy urzędnicy nie 
korzystali nigdy

z jakiegokolwiek 
kreatora? 

Moja ostatnia przygoda z zakła-
daniem spółki przez internet 
utwierdziła mnie w przekonaniu, 

że nawet osoba z kilkunastoletnim stażem 
ma problem z ogarnięciem tego procesu. 
A co ma powiedzieć początkujący? Ciągle 
potrzebujemy rewolucji w systemach in-
formatycznych wspierających administra-
cję publiczną. Takiej, która zadziała i nie 
będzie kolejnym rozczarowaniem, czyli ko-
lejną „papierową cyfryzacją”.

Pamiętam, że swojego czasu głośno by-
ło o portalu, który z założenia umożliwia 
sprawne założenie spółki przez internet. 
Faktycznie, nawet można spółkę założyć. 
A właściwie to… prawie można, jeżeli ma 
się pod ręką drukarkę i skaner, bo niektóre 
dokumenty trzeba stworzyć, wydrukować, 
podpisać, zeskanować i dołączyć jako za-
łączniki. Dlaczego nie można ich podpisać 
tak, jak pozostałych dokumentów, stanowi 
niezbadaną tajemnicę twórców owego sys-
temu. Dodatkowo musimy wiedzieć, jakie 
to są dokumenty, bo o jakimkolwiek kreato-
rze oczywiście nie ma mowy. Jeżeli jednak 
z jakiegoś powodu ich nie dołączymy, to zo-
staniemy wezwani do ich uzupełnienia – 
oczywiście w formie papierowej – najlepiej 
za pomocą narodowego operatora poczto-
wego. Uff …, i mamy założoną spółkę. 

Z tym, że nie daj Boże, abyśmy na tym 
etapie zechcieli zostać płatnikiem VAT! 
No, ale przecież ktoś może po prostu 
chcieć lub nawet musieć. Wtedy do akcji 
wkraczają systemy urzędu skarbowego, 
z którymi przyjdzie nam powalczyć. Po-
myślałem sobie, że nie jest źle – mam 
przecież kwalifi kowany podpis elektro-
niczny, profi l zaufany na e-PUAP-ie, po-
winno więc być łatwo, prosto i przyjemnie. 
No właśnie: powinno, ale nie jest. Najpierw 
próbujemy złożyć właściwy formularz 
w formie elektronicznej. Jak już nawet uda 

się go po paru godzinach wysłać do urzę-
du, to dowiemy się, że nie możemy złożyć 
tego dokumentu w formie elektronicz-
nej. Nie możemy, ponieważ musimy sami 
się upoważnić do składania dokumentów 
w formie elektronicznej. Upoważniamy 
się na papierze, który musimy złożyć we 
właściwym Urzędzie Skarbowym. Może-
my też, oczywiście, wysłać przez narodo-
wego operatora pocztowego. 

Z gotowym formularzem biegniemy 
więc do urzędu (przy okazji się upoważ-
niając), gdzie od mniej lub bardziej (czę-
ściej mniej) uprzejmej pani dowiadujemy 
się jeszcze, że brakuje nam całkiem po-
kaźnej listy dokumentów, abyśmy ten 
formularz, pobrany wcześniej ze stron 
rządowych, mogli złożyć. Biegniemy 
więc, coraz mniej radośni, za to coraz bar-
dziej sfrustrowani, po resztę dokumentów 
i kolejne formularze, które – wydrukowa-
ne i podpisane – będziemy mogli złożyć 
w urzędzie.

Hmm, czy jest w takim razie jakieś 
inne rozwiązanie? Oczywiście można 
skorzystać z biura, które jest wyspecja-
lizowane w powyższych czynnościach 
i wykona wszystko za nas. Można, tylko czy 
w XXI wieku, w trakcie ciągle grasującej 
pandemii, nie można pomyśleć o stwo-
rzeniu prostych i przyjaznych systemów, 
które poprowadzą początkujących przed-
siębiorców za rękę? Czy urzędnicy nie ko-
rzystali nigdy z jakiegokolwiek kreatora? 
Może czas w końcu posłuchać innowacyj-
nych przedsiębiorców, którzy podpowie-
dzą, jak taki system zmodyfi kować – służę 
w każdej chwili pomocą. 

Obawiam się jednak, niestety, że kolej-
ny raz modyfi kację będzie wykonywała ta 
sama fi rma, która owe systemy wytworzy-
ła, więc lecę kupić przynajmniej skaner. 
Drukarkę już mam. 

Być przedsiębiorcą 

Uruchomienie, sprawnej i w pełni funkcjonalnej platformy, pozwalającej 
na szybką rejestrację fi rmy – to w Polsce wciąż utopijna wizja. Tworzone
w mozole systemy tego typu mają wiele ułomności, nie są przyjazne 
użytkownikowi i rzadko spełniają podstawowe założenia.

ZDANIEM PRAKTYKA

– oto jest wyzwanie
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W optymistycznym scenariuszu światowe 

wydatki na bezpieczeństwo cyfrowe 

w 2020 r. wzrosną o 5,6 proc. W pesymi-

stycznym – o 2,5 proc., jeżeli budżety IT 

zostaną mocno ograniczone – prognozuje 

Canalys. Analitycy przewidują, że tak czy 

inaczej cyberbezpieczeństwo pozostanie 

w tym roku priorytetową kwestią dla więk-

szości przedsiębiorstw. Przy czym przejście 

na rozliczenia abonamentowe uchroni je 

przed natychmiastowymi cięciami wydat-

ków. Przewiduje się jednak, że w br. będzie 

więcej opóźnień i anulowania projektów, 

za wyjątkiem tych, które umożliwiają 

redukcję kosztów oraz zabezpieczają naj-

ważniejsze obszary cyfrowej transformacji. 

Zgodnie z prognozą Canalysa w tym roku 

znacząco wzrosną wydatki na ochronę 

punktów końcowych, czego przyczyną 

jest rozwój pracy zdalnej. Jednak trzeba 

liczyć się z tym, że tempo wzrostu spadnie 

po sporych inwestycjach w tym obszarze, 

jakie miały miejsce w poprzednich mie-

siącach. Bezpieczeństwo sieci pozostanie 

największym segmentem rynku z 36-proc. 

udziałem. Jednak wydatki na nie będą się 

kurczyć, bo zmienią się priorytety firm. 

Zamiast skupiać się na tradycyjnej ochronie 

obwodowej, przesuną one środki na łata-

nie luk stworzonych przez decentralizację 

pracy. Będą inwestować w wielowarstwową 

prewencję oraz wykrywanie i reagowanie. 

Budżety zostaną również przeniesione na 

zabezpieczanie chmury.

Dwie prognozy dla bezpie-
czeństwa cyfrowego

Ź
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

Puls bran y IT
BADANIA RYNKU
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Serwery coraz bardziej na skraju
Klienci z różnych sektorów będą coraz więcej inwestować w edge computing. Dostawy 

serwerów przeznaczonych do lokalizacji na skraju sieci mają podwoić się w ciągu następ-

nych 5 lat, sięgając poziomu 4,7 mln szt. w 2024 r. – prognozuje Omdia. Przy czym jako 

serwery brzegowe klasyfikowane są maszyny „odległe” o maksymalnie 20 milisekund 

od użytkownika końcowego lub urządzenia, biorąc pod uwagę czas przepływu informacji 

zwrotnej. Jak wyjaśniają analitycy Omdia, zapotrzebowanie na edge computing wiąże 

się z tym, że zmienia się natura urządzeń i aplikacji. Coraz większego znaczenia nabiera 

gromadzenie i obróbka danych w czasie rzeczywistym. W serwery „na skraju” będą inwe-

stować zarówno przedsiębiorstwa, jak i oferujące kolokację centra danych, a także ope-

ratorzy chmurowi i telekomunikacyjni. Omdia prognozuje, że do 2024 r. ponad 37,5 proc. 

serwerów dostarczonych do przedsiębiorstw będzie wdrożonych w lokalizacjach brzego-

wych, w porównaniu z 28,4 proc. w 2019 r. Firmy wcześnie postawiły na przetwarzanie 

brzegowe w przypadku obciążeń wrażliwych na opóźnienia, np. do aplikacji używanych 

w ochronie zdrowia i przemyśle, do udostępniania i konsolidacji danych lokalnie, anali-

tyki, jak też do zarządzania sklepami detalicznymi. Jednym z czynników zwiększających 

inwestycje przedsiębiorstw w serwery brzegowe jest rozwój zautomatyzowanej pro-

dukcji i wykorzystanie urządzeń Internetu rzeczy. 
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Udział serwerów brzegowych wdrożonych w poszczególnych segmentach rynku (proc.)

Przedsiębiorstwa

Lokalni dostawcy 
chmurowi

Hiperskalowi 
dostawcy 
chmurowi

Firmy tele-
komunikacyjne

Serwery 
brzegowe 

2019 r.

22,8

2024 r.*

Pozostałe 
serwery

Serwery 
brzegowe 

Pozostałe 
serwery

77,2 32,2 67,8

31,4

68,6

36,7

63,3

95
12,2

87,8

28,4
71,6 37,4 62,6

5

100

50

*Prognoza

Prognoza wzrostu sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego w 2020 r. (proc.)

Ochrona punktów 

końcowych

Bezpieczeństwo 

infrastruktury sieciowej

Ochrona sieci web 

i poczty elektronicznej
Ochrona danych

Analiza podatności 

i bezpieczeństwa

Optymistyczny scenariusz 8,5 -0,9 10,30 8,50 10

Pesymistyczny scenariusz 5,9 -4,7 7,80 5,30 7,4
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Polski klient polubił tankowanie atramentu
Na rynku „atramentówek” dawno nie było tak udanego półrocza. Od stycznia do czerwca 

2020 r. sprzedaż takich urządzeń w polskiej dystrybucji była większa o blisko 40 proc. 

w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Wartościowo bilans poprawił się o ponad 

35 proc. Boom zaczął się w marcu br., gdy wprowadzono blokady związane z koronawi-

rusem. Klienci „rzucili się” zwłaszcza na urządzenia wyposażone w system stałego zasila-

nia w atrament (Ink Tank). Ich sprzedaż była wyższa o ponad 50 proc. niż przed rokiem. 

Skok zapotrzebowania na rozwiązania cloud computingu sprawi, że kompetencje 

dotyczące zarządzania systemami chmurowymi będą coraz cenniejsze. Wartość 

rynku takich usług ma zwiększać się co roku przeciętnie aż o 24,1 proc. (w okresie 

2020 – 2025 r.). Oznacza to, że za 5 lat klienci wydadzą na zarządzanie chmurą 

trzy razy więcej niż w br. (wzrost z 10,6 mld do 31,4 mld dol.). Przewiduje się, że 

przedsiębiorstwa będą potrzebować zwłaszcza kompetencji w obszarze ITOM, czy-

li IT Operations Management, które obejmują zarządzanie elementami infrastruk-

tury IT, wymaganiami dla różnych aplikacji, usług, pamięci masowej, sieci i elemen-

tów łączności w przedsiębiorstwie. Pozostałe główne segmenty rynku zarządzania 

usługami w chmurze to ITSM (IT Service Management) oraz ITACM (Automation and 

Configuration Management). 

Zarządzanie chmurą będzie warte krocie

UŻYTKOWNICY MODERNIZUJĄ 
SWOJE PC
W tym roku rynek kart graficznych ponow-

nie rośnie po dołku w ub.r. W I kw. 2020 r. 

światowe dostawy wyniosły 9 mln szt., 

a w II kw. 2020 r. – 9,6 mln szt., co oznacza 

wzrost o 36,7 proc. wobec analogicznego 

okresu ub.r. oraz 6,6 proc. kwartał do 

kwartału. Wartość sprzedaży przekroczyła 

3,5 mld dol. Dane obejmują m.in. karty do 

komputerów i serwerów, jak też instalo-

wane na farmach kryptowalut. Wzrost jest 

nietypowy jak na okres kwiecień – maj, 

który jest zwykle słabszy od I kw. (średnio 

o 6 proc.). Dlatego niezły wynik… niepokoi 

inwestorów, którzy obawiają się, że zreali-

zowano już część zakupów, jaka normalnie 

przypadałaby na III kw. Ponieważ w II kw. 

2020 r. rynek desktopów PC spadł o 9 proc., 

zwiększone zapotrzebowanie na karty gra-

ficzne na wolnym rynku wskazuje na to, że 

użytkownicy w czasie pandemii przystąpili 

do intensywnej modernizacji swoich kom-

puterów. Za wzrostem sprzedaży kart stoi 

również popularność gamingu. Przewiduje 

się, że cyfrowa rozrywka nadal będzie 

istotnym czynnikiem generującym popyt. 

Nowym impulsem sprzedażowym mogą być 

też produkty Intela, który wchodzi na rynek 

kart graficznych. Być może jego urządzenia 

pojawią się w sprzedaży już pod koniec 

III kw. Póki co na rynku jest dwóch głów-

nych graczy - Nvidia i AMD. Jednocześnie 

analitycy doliczyli się aż 54 producentów 

gotowych kart graficznych, opartych na 

obu systemach. Ostatnio widać wyraźnie 

wzrost zainteresowania kartami budowa-

nymi na platformie Nvidii. W I kw. 2020 r. 

miały one 69 proc. udziału w rynku, nato-

miast w II kw. – już 78 proc.
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Światowa sprzedaż kart grafi cznych 
w porównaniu ze sprzedażą komputerów 

stacjonarnych (mln szt.)*

II kw. 

2020 r.

I kw. 

2020 r.

IV kw. 

2019 r.

Karty 

grafi czne
10 9 7

Desktopy 

PC
21 23 25
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*Dane zaokrąglone do pełnych mln szt.

Sprzedaż urządzeń atramentowych przez dystrybutorów w Polsce w I poł. 2020 r.

Rodzaj sprzętu
Sprzedaż 

(sztuki)

Udział 

w rynku (%)

Wzrost 

(%)

Przychód 

(mln euro)

Udział 

w rynku (%)

Wzrost 

(%)

Urządzenia 

z kartridżami
229 122 79,2 36,8 12, 161 59,7 29,3

Urządzenia 

z systemem Ink Tank
60 326 20,8 50,8 8, 221 40,3 45,4

W sumie 289 448 100 39,5 20, 382 100 35,3
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Wzrost sprzedaży drukarek 
atramentowych w polskiej 
dystrybucji w pierwszym 
półroczu 2020 r. (proc.)

Urządzenia z systemem 
Ink Tank

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

14 10

76

156 162

106

83

84

10
-27

-6
12

Okazały się atrakcyjne zwłaszcza dla konsumentów, którzy poszukiwali urządzeń do 

domowych biur. Ich popularność to również konsekwencja niedoboru wkładów atra-

mentowych (kartridży) i zwiększonej, wskutek nagłego skoku popytu, średniej ceny 

sprzedaży zarówno sprzętu, jak i materiałów eksploatacyjnych. To skłoniło użytkowni-

ków do zakupu większej liczby drukarek z systemem Ink Tank. I chociaż są one droższe 

niż zwykłe drukarki atramentowe, analitycy Contextu spodziewają się dalszego wzro-

stu ich sprzedaży w nadchodzących miesiącach, choćby ze względu na niskie koszty 

eksploatacji.
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Rok temu dziennik „Die Welt” pisał o „Silicon Warszawa”, 
podkreślając, że Polska zdystansowała Niemcy pod względem 
cyfryzacji czy szybkości internetu. 
Również na międzynarodowych targach od kilku lat słychać wiele komple-
mentów na temat umiejętności naszych programistów. Tymczasem Roman 
Jędrkowiak, CEO ADHD Warsaw, postanowił spojrzeć na sprawę z inne-
go punktu widzenia: „Wielu moich rozmówców z branży IT potwierdza, że 
nasza polska ekscytacja polskimi specjalistami IT to legenda miejska. Ale 
poprawia nam samopoczucie… Na rynkach międzynarodowych wiele ro-
dzimych firm IT konkuruje ceną. Software house to już jest commodity. Do 
ekspansji międzynarodowej potrzebna jest silna międzynarodowa marka 
i profesjonalny marketing. Za profesjonalny marketing uważam coś więcej 
niż nadaktywność w social mediach”. A po tym wstępie pada bardzo ważne 
pytanie: „Jeśli mamy takich dobrych informatyków, to dlaczego konkuru-
jemy głównie ceną?”. Wśród wielu odpowiedzi, z braku miejsca, zacytuj-
my tylko dwie: „Ja się właśnie z taką generalizacją, że konkurujemy ceną 
nie zgadzam – dobrze znam przynajmniej kilkanaście software house’ów, 
które nie konkurują ceną. Zrobiły to, co trzeba: analizę rynku, pozycjono-
wanie, propozycję wartości, komunikację, umieją docierać do właściwych 
klientów, robią to skutecznie i z klasą” (Piotr Płócennik, członek zarzą-
du ITCorner). „To wszystko przez shorterminizm – doktrynę najbardziej 
popularną wśród kadry zarządzającej. W Polsce i na świecie. Liczy się tyl-
ko najbliższy kwartał, góra rok. Bo stąd się biorą bonusy i awanse. Dłuższa 
perspektywa jest nieistotna. Ofiarą takiego myślenia padają nawet wielkie 
firmy o wspaniałych tradycjach” (Maciej Nowicki, Creative Director 
CVVP). I, jak się zdaje, obaj Panowie mają rację. 

Każda w zasadzie dziedzina ma swój branżowy 
slang, a sektor IT jest pod tym względem w czołówce.  
I o ile w przypadku angielskich terminów technicznych 
mało to kogo dziwi, o tyle nie brakuje nam też „słów-puła-
pek”, które mają swoje polskie, znakomite odpowiedniki, ale 
jakoś wolimy używać „lengłidża”. I właśnie na ten kontekst 
zwróciła niedawno uwagę Hanna Dziubińska-Kopka, spe-
cjalistka ds. PR w Hicronie, wspominając swoje pierwsze 
zetknięcie się z „adresowaniem”: „Mój rozmówca wyraził 
się mniej więcej w taki sposób: <<Mamy konkretne wyma-
gania. I my te wymagania zaadresujemy>>. I dokąd je wyśle-
my? - zapytał mój wewnętrzny głos. (…) Szczerze mówiąc, 
wydawało mi się, że taki dziwny zdaniowy stwór powstał 
bezwiednie, jak to się czasami w języku mówionym zdarza”. 
A jednak „w branży IT, zupełnie odmiennie niż na przykład 
w branżach pocztowej czy kurierskiej, wcale nie chodzi 
o zaadresowanie czegoś do kogoś, a rozwiązanie czy odnie-
sienie się do czegoś, zajęcie się czymś”. I właśnie stosowanie 
polskiej wersji sugeruje Hanna Dziubińska-Kopka, z czym 
zgodziła się spora część osób komentujących wpis. Jedna 
z nich poleciła językowym purystom artykuł „Kliknąć, 
tupnąć czy dwumlasnąć”, opublikowany ponad 30 lat temu 
w czasopiśmie „Komputer”. A ponieważ autorem tekstu jest 
Paweł Wimmer, z którym przyjaźniliśmy się jeszcze w sta-
rych, dobrych czasach w wydawnictwie Lupus, tym bardziej 
przyłączamy się do tej sugestii.   

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM
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Pod koniec lipca zakończył się 
nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej 
z udziałem głów wszystkich państw UE. 

Dotyczył planów odbudowy gospodarki Starego 
Kontynentu po lockdownie i tzw. ram finanso-
wych na lata 2021 – 2027. Jak zauważył dr Maciej 
Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej 
i doradca w kancelarii Maruta Wachta, polity-
cy niewiele czasu poświęcili cyfryzacji. Wskazali 
przede wszystkim, że program „Cyfrowa Europa” 
będzie kierunkowany na kluczowe strategiczne 
zdolności cyfrowe, jak unijne wysokowydajne 
obliczenia, sztuczna inteligencja i cyberbezpie-
czeństwo (pula środków finansowych na reali-
zację programu w latach 2021 – 2027 wyniesie 
6,761 mld euro). Oprócz tego padło trochę ogólni-
kowych zdań o wpływie cyfryzacji na środowisko 
i energię. Z kolei słowem nie wspomniano o zmia-
nach w obszarze zarządzania danymi, w tym pry-
watności. I jeszcze taka uwaga dr. Kaweckiego od-
nośnie do całego wydarzenia: „Nigdy nie widzia-
łem takiej liczby farmazonów opowiadanych na 
temat szczytu i ich konkluzji przez osoby publicz-
ne ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej. 
W konkluzjach nie znalazłem potwierdzenia 
żadnej z tez wygłaszanych 
przez polskich polityków. 
Tak więc rekomenduję czy-
tanie formalnych konklu-
zji”. Ciekawych zaprasza-
my tutaj: 

Po wyborach prezydenckich nasiliła się fala deklaracji o wyjeździe 
z Polski, w której nie wszyscy czują się jak u siebie. 
W tym kontekście warto zapoznać się z opinią Jakuba Skałbani, założyciela Netwise’a, 
który ponad 3 lata temu przeprowadził się do Miami, gdzie mieszka i prowadzi biznes 
(Netwise USA oraz PIMCO). Po tym czasie postanowił porównać jakość i poziom życia w obu
krajach. Okazuje się, że Polska wypada co najmniej przyzwoicie. Wprawdzie w Stanach 
Zjednoczonych, jak podkreśla Jakub Skałbania: „szanse są ogromne, nieporównywalnie 
większe; przyjazność i otwartość ludzi absolutnie większe; życie bez patrzenia na innych – 
zupełnie inaczej; (…) prowadzenie firmy to 1/100 obowiązków w PL; zaufanie urzędów do 
obywateli ogromne”. Jednak druga strona medalu już tak nie cieszy, bo: „jakość usług jest tu 
katastrofalnie niska (od domu, po sprzedaż, po każdą usługę); jak ktoś narzeka na 19% PIT 
w Polsce, proponuję, żeby się zastanowił: 37% podatku federalnego w USA + w 43 stanach 
stanowy + obowiązkowy FICA, a więc kolejne 12,9% + ubezpieczenie zdrowotne; podatki: 
katastralny, property, sales, county itd. – masakra; uśmiechy Amerykanów –  sztuczne i do 
pierwszego problemu; każdy wrzuca tęczowe loga, BLM itd., a jak pogadasz, to KAŻDY 
Amerykanin powie <<Ja myślę inaczej, ale nie mogę mówić, co myślę>>; załatwianie czego-
kolwiek z kimkolwiek odbywa się przez prawników”. Tak czy inaczej: zostajemy. 

Nasza polska 
ekscytacja
polskimi 
specjalistami IT to 
legenda miejska.
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Z jednej strony lekarze walczą z pandemią, a z drugiej muszą przyjmować 
pacjentów nierzadko w warunkach urągających oficjalnym zaleceniom.
Z taką sytuacją spotkał się Mateusz Macierzyński, IT Services Portfolio Manager 
w Konica Minolta Business Solutions. Posłuchajmy: „Jestem dzisiaj z córką na badaniu 
w szpitalu, na początku trzeba odczekać swoje (wszyscy pacjenci otrzymują informację, aby 
przyjść na ósmą) w izbie przyjęć planowych, po to aby podstawowe dane pacjenta zostały 
zapisane na formularzu papierowym, a później wpisane do systemu. (…) A gdyby wprowa-
dzić system rejestracji online przed przyjęciem do szpitala lub na badania oraz zunifikowa-
ną elektroniczną kartę pacjenta z dostępem zdalnym? Dla wygody i bezpieczeństwa pra-
cowników służby zdrowia oraz pacjentów. Być może wtedy każdy oszczędziłby zdrowie, 
czas, nerwy, no i byłoby bezpieczniej? Piszcie, jeśli spotykacie podobne wyzwania i macie 
pomysły na ich rozwiązanie”. Możecie też pisać do nas, na adres: redakcja@crn.pl. 
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Na wszystko 
jest czas...   

we 
właściwym 

czasie.

Osoby odpowiedzialne za kształ-
towanie wewnątrz fi rm postaw 
załogi, jak też przede wszystkim 

motywacji do osiągania celów i zaanga-
żowania, mają kłopoty z zapraszaniem na 
spotkania ze swoimi pracownikami tzw. 
„ciekawych ludzi”. Z reguły są to ci, którzy 
gdzieś się wdrapali, zdobyli ten, czy inny 
biegun, przepłynęli na żaglówce czy ka-
jaku jakiś ocean. Wszyscy są jakby wyjęci 
spod sztancy. Co najwyżej są lepszymi lub 
gorszymi mówcami i w związku z tym ich 
opowieści są lepiej lub gorzej przyjmowa-
ne przez słuchaczy. Nie chcę deprecjono-
wać ich osiągnięć, ale przekaz kierowany 
do słuchaczy z reguły można sprowadzić 
do standardowej recepty na sukces: marze-
nia, cel, przygotowania, przezwyciężanie 
trudności, walka z samym sobą, zwycięskie 
uwieńczenie. Przy takiej, co tu kryć, sztam-
pie, trudno o entuzjazm na sali, nie mówiąc 
o efektach zakładanych przez organizato-
rów, czyli zwiększonej motywacji i popra-
wy wyników fi rmy.

Chciałbym odejść od tego toku myśle-
nia i zaprezentować czytelnikom dwie po-
stacie, o których w szczególny sposób było 
głośno pod koniec sierpnia. Z sugestią, że 
historie ich życia i postawy powinny być 
stawiane jako wzór dla tych, którzy po-
winni coś ze sobą zrobić i stać się tym ty-
tułowym „homo”, czyli po prostu lepszym 
człowiekiem. 

Pierwszą z tych osób jest śp. Henryk Wu-
jec, który po dłuższej chorobie odszedł na 
zawsze z tego świata, co stało się okazją do 
medialnych wspominek o tym dość chyba 
nieznanym i cichym bohaterze tzw. pierw-
szej „Solidarności”. Wspólnym mianow-
nikiem tych opowieści, niezależnie, czy 
rozmawiali o Wujcu ludzie „od Michnika”, 
czy „od Kaczyńskiego”, było to, że nikt nie 
mówił o nim źle, a prezydent Andrzej Duda 
pośmiertnie odznaczył go nawet, w pełni 

zasłużonym, Orderem Orła Białego. I nie 
wynikało to ze starej zasady „de mortuis ni-
hil nisi bene”. Po prostu o Henryku Wujcu 
nie można było powiedzieć niczego złego. 
Tajemnicę jego osobowości, powszechnej 
dla niego sympatii żywionej przez przyja-
ciół i wrogów politycznych, zdradziła po-
seł o solidarnościowo-konserwatywnych 
(w odróżnieniu od Wujca, identyfi kowa-
nego jednoznacznie z lewą stroną swe-
go środowiska) poglądach, pani Grażyna 
Staniszewska. Powiedziała (cytuję z pa-
mięci): „ Henryk był jedyną ze znanych mi 
osób, która w żadnej mierze nie zabiegała, 
a nawet, rzec by można, nie dbała o siebie, 
o swoją pozycję, o swoje benefi ty. Jego cen-
trum zainteresowania zawsze był drugi 
człowiek i jego dobro”. 

Był poza tym konsekwentny i praco-
wity. Czytał tony parlamentarnych do-
kumentów, wykrywając w nich i walcząc 
z zapisami szkodliwymi dla zwykłego 
człowieka i jego praw podstawowych. Do 
historii zapewne przejść powinno – i jed-
nocześnie stać się mottem naszych dzisiej-
szych czasów – stwierdzenie przytoczone 
przez innego uczestnika uroczystości po-
grzebowych. Wedle niego Henryk Wujec 
w trakcie jakichś negocjacji (których odby-
wał dziesiątki) miał powiedzieć swojemu 
kontrpartnerowi: „Jeśli różnią nas tylko 
poglądy, to w zasadzie nic nas nie różni”. 
Jakże głęboka jest ta myśl! Wszak poglądy 
to coś, co w życiu zmieniamy najczęściej. 
Wierniejsi jesteśmy raczej nawykom, mi-
łościom czy przyzwyczajeniom. Ergo: roz-
mawiajmy i dyskutujmy, przekonujmy się 
i spierajmy, bo może rzeczywiście różni nas 
de facto owe „nic”, a nasze spory są wyni-
kiem naszego ego, egoizmu, urazów, zawi-
ści, czy wzajemnych animozji.

Jakże brakuje nam dziś takiej upo-
wszechnionej postawy i nie tylko w polity-
ce. Wszak jak często negocjacje biznesowe, 

Ecce homo
Nie wiem, jak to się stało, ale od pewnego czasu nie znajdujemy wokół siebie 

autorytetów, wzorców osobowych do naśladowania, a nawet idole popkultury 

też jakby skarleli i nie są tym, czym byli dawniej.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH
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czy wręcz sprzedaż rozbijają się o posta-
wy jednej, czy drugiej strony. Jakże czę-
sto jeden z uczestników rozmów nie chce 
się czegoś dowiedzieć, poznać swoich ko-
rzyści, znaleźć modus operandi, a chce 
zwyciężyć, pokonać swego interlokutora, 
wykazać, że partner po drugiej stronie sto-
łu jest dyletantem, czy ignorantem, albo że 
to on jest zamawiającym, to on płaci i głu-
pio szantażuje potencjalnego dostawcę: 
„proszę mi to wszystko dostarczyć w mig 
i jeszcze przewiązane czerwoną wstążecz-
ką, bo za drzwiami czekają już pana kon-
kurenci”. W takich relacjach, opartych na 
słynnym TKM, czyli... „teraz to ja mam 
rację, albo ja mam kasę, a ty możesz albo 
zaakceptować ten stan faktyczny, albo spa-
dać na drzewo”, nie uda się osiągnąć celu, 
a i postępu, i dobrej zmiany też nie!

Drugim z moich bohaterów, którym 
media dużo się zajmowały w końcówce 
sierpnia jest Robert Lewandowski. Nic 
dziwnego. Osiągnął sukces sportowy, sła-
wę, niebotyczne pieniądze, uznanie kole-
gów i przeciwników, a nawet zasłużył na 
określenie, że w Bayernie Monachium jest 
„najbardziej niemieckim ze wszystkich 
występujących w tej drużynie zawodni-
ków”. Niemcy nie uznają w zasadzie niko-
go jako lepszego od siebie. Musi być więc 
jakiś powód, że tym razem czynią wyjątek. 
Powód znaczący i niepodważalny. Zatem 
popatrzmy dlaczego to RL9 się udało.

Zaczynał jak wszyscy chłopcy, grając 
i trenując w szkółkach klubów, które mo-
żemy określać słowem „dzielnicowe”. 
Jeszcze nie było obecnych już dziś w na-
szym krajobrazie szkoleniowym, „aka-
demii piłkarskich”. Zresztą, nie wiem 
(a trochę znam system rekrutacji piłkar-
skiego narybku), czy „mały Bobek”, jak mó-
wiono, mógłby się tam załapać, bo przecież 
nie wyróżniał się z grona swoich kolegów 
niczym specjalnym. No, może poza upo-
rem i konsekwencją oraz wolą bycia pił-
karzem. Ten stan „nieodróżniania się od 
innych” trwał dość długo i nie tylko głu-
pota i brak intuicji sztabu zarządzającego 
ówcześnie warszawska Legią spowodo-
wał, że wylądował  w Lechu Poznań. I tam 
zaczął już prawdziwą karierę. Karierę, 
którą charakteryzowała ciągła gotowość 
do doskonalenia, wspomagana i mentoro-
wana przez właściwych ludzi, nie tylko na-
stawionych na „szybką kasę”, ale biorących 

pod uwagę optymalizację wartości piłka-
rza w przeciągu całej jego kariery, oraz 
cierpliwość i uczenie się od każdego. 

W Lechu Poznań młody Lewandowski 
nauczył się podstaw bycia sportowcem 
zawodowym. Przeszedł potem do Borus-
sii Dortmund i tam szczęśliwie trafi ł w rę-
ce Jürgena Kloppa, uznawanego dziś za 
jednego z najwybitniejszych światowych 
trenerów klubowych drużyn piłkarskich. 
W Borussii stał się piłkarzem międzyna-
rodowym i wybitnie wspomógł swój no-
wy klub w jego przemianie i wydobyciu 
się z dołka, w który wpędzili go włodarze, 
zwykle przeinwestowując transfery bez 
zwrotu z poczynionych inwestycji. Tu sa-
modzielnie wypracował pozycję budząc 
szacunek na boisku, ale też poza nim. Nie 
wszyscy go kochali (tak jest do dziś) i nie 
jest to typ człowieka określany słowami 
„brat łata”, ale jego niezależność i konse-
kwencja musiały przynieść efekt. Jeśli Bo-
russia, trochę ze swego uporu i ambicji, nie 
chciała mu pozwolić na dalszy transfer, to 
odczekał do końca kontraktu i przeszedł 
do Bayernu na zasadzie wolnego transfe-
ru. Zatem klub – przyszły pracodawca – nie 
zapłacił za jego pozyskanie ani eurocenta. 

Czy Robertowi i Bayernowi to się opła-
ciło? Opłaciło się i to sowicie! W dziwnym 
(z powodu pandemii) sezonie piłkarskim 
2019/2020 zarówno klub, jak i Robert Le-
wandowski indywidualnie, zdobyli po trzy 
korony. Klub: tytuł mistrza Niemiec, Pu-
char Niemiec i najcenniejsze trofeum – Pu-
char UEFA Champions League. Robert zaś 
we wszystkich tych rozgrywkach osiągnął 
tytuł króla strzelców i to z liczbami ociera-
jącymi się o rekordy wszechczasów. Wielu 
komentatorów, omawiających dotychcza-
sowy przebieg kariery RL9 twierdzi, że 
gdyby Lewandowski z Lecha transferował 
się bezpośrednio do Bayernu, to nie osią-
gnąłby takiej pozycji i mistrzostwa. Uza-
sadnieniem jest przypuszczenie, że to co 
przeżył Robert w Borussii, w warunkach 
mniejszego i bardziej jednak lokalnego 
klubu, go wzmocniło. Ten sam proces w 
klubie o innej renomie i pozycji zapewne 
by go zabił. Wniosek z tych przypuszczeń 
jest zaś taki, że na wszystko jest czas... we 
właściwym czasie, tylko jego znaki trzeba 
odczytywać poprawnie i nie pośpieszać. 

Iluż to znamy sfrustrowanych prezesów, 
czy topowych managerów fi rm informa-

Łatwo dziś 
pomniki 

odbrązawiać, 
ale komu mamy 

je wznosić? 

tycznych, którym nikt nie podpowiedział, 
że za szybki skok w górę w ich karierze 
zawodowej może ich zawodowo zabić. 
I rzeczywiście, w większości przypadków 
tak się dzieje. Mowa tu o znanych nam lu-
dziach, którzy w wieku tuż przed pięćdzie-
siątka lądują na marginesie, bez szans na 
nic innego, jak założenie swojego biznesu. 
Czy aby właściwie zaplanowali zatem swo-
ją ścieżkę kariery? Czy przed „kopem w gó-
rę” ktoś ich przestrzegał, czy ktoś zadbał, 
aby skokowi – wraz ze zwiększeniem wy-
magań – towarzyszyła nie tylko lepsza pła-
ca, ale też większe kompetencje, zarówno 
te twarde, jak i te miękkie? Robert Lewan-
dowski miał to szczęście, że trafi ał na ludzi, 
którzy mu to uświadamiali i wspomagali w 
wyborach, bo oprócz cech własnych i wła-
snej pracy trzeba też chcieć słuchać i usły-
szeć to, co do nas mówią inni.

Dwie jakże różne osoby z różnych bajek, 
różnych pokoleń, różnych sfer obecności w 
życiu publicznym, a jakże ciekawymi mogą 
być wzorcami. Ile od nich każdy może się 
nauczyć. Wystarczy obserwować i chcieć 
dostrzec. I nie są to osoby, które raz gdzieś 
wlazły, czy coś zdobyły. Są to osoby, któ-
re swoim życiem (a w przypadku Roberta 
Lewandowskiego, mamy nadzieję, że zro-
bi to jeszcze nie raz) udowodniły, że tylko 
stałość podstawowych pozytywnych cech, 
codzienne udowadnianie wartości swojej 
osobowości i jej wyjątkowość stanowią 
kwalifi kacje na zajmowanie pozycji wzor-
ca. Bo dziś jedną z przyczyn braku tychże 
jest być może pozorna łatwość i doraźność 
w nieudolnym ich kreowaniu. Łatwo dziś 
pomniki odbrązawiać, ale komu mamy 
je wznosić i z jakich powodów? Na kogo 
wszyscy możemy wskazać i z przekona-
niem powiedzieć tytułowe: oto człowiek!  
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Zacierają 
się granice  

między 
użytkownikami 

domowymi 
a biznesowymi. 

Wmediach zaroiło się od artyku-
łów chwalących zdalną pracę. 
Możemy się dowiedzieć, że 

dzięki nowemu modelowi pracodawca 
oszczędza na kosztach powierzchni biu-
rowej i rachunkach za energię elektryczną. 
Nie musi się też przejmować spóźnialski-
mi i osobami, które nagminnie korzystają 
ze zwolnień lekarskich. Krótko mówiąc, 
jeśli wierzyć medialnej narracji, agencje 
zajmujące się wynajmem biur już wkrót-
ce podzielą los branży estradowej. I trzeba 
przyznać, że przeprowadzka pracowni-
ków z biur do własnych czterech kątów 
nastąpiła w iście ekspresowym tempie. 
Jak zgrabnie ujął to Satya Nadella, „dwa 
lata transformacji cyfrowej wydarzyły się 
w dwa miesiące”. 

Niestety, pośpiech nie jest dobrym do-
radcą. Często słyszy się, że specjaliści od 
IT zdali egzamin, a ich rola w ostatnich 
miesiącach stała się ważniejsza niż kie-
dykolwiek. Co do tej drugiej kwestii, to 
rzeczywiście trudno mieć jakiekolwiek 
wątpliwości, ale jest chyba zbyt wcześnie, 
żeby odtrąbić pełny sukces. Zdaniem eks-
pertów w wielu przypadkach migracja do 
domowych biur była  chaotyczna, a wdro-
żone rozwiązania to typowa prowizorka. 
Greg Dorai z Cisco przyznał niedawno na 
łamach „Network World”, że każde domo-
we biuro powinno mieć zapewniony ten 
sam poziom obsługi łączności i komunika-
cji, co siedziba główna fi rmy i jej oddziały. 
W tej chwili jest to praktycznie niemoż-
liwe, ale Cisco zapowiada wprowadzenie 
w nieodległej przyszłości technologii, któ-
re mają umożliwić uporanie się z tym pro-
blemem. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że 
przedsiębiorcy już wkrótce  będą musie-
li wysupłać z kieszeni dodatkowe środki 
na organizację nowych, jeszcze wspanial-
szych miejsc pracy.

Oczywiście zawsze można pozostać przy 
rozwiązaniach ad hoc, aczkolwiek wiąże 
się to z pewnym ryzykiem. Byłoby dużą 
naiwnością sądzić, że osoby, które do tej po-
ry beztrosko podchodziły do kwestii zwią-
zanych z cyberbezpieczeństwem, zmienią 
swoją postawę pracując w domu.  Jak na 
razie w gospodarstwach domowych z ca-
łą mocą rozkwita trend ekonomii współ-
dzielenia. Służbowe laptopy doskonale 
sprawdzają się nie tylko w codziennej pra-
cy, ale również przydają się dzieciakom gra-
jącym w Fortnite’a. Jak wynika z badania 
przeprowadzonego przez fi rmę CyberArk 
Software, aż 29 proc. zdalnych pracowni-
ków wykazuje się dużą tolerancją i zezwala 
swoim dzieciom lub innym członkom rodzi-
ny na używanie fi rmowych notebooków do 
zakupów online bądź sieciowej rozrywki. 
Z kolei analitycy z Netskope Cloud infor-
mują, że w czasie pandemii  korzystanie 
z aplikacji oraz witryn wysokiego ryzyka 
zwiększyło się w czasie pandemii o 161 proc.,
podczas gdy ruch na stronach dla dorosłych 
wzrósł o 600 proc. 

Zdaniem analityków poważnym proble-
mem staje się zacieranie granic pomiędzy 
użytkownikiem domowym i biznesowym. 
W efekcie żniwo w domowych sieciach za-
czyna zbierać ransomware i nie bez przy-
czyny hakerzy podnieśli ostatnio stawki 
za odszyfrowanie danych. W drugim pół-
roczu bieżącego roku średnia cena za ten 
proceder wynosiła 178 tys. dol., co oznacza 
60-procentowy wzrost w ujęciu rocznym. 
W efekcie część przedsiębiorców będzie 
musiała oddać hakerom to, co zaoszczę-
dziła na pozbyciu się z biura części per-
sonelu. Cały problem polega na tym, że 
o ile rachunki za prąd czy za powierzchnię 
biurową można wrzucić w koszty, o tyle 
w przypadku haraczu będzie to raczej nie-
możliwe. 

Praca zdalna: 
  czy to się opłaca?
Obecnie wielu ekspertów rozpływa się w zachwytach nad zaletami pracy 

zdalnej. Zdecydowanie rzadziej mówi się o jej wadach.

CHŁODNYM OKIEM
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Numer jeden dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT

Codziennie nowe treści:
n  starannie dobierane, unikalne newsy z Polski, Europy i świata, 
n  wyniki aktualnych badań rynkowych,
n  przekrojowe artykuły dotyczące najważniejszych trendów biznesowych i technologicznych,  
n  opinie kluczowych postaci rynku IT.  

Zapraszamy na najlepiej poinformowany portal B2B w branży IT! 
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Armor 9
już dostępny w magazynie
pancerny smartfon z kamerą 
termowizyjną FLIR® Lepton®

CK Mediator Polska od 2016 prowadzi owocną współpracę 

z producentem smartfonów rugged – firmą Ulefone. 

Jako oficjalny dystrybutor produktów Ulefone, CK Mediator 

zapewnia swoim klientom pełne wsparcie posprzedażowe 

oraz 24-miesięczną gwarancję realizowaną na terenie kraju.

CK MEDIATOR POLSKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, +48 22 123 43 38

Wyłączny oficjalny dystrybutor marki Ulefone.

Skontaktuj się z naszym handlowcem:
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