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EDYTORIAL

Wśród biznesowych mówców motywacyjnych od kilku 
lat popularne jest powiedzenie: „jedyną stałą rzeczą 
w życiu jest zmiana”. Często słychać je też w ostat-

nich miesiącach, gdy mowa o tzw. nowej rzeczywistości. Wszy-
scy podkreślają zmiany, które nas czekają i niepewność, która się 
z tym wiąże. Tylko czy te zmiany to rzeczywiście tak duża no-
wość? Warto przypomnieć, że zacytowaną na wstępie sentencję 
wygłosił… Heraklit z Efezu, jakieś 25 wieków temu.

Nie musimy jednak wybiegać myślami tak daleko. Wystarczy 
cofnąć się 25 lat, do czasów premiery Windows 95, czy powsta-
nia takich stron internetowych jak Yahoo, eBay, rodzima Wirtu-
alna Polska i wielu innych. Na co dzień nie zastanawiamy się jak 
wiele rewolucji przez te ćwierć wieku miało miejsce. Związa-
nych chociażby z telefonią komórkową (i komunikacją w ogóle),  
fotografią cyfrową, telemedycyną czy wspomnianym już inter-
netem. I za każdym razem wiele osób mu-
siało się przebranżowić, bo straciło pracę. 
W końcu nikt już nie przepisuje prac ma-
gisterskich, nie ma telefonistek na poczcie, 
poupadały zakłady fotograficzne... Zaryzy-
kuję stwierdzenie, że skala tych zmian była 
znacznie większa niż to, z czym obecnie ma-
my lub zaraz będziemy mieli do czynienia. 
Ale też dzięki tym zmianom łatwiej nam bę-
dzie przetrwać to, co mamy teraz. 

Trzeba też zauważyć, że w trakcie pande-
mii, jak też w nadchodzących czasach nowej rzeczywistości, 
branża IT bynajmniej nie stoi na przegranej pozycji. Bez nas 
niemożliwa jest zdalna praca, wymiana informacji i zabezpie-
czanie ich. Oczywiście najbardziej ucierpią resellerzy i inte-
gratorzy, którzy wyspecjalizowali się w obsłudze podmiotów 
konkretnego rodzaju, np. z sektora turystycznego, i nie mają 
innych klientów. Oni najszybciej odczuli niesłuszność popular-
nych od pewnego czasu rekomendacji, że najbardziej stabilny 
biznes można wypracować sobie właśnie dzięki specjalizacji, 
czyli obsłudze klientów z konkretnego sektora. Dziś trzeba do 

tego dodać, że sektor ten nie powinien być narażony na gwał-
towne turbulencje.

Może więc, w ramach nadchodzących zmian, czas na specjali-
zację funkcjonalną? W przypadku małych i średnich firm, dla któ-
rych ofertę pokazujemy w tym wydaniu „Vademecum VAR-ów 
i integratorów”, szczególne zainteresowanie w najbliższych cza-
sach będzie dotyczyło zwiększenia efektywności zdalnej pracy. 
Warto więc przygotować swoją ofertę tak, aby zaspokajać ich 
zarówno typowe, jak i bardzo nietypowe problemy. Zresztą po 
obu stronach internetowych łączy, czyli zarówno u pracodaw-
ców, jak i w domach ich pracowników. 

Poza tym, popyt rośnie nie tylko na elektroniczne usługi oraz 
sprzęt i oprogramowanie umożliwiające ich realizację. Wiele firm 
musi zainwestować w jak najmniej awaryjne rozwiązania infra-
struktury IT na wypadek, gdyby informatycy z powodu kolejne-

go lockdownu lub kwarantanny nie mogli zjawić 
się w pracy.

Na koniec pewna ciekawostka. W japoń-
skim alfabecie kanji słowo „kryzys” składa się 
z dwóch znaków. Pierwszy z nich oznacza nie-
bezpieczeństwo, a drugi... okazję! Japończycy 
to naród nawiedzany przez wszelkie możliwe 
naturalne kataklizmy, więc zarządzanie kryzy-
sowe mają w swoim DNA. Nic dziwnego, że już 
dawno temu odkryli drzemiące w kryzysie szan-
se. W tym kontekście zachęcam do skrupulatnej 

lektury artykułów z tego wydania. Ich autorzy bacznie przyjrzeli 
się obecnej sytuacji na rynku, a wnioski pozwalają na umiarkowa-
ny optymizm. Już we wstępie do poprzedniego wydania naszego 
kwartalnika napisałem, że prawdziwych przyjaciół poznaje się  
w biedzie, więc nasi Czytelnicy mają niepowtarzalną szansę, aby 
pokazać klientom, na kogo naprawdę mogą liczyć. I dziś chciał-
bym to w dwójnasób podkreślić. 

KRZYSZTOF JAKUBIK

„W kryzysie ”
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Może więc, w ramach 
nadchodzących 
zmian, czas na 
specjalizację 
funkcjonalną?
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CRN Operatorzy dużych centrów danych 
w świadomości wielu użytkowników, 
VAR-ów i integratorów są partnerami 
biznesowymi głównie dla dużych usłu-
godawców. Co należałoby zrobić, aby 
uświadomić rynkowi, że z tej oferty mo-
gą korzystać także firmy MŚP?
ADAM PONICHTERA Konieczne są przede 
wszystkim działania edukacyjne i taką ak-
tywność poprzez partnerów nieustannie 
prowadzimy. Rzeczywiście, każdy kto był 
w centrum danych albo przynajmniej zo-
baczył jego zdjęcie może odnieść wrażenie, 
że tak duże szafy ze sprzętem IT są prze-
znaczone wyłącznie dla dużych firm. Ale 
przecież każdy z nas prywatnie korzysta ze 
skrzynki e-mail, a ona znajduje się właśnie 
na takich dużych serwerach. Dzięki wirtu-
alizacji nie trzeba posiadać na wyłączność 
całego urządzenia, jak to było kiedyś – moż-
na wynająć jego fragment i uzyskać do niego 
szybki, zdalny dostęp. Operatorzy centrów 
danych udostępniają swoją przestrzeń, do-
dają do tego niezawodne zasilanie i klimaty-
zację, zapewniają bezpieczeństwo fizyczne 
oraz chronią dane przed cyberprzestęp- 
cami. Staramy się jak najbardziej uprościć 
portfolio naszych usług, aby klienci z łatwo-
ścią mogli zrozumieć jak mogą one zaspoko-
ić ich potrzeby. 

Jakie w tym kontekście macie konkretne 
oczekiwania wobec partnerów?

Jesteśmy świadomi, że nie dotrzemy do 
wszystkich klientów, którzy potencjal-
nie mogliby być zainteresowani usługami 
centrum danych. To przede wszystkim ro-
lą partnerów jest otwarcie do nich drzwi. 
Natomiast to, co dzieje się dalej, zależy już 
od ich samych. Jeżeli mają odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie, mogą sami ofero-
wać nasze usługi bądź integrować własne 
z naszymi. Zapewniamy im odpowiednie 
szkolenia oraz udostępniamy inżynierów  
i sprzedawców, aby stworzyć najlepszy pro-
jekt dla klienta. Ale aktywnie współpracuje-
my też z mniej doświadczonymi partnerami 
– wówczas dużą część projektu wykonuje-
my sami, uczestniczymy też w rozmowach 
z klientami, jeśli jest to konieczne.

Jakie są najpopularniejsze zastosowania 
usług chmurowych w małych i średnich 
firmach?
Największym zainteresowaniem cieszą 
się usługi Backup as a Service i Object Sto- 
rage. Firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę  
z konieczności wykonywania kopii danych, 
bo awarie zdarzają się od dawna i będą się 
zdarzały, a inne techniki, jak chociażby re-
plikacja, nie zabezpieczają w pełni przed 
utratą informacji. Reputacja i dobry wizeru-
nek są w oczach klientów coraz ważniejsze, 
więc zapewnienie ciągłości działania stano-
wi jeden z priorytetów. Backup as a Service 
jest dla nich bardzo wygodnym rozwiąza-

„Wszystkie firmy oferujące usługi chmurowe, także my, 

współpracują bezpośrednio z klientami. Niektórzy z nich 

stawiają taki wymóg i nie możemy się temu przeciwstawić. 

Ale miejsce na współpracę z partnerami jest zawsze i mam 

wrażenie, że ostatnio jest go coraz więcej” – Adam Ponichtera, 
dyrektor sprzedaży, ATM.

niem, bo nie wiąże się z koniecznością żad-
nych inwestycji ani prowadzenia projektów 
wdrożeniowych. Koszt jest stały i przewi-
dywalny. Widzimy powszechny trend wy-
noszenia danych poza własne serwerownie 
i biura. Zresztą z różnych powodów, wśród 
których najważniejsze jest zapewniane 
przez operatora centrum danych bezpie-
czeństwo, a także szybki dostęp do zaso-
bów IT przez nasze szerokopasmowe łącza 
internetowe, co jest szczególnie ważne dla 
pracowników zdalnych i oddziałów firm.

Czy rośnie popularność usług związa-
nych z wirtualizacją i udostępnianiem  
w ten sposób infrastruktury IT?
Tak, wirtualne serwery sprzedajemy od 
dawna, a od pewnego czasu widzimy ro-
snące zainteresowanie kontenerami Ku-
bernetes. Partnerzy i klienci pytają o nie ze 
względu na bardzo duże możliwości ska-
lowania środowiska. Ale w tej dziedzinie 
jesteśmy dopiero na początku drogi, obec-
nie prowadzimy wspólnie wiele testów. Od 
strony technicznej są to dość trudne usługi, 
dlatego bardzo ważne jest precyzyjne zrozu-
mienie o co w nich chodzi. Rozpoczęliśmy 
więc działania edukacyjne, mamy specjalną 
ścieżkę szkoleniową w ramach naszego pro-
gramu partnerskiego, aby współpracujące  
z nami firmy czuły się mocne w tym temacie. 
Natomiast nie przewiduję dużych wyzwań, 
jeśli chodzi o oferowanie tej usługi z bizne-
sowego punktu widzenia.

Czy rozpoczęcie korzystania z chmury 
przez MŚP jest dla takich użytkowni-
ków większym wyzwaniem w technicz-
nym czy biznesowym kontekście?
To zależy od wielu czynników, przede 
wszystkim od świadomości zarządu i pra-
cowników działu IT, jak też tego, z jak wie-
lu przestarzałych systemów firma obecnie 
korzysta. Zwykle najwięcej wątpliwości 

Coraz więcej miejsca  

DLA PARTNERÓW 
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zawsze budzą kwestie biznesowe. Klienci 
obawiają się, że migracja do chmury będzie 
wiązała się z większymi wydatkami niż te 
wynikające z posiadania własnej infrastruk-
tury. Trzeba więc tłumaczyć im, że często te 
dwa modele są nieporównywal-
ne pod względem fi nansowym, 
bo w przypadku chmury zmie-
nia się struktura kosztów. Tak 
jak wspomniałem, eliminowa-
na jest konieczność inwestowa-
nia w sprzęt i oprogramowanie, 
wdrażania go, zapewniania za-
silania i klimatyzacji, szkolenia 
administratorów i opłacania 
ich, rozwiązywania proble-
mów, gdy – dajmy na to – pra-
cownik działu IT zachoruje. Obok fi nansów 
pojawiają się więc korzyści związane z in-
nymi, często niemożliwymi do wyliczenia 
parametrami, jak oszczędność czasu, świę-
ty spokój, ciągłość działania, reputacja fi rmy 
itd. Natomiast od strony fi nansowej nie ma 
żadnych ukrytych kosztów, umawiamy się 
na konkretną kwotę lub sposób prowadze-
nia rozliczeń za wykorzystane zasoby i na 
tyle klient dostaje rachunek.

Można jednak spotkać się z opiniami 
fi rm, które zdecydowały się na skorzy-
stanie z usług chmurowych i po pewnym 
czasie zdawały sobie sprawę, że rzeczy-
wistość wygląda inaczej, niż obiecywa-
no. Miesięczne rachunki okazywały się 
wyższe, wydajność usług niezadowalają-
ca albo występowały problemy z jakością 
obsługi klienta... Jaka jest najczęstsza 
przyczyna takich niepoprawnych ocen 
od klientów i czy was także spotkała kie-
dyś taka sytuacja? 
U nas nigdy nie zdarzyło się, żeby klient zre-
zygnował, ponieważ nie zrozumiał warun-
ków świadczenia usług lub ich jakość nie 
spełniła oczekiwań. Natomiast wiemy, że 
jest to nierzadka sytuacja w przypadku naj-
większych dostawców usług chmurowych, 
działających globalnie. Przede wszystkim 
ich modele cenowe są bardzo skompliko-
wane, więc o pomyłkę nietrudno. Niewiele 
osób zdaje sobie sprawę, że klienci obciąża-
ni są opłatami także za transfer z i do cen-
trum danych takiego operatora, co w naszym 
przypadku nie ma miejsca. A wysokości tej 
kwoty nie da się zawczasu przewidzieć. 
Duże problemy są też z obsługą klienta. 

7VADEMECUM CRN wrzesień 2020
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Często słyszy się narzekania o braku moż-
liwości uzyskania faktury w złotówkach 
wystawionej przez lokalny podmiot, ale 
też proces rozwiązywania ewentualnych 
problemów jest skomplikowany. Tymcza-
sem w przypadku operatorów działających 
na lokalnych rynkach nie ma problemu ani  
z fakturą, ani z uzyskaniem bezpośredniego 
kontaktu z inżynierem odpowiedzialnym za 
funkcjonowanie danej usługi. 

Czy wynika z tego, że techniczne aspekty 
są łatwiejsze do ogarnięcia przez partne-
rów i klientów niż biznesowe?
Tu w dużej części rolę odgrywają... emo-
cje. W oczach wielu klientów można zoba-
czyć strach, że po przeniesieniu ich aplikacji  
i danych do chmury stracą nad wszyst-
kim kontrolę. Należy to rozumieć raczej 
jako przekazanie odpowiedzialności eks-
pertom, a nie utratę kontroli, np. nad taki-
mi elementami środowiska IT, jak zasilanie  
i klimatyzacja serwerowni. Natomiast po-
ziom sprawowania nadzoru bezpośrednio 
nad systemami IT jest negocjowalny – my 
dopuszczamy możliwość wizyty klienta  
w naszym centrum danych i samodzielne-
go prowadzenia prac konserwacyjnych przy 
sprzęcie. Najtrudniejszym wyzwaniem od 
strony technicznej jest wspomniana już sy-
tuacja, gdy firma ma przestarzałe, ale wciąż 
działające rozwiązania. Jeśli chce skorzy-
stać z usług profesjonalnego centrum da-
nych, to tu rozwiązaniem bywa kolokacja 
sprzętu i udostępnienie jego zasobów przez 
nasze łącza internetowe. Czasami możliwe 
jest też przeniesienie serwerów do wirtual-
nego środowiska. Ale zdarza się, że niektó-
re aplikacje trzeba po prostu przepisać, aby 
możliwe było uruchomienie ich na nowo-
czesnych platformach chmurowych.

Czy objęcie wielu obszarów działalno-
ści biznesowej klientów restrykcjami 
prawnymi stanowi duże utrudnienie 
dla operatorów usług chmurowych? 
Jak ta sytuacja wpływa na współpracę 
z partnerami?
Jest to pewne wyzwanie, chociaż z drugiej 
strony można spojrzeć na tę kwestię po-
zytywnie. Dzięki regulacjom wiele spraw 
postawionych jest jasno i wiadomo jakie wa-
runki trzeba spełnić. Chyba gorszą jest sytu-
acja nieoczywista, gdy werdykt o tym, czy 
dane są bezpieczne, zależy od decyzji urzęd-

nika. My robimy wszystko, aby dostosować 
się do obecnych regulacji prawnych i poma-
gamy partnerom oraz klientom w zrozumie-
niu ich zawiłości w kontekście IT. W naszym 
 przypadku sytuację oczywiście ułatwia fakt, 
że mamy centra danych w Polsce, we wła-
snych budynkach i zarządzane przez wła-
sny zespół. Możemy zagwarantować, że 
dane nigdy nie wypłyną poza granice kraju.

Czy operator centrum danych może 
uzyskać jakieś certyfikaty, na przykład 
z Ministerstwa Finansów, Komisji Nad-
zoru Finansowego czy Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, że spełnia wymogi 
określone przez prawo?
Polskie urzędy nie wystawiają takich doku-
mentów, a szkoda, bo to ułatwiłoby sprze-
daż usług chmurowych i spopularyzowało 
je. Natomiast co do gwarancji zgodności  
z prawem mamy ją udowodnioną nie wprost. 
20 procent powierzchni naszych centrów 
danych wynajmują firmy z rynku finanso-
wego – banki, instytucje płatnicze i ubez-
pieczeniowe. Rocznie przeprowadzanych 
jest u nich wiele audytów, w trakcie których 
oczywiście weryfikowane są także zasady 
współpracy z nami. Nigdy nie zdarzyło się, 
żeby zostały zakwestionowane, bo z pewno-
ścią byśmy o tym wiedzieli. Ten fakt oraz re-
komendacje ze strony klientów uważam za 
najlepszy dowód zgodności z prawem.

Interesujące jest, że wielu klientów nie 
preferuje modelu chmurowego z powo-
du braku odpowiedniego zabezpieczenia 
danych, podczas gdy duża grupa innych 
klientów deklaruje, że wybrało chmu-
rę właśnie z powodu bezpieczeństwa  
danych...
Tak jak wspomniałem, to też są emocje i ba-
zowanie na różnych opiniach, bez chłodnej 
analizy faktów. Zresztą takim klientom, do 
których nie przemawiają aspekty technicz-
ne, można też uświado-
mić realia zarządzania 
centrum danych od 
strony proceduralnej. 
Najlepszym przykła-
dem może być obecna 
sytuacja pandemii ko-
ronawirusa. Było wiele 
przypadków, że admi-
nistratorzy IT zostali 
z dnia na dzień unieru-

chomieni na kwarantannie, bo mieli kontakt 
z osobą zarażoną. My jesteśmy przygotowa-
ni na taką sytuację. Nasz zespół utrzymania 
sieci jest podzielony na trzy grupy – dwie 
pracują w centrach operacji sieciowych 
znajdujących się różnych budynkach, a więc 
nie mają ze sobą fizycznego kontaktu, nato-
miast trzecia grupa pracuje z domu, bo ma 
zdalny dostęp do infrastruktury. Oczywiście 
konieczna jest obecność niektórych inżynie-
rów bezpośrednio w centrum danych, ale 
stworzyliśmy taki system pracy, aby kontakt 
między nimi był zredukowany do minimum. 
To jest główny argument, który partnerzy 
powinni uświadamiać klientom: gdy my jako 
operator centrum danych nie będziemy od-
powiednio przygotowani pod kątem bezpie-
czeństwa, możemy zwijać swój biznes wart 
setki milionów złotych. Nie stać nas na ta-
kie ryzyko.

O co najczęściej pytają małe i średnie  
firmy w kontekście bezpieczeństwa?
Interesują się głównie realizowanymi przez 
nas procedurami, dzięki którym nie dopusz-
czamy do utraty danych, jak też gwarantuje-
my do nich dostęp. Chętnie zapraszamy do 
naszej placówki także przedstawicieli MŚP, 
aby pokazać im jakimi zabezpieczeniami 
dysponujemy i jak gwarantujemy redundan-
cję wszystkich zasobów, włącznie z możli-
wością replikacji danych pomiędzy naszymi 
kampusami. Mamy też wiele certyfikatów 
wystawionych przez niezależne instytucje 
audytorskie, ale świadomość ich znaczenia 
wśród mniejszych firm nie jest zbyt duża.

Jakie macie relacje z największymi glo-
balnymi dostawcami usług chmuro-
wych, którzy – teoretycznie – są waszą  
konkurencją?
Nasze modele funkcjonowania są zupeł-
nie różne. Nie prowadzimy bezpośredniej 
konkurencji, bo to byłaby walka z wiatraka-

mi. Klientom i partne-
rom, którzy rozważają 
decyzję, czy współ-
pracować z lokalnym 
operatorem, czy też 
globalnym dostawcą 
usług chmurowych, 
precyzyjnie pokazu-
jemy różnice. Ale wi-
dzimy też pojawiające 
się zainteresowanie 

8 VADEMECUM CRN wrzesień 2020

NA TEMAT

W kanale partnerskim 
oferowana jest głównie 
dzierżawa serwerów 
oraz usługi chmurowe. 
Rośnie też popularność 
rozwiązań SD-WAN.
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środowiskami wielochmurowymi. Dlatego 
mamy nawiązane relacje partnerskie z naj-
większymi dostawcami i, jeśli zażyczy so-
bie tego klient, zapewniamy bardzo szybką 
łączność między naszą i ich infrastrukturą.

Gdy chmura stawała się popularna, firmy 
z kanału dystrybucyjnego – VAR-owie, 
integratorzy, usługodawcy – wyraża-
li obawy o przejrzystość współpracy  
i fakt, że klienci mogą być zainteresowa-
ni bezpośrednią współpracą z operatora-
mi tych usług. Czy po dekadzie obecności 
chmury na rynku można powiedzieć, że 
mieli rację?
Wszystkie firmy oferujące usługi chmuro-
we, także my, współpracują bezpośrednio 
z klientami. Niektórzy z nich stawiają taki 
wymóg i nie możemy się mu przeciwstawić. 
Ale miejsce na współpracę z partnerami jest 
zawsze i mam wrażenie, że ostatnio jest go 
coraz więcej. Tak jak wspomniałem, chodzi 
często o wieloletnie relacje biznesowe na-
wiązane bezpośrednio z klientami, ale też 
konieczność integracji usług, na czym part-
nerzy, którzy budowali środowisko klien-
ta, znają się najlepiej. Ale wielu klientów 
też woli mieć jednego zaufanego partnera, 
świadomego wszystkich wyzwań, z którymi 

się borykają. W tej kwestii sytuacja na rynku 
już się ustabilizowała i uważam, że wzajem-
ne relacje są bardzo przejrzyste.

Czy zdarzało się, że przygotowywaliście 
wspólnie z partnerem ofertę dla klienta, 
a on później przychodził bezpośrednio, 
oczekując niższej ceny lub zwiększenia 
parametrów świadczonej usługi?
Rzadko, ale zdarzały się takie sytuacje. Na-
tomiast my zawsze gramy z partnerami do 
jednej bramki i odmawiamy klientowi. Je-
żeli rozpoczynał rozmowy przez partnera, 
kierujemy go do niego z powrotem. Zepsu-
cie relacji z partnerem to ostatnia rzecz, do 
której chcielibyśmy doprowadzić.

Jakie usługi najczęściej podlegają od-
sprzedaży lub są wykorzystywane przez 
partnerów jako podstawa tworzenia wła-
snych usług?
W kanale partnerskim oferowana jest głów-
nie dzierżawa serwerów oraz usługi chmu-
rowe. Rośnie też popularność rozwiązań 
SD-WAN, czyli gwarantowanej, bezpiecz-
nej i wydajnej łączności pomiędzy oddzia-
łami firm i osobami pracującymi zdalnie. Do 
wszystkich tych usług zapewniamy naszą 
łączność telekomunikacyjną, dzięki temu 

partnerzy mogą zaproponować klientowi 
gotowe rozwiązanie.

Jakie kwalifikacje partnerów powinny 
być rozwijane, aby podniesiona została 
jakość współpracy między nimi a dostaw-
cami usług w chmurze publicznej?
Nie ma tu reguły, to kwestia indywidual-
na. Dlatego każdemu partnerowi przy-
dzielamy opiekuna, który w trakcie 
współpracy może zasugerować wzięcie 
udziału w dodatkowych szkoleniach, aby 
uzupełnić ewentualne braki. Warto jest 
zwracać uwagę nie tylko na edukację w za-
kresie produktowym, ale także sprzedażo-
wym, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć 
potrzeby klientów, styl ich pracy oraz wo-
lę do wprowadzania innowacyjnych roz-
wiązań. Ale bardzo poważnie traktujemy 
też partnerów, którzy w wybranych obsza-
rach, zamiast inwestować we własne kwa-
lifikacje, wolą podczas realizacji projektu 
posłużyć się eksperckim doświadczeniem 
naszych inżynierów. Zawsze dążymy do te-
go, aby potrzeby wszystkich stron zostały 
zaspokojone.

ADAM PONICHTERA     
na stanowisku dyrektora sprzedaży w ATM pracuje od 2017 r. Jest  
doświadczonym menedżerem i praktykiem z ponad 20-letnim stażem  
w branży telekomunikacyjnej. Karierę rozpoczął w 1997 r. w PTK Cen-
tertel. W kolejnych latach tworzył lokalny oddział Telefonii Dialog wraz 
ze strukturami sprzedażowymi, a także zarządzał sprzedażą pośrednią  
i bezpośrednią oraz budował kanał resellerski w eTel Polska. Od 2006 r. 
przez kilka lat prowadził Departament Sprzedaży w Exatelu. W GTS Pol-
ska zarządzał działem kluczowych klientów, a po przejęciu GTS przez 
T-Mobile Polska jako dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych od-
powiadał za połączenie działów sprzedażowych obu spółek oraz zinte-
growanie sprzedaży rozwiązań mobilnych i teleinformatyki dla biznesu. 
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania  
i Marketingu w Warszawie.
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Jeśli przed pojawieniem się koro-
nawirusa klienci raczej nie myśleli  
o wdrażaniu sieci definiowanych 

programowo i zarządzaniu nimi poprzez 
chmurę, to teraz – z uwagi na elastyczność 
tego rozwiązania – opcja ta wydaje się im 
znacznie bardziej interesująca. Wcześniej 
nie musieli też zawracać sobie głowy ła-
two skalowalnymi platformami do pracy 
zdalnej, które obecnie stają się produk-
tem pierwszej potrzeby. Muszą też brać 
pod uwagę możliwość bezpiecznego roz-
szerzania swoich sieci o zasoby w chmu-
rze publicznej i starać się znaleźć sposób 
na zintegrowanie ze środowiskiem siecio-
wym narzędzi do kontroli dostępu i zarzą-
dzania tożsamościami. 

Tego typu decyzje stały się kluczowe, 
gdyż nagły wzrost liczby osób pracujących 
zdalnie znacząco zwiększył zapotrzebo-
wanie na zasoby infrastruktury sieciowej. 

Ponieważ wielu użytkowników korzysta  
z aplikacji głosowych i wideokonferencyj-
nych, pojawiły się problemy z pojemnością 
i przepustowością sieci. 

– Zmienia się zarówno sposób, jak i ska-
la wykorzystania dostępu zdalnego. Przed 
pandemią przyzwyczajeni byliśmy do obsłu-
gi firm, w których większa część pracowni-
ków pracowała w biurze, łącząc się poprzez 
LAN z zasobami informatycznymi. Dzisiaj, 
ze względu na izolację, proporcje się odwró-
ciły – mówi Jacek Forysiak, wiceprezes za-
rządu ds. techniki w Atende.

W efekcie potrzeba odpowiednio więcej 
równoległych, bezpiecznych kanałów do-
stępu, a w konsekwencji „grubszej rury” do 
internetu, czyli łączy o większej przepu-
stowości. Aby zaradzić wyzwaniom zwią-
zanym z wydajnością, wiele firm podjęło 
szybkie, doraźne działania naprawcze, któ-
re jednak mogą prowadzić do problemów  

z niezawodnością sieci i bezpieczeństwem. 
Tymczasem, chcąc stworzyć przemyśla-
ną i skuteczną strategię dostępu zdalne-
go, dzięki której pracownicy w domu będą 
wykazywać nie mniejszą produktywność 
niż w biurze, należy zwrócić uwagę na trzy 
kluczowe cechy rozwiązań do budowania 
sieciowej infrastruktury: wydajność, ska-
lowalność i bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia pracownikom 
zdalnego dostępu firmy wybierają jed-
ną z dwóch ścieżek. Pierwsza polega na 
umożliwieniu urządzeniu użytkowni-
ka komunikacji z siecią tak, jakby było 
ono podłączone do gniazdka sieciowego  
w biurze. Najczęstszym sposobem uzy-
skania tego typu bezpośredniego dostępu 
jest wirtualna sieć prywatna (VPN). Dru-
gie podejście to udostępnianie pulpitów  
i aplikacji w ramach wirtualnych sesji.  
W tym wypadku aplikacje są urucha-

Pomimo dużego znaczenia sieci w przedsiębiorstwach, przez dziesiątki lat w tym segmencie branży 
IT nie obserwowano zasadniczych zmian. Postęp dotyczył głównie pojemności i przepustowości 
infrastruktury, zaś nie funkcjonalności. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się przełomowe trendy 
i rozwiązania, a pandemia tylko przyspieszyła ten proces. 

n Tomasz Janoś

Dla MŚP sieć 
nigdy nie była 

TAK 
WAŻNA

INFRASTRUKTURA S IECIOWA

VADEMECUM CRN wrzesień 2020
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fi rmy. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się 
uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w tym 
użycie tokenów (sprzętowych lub programo-
wych) do generowania jednorazowych ko-
dów do autoryzacji. Warto stosować systemy 
jednokrotnego logowania (Single-Sign On) 
i  stale weryfi kować, czy z siecią łączą się tyl-
ko uprawnione do tego urządzenia.

Brak zaufania to dobre 

Ponieważ przy pracy zdalnej większość 
terminali staje się dla administratorów 
bezpieczeństwa niedostępna fi zycznie, 
muszą oni korzystać z alternatywnych na-
rzędzi. Godne polecenia są systemy EDR 
(Endpoint Detection and Response) do 

wych danych. Do tego celu stosują zło-
śliwe domeny, phishing, czy wzmożony 
przez pewien czas trend wyszukiwania 
informacji związanych z koronawirusem. 
Chcąc skutecznie bronić się przed starymi 
i nowymi cyberzagrożeniami, fi rmy musia-
ły wdrożyć jeszcze bardziej restrykcyjne 
reguły polityki bezpieczeństwa i odpo-
wiednie rozwiązania, takie jak VPN, które 
objęły pracowników biurowych i zdalnych.

W tym kontekście specjaliści zwracają 
uwagę, jak ważne jest sprawdzone i bez-
pieczne połączenie z internetem na po-
trzeby wszystkich pracowników, którzy 
wykonują swoje obowiązki z domu. In-
tegratorzy powinni przeprowadzić, wraz 
z klientami, audyt zabezpieczeń, ze szcze-
gólnym naciskiem na weryfi kację, czy 
istnieje możliwość zapewnienia pracow-
nikom szyfrowanej łączności z wykorzy-
staniem wirtualnej prywatnej sieci VPN. 

– Warto też zarekomendować klientowi 
dostarczenie pracownikom licencji stosowa-
nego w fi rmie oprogramowania ochronnego 
do zainstalowania na prywatnym sprzęcie 
– podkreśla Jolanta Malak, Regional Sales 
Director w polskim oddziale Fortinetu.

Kolejna potrzeba dotyczy ochrony pocz-
ty elektronicznej, zwłaszcza że w związku 
z pandemią przestępcy wykorzystują po-
czucie zagrożenia i podszywając się pod 
rządowe organizacje zdrowotne, placów-
ki pozarządowe czy dostawców sprzętu 
medycznego, rozsyłają spam zawierają-
cy niebezpieczne wiadomości. Większość 
ataków na przedsiębiorstwa rozpoczy-
na się obecnie właśnie za pośrednictwem 
poczty, dlatego resellerzy i integratorzy 
powinni proponować pewne i sprawdzo-
ne narzędzia do jej zabezpieczenia.

Niezbędna staje się też skuteczna kontro-
la procedur zdalnego dostępu do zasobów 

miane na serwerze w centrum danych 
przedsiębiorstwa i obsługiwane zdalnie 
z urządzenia użytkownika końcowego, co 
umożliwiają rozwiązania VDI i usługi ter-
minalowe. Kolejne technologiczne decyzje 
i wybory dotyczą kwestii bezpieczeństwa. 

Cyberprzestępcy starają się wykorzysty-
wać masowe przechodzenie użytkow-
ników na pracę zdalną. Koncentrują się 
między innymi na próbach wyłudzania 
dostępu do aplikacji, głównie po to, aby 
w ten sposób wejść w posiadanie fi rmo-

VPN w dzisiejszych 
warunkach powinien 
odpowiadać 
wymaganiom modelu
„zero trust”. 

Kiedy fi rma, w której Pan/Pani pracuje, 
planuje wrócić do biura?

Źródło: badanie Hays Poland, lipiec 2020

Zdaniem integratora 
n Jacek Forysiak, wiceprezes zarządu ds. techniki, Atende 
Stan pandemii, oprócz zmian w sposobie pracy, zwiększył 

uwrażliwienie fi rm na aspekty bezpieczeństwa. Rośnie świa-

domość, że wyniesienie fi rmowego notebooka poza bez-

pieczne biuro zapewniające ochronę sieci LAN i podłączenie 

go do domowego internetu otwiera szeroko furtkę na cybe-

rzagrożenia. Dlatego wielu klientów widzi obecnie potrzebę 

wdrożenia wielopoziomowych zabezpieczeń MFA. Zwłasz-

cza, że praca z domu, nawet na fi rmowym sprzęcie – co 

zresztą powinno stanowić regułę – powoduje mentalne

rozmycie granicy pomiędzy obowiązkami zawodowymi 

a życiem prywatnym. Według badania Cisco aż 85 proc. 

użytkowników pracujących z domu przyznaje się do „spo-

radycznych wycieczek” na różne strony internetowe. Wielu 

szefów IT dostrzega to zagrożenie i prosi o wdrożenie syste-

mu chroniącego fi rmę i jej pracowników przed płynącymi 

w ten sposób zagrożeniami. Odpowiedzią na te potrzeby 

mogą być systemy typu Secure Internet Gateway (SIG), ale – 

oprócz fi zycznych i proceduralnych zabezpieczeń zasobów 

informatycznych – najistotniejszy pozostaje stan świadomo-

ści użytkowników. Nawet najlepszy system bezpieczeństwa 

jest bezradny wobec ludzkiej naiwności i beztroski. 

Pracownicy już wrócili do biura

W ciągu 3 miesięcy

W ciągu 
najbliższego 
miesiąca

Na koniec roku 
kalendarzowego

W 2021 roku

Nie wiem

32%

15%

11%

4%

3%

35%
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kontroli urządzeń końcowych, które dają 
możliwość zdalnej analizy występujących 
w nich zdarzeń, wykrywania ataków i usu-
wania ich skutków oraz analizy śledczej 
w przypadku wystąpienia incydentów. 
Ważna jest też kontrola dostępu do zaso-
bów serwerowych. 

– W sieciach lokalnych użytkownicy 
i zasoby podlegały zwykle rozdzieleniu, 
na przykład z wykorzystaniem VLAN-ów 
i systemów NAC. Konieczność udostępnie-
nia zasobów zdalnie z użyciem VPN, mo-
gła, zwłaszcza w warunkach presji czasowej, 
spowodować spłaszczenie sieci – mówi 
Piotr Borkowski, Senior System Engineer 
w Veracompie.  

W takiej sytuacji występuje ryzyko wy-
stąpienia ataków na wiele innych systemów. 
Warto zatem powtórnie przeprowadzić au-
dyt zasad dostępu do serwerów na poziomie 
sieci z wykorzystaniem narzędzi do wizu-
alizacji i kontroli ruchu, z wykorzystaniem 
mikrosegmentacji, narzędzi do raportowa-
nia z istniejących systemów bezpieczeń-
stwa (np. fi rewalli) czy danych typu fl ow 
(metadanych charakteryzujących szcze-
góły połączenia sieciowego). 

– Dlatego VPN w dzisiejszych warunkach 
powinien odpowiadać wymaganiom mode-
lu „zero trust” – dodaje Piotr Borkowski. 

Wspomniana strategia „zero trust” ma 
na celu zabezpieczenie wszelkiego do-
stępu do aplikacji, urządzeń użytkownika 
i lokalizacji poprzez minimalizację upraw-
nień użytkowników oraz przydzielanie 
wyłącznie tych, które są niezbędne do wy-
konywania zadań.

– W celu ochrony fi rmy przed cybe-
ratakami warto zaimplementować roz-
wiązania dostępowe oraz wieloetapowe 
uwierzytelnianie w chmurze. Umożliwi 
to potwierdzenie tożsamości użytkow-
ników oraz określenie poziomu bezpie-
czeństwa urządzeń, z których korzystają, 
zanim otrzymają one dostęp do aplikacji 
– mówi Grzegorz Dobrowolski, dyrektor 
ds. sprzedaży rozwiązań Data Center & 
Virtualization w Cisco. 

Niewątpliwie w czasach pandemii ro-
śnie znaczenie sieci „software-defi ned”, 
w tym SD-WAN. W ciągu ostatniej deka-
dy chmura publiczna, rozwiązania SaaS 

i IaaS oraz mobilność podważyły sens 
tradycyjnego modelu, w którym sieć ma 
precyzyjnie wytyczone granice. Wcze-
śniej sieci przedsiębiorstw bazowały na 
koncepcji dostępu chronionego przez 
fi rewalle i inne rozwiązania brzegowe. 
Obecnie, gdy fi rmowe zasoby są coraz 
bardziej rozproszone w wielu chmurach 
i zdalnych centrach danych, rozwiąza-
niem stają się rozległe sieci defi niowane 
programowo. 

To nowe podejście do tworzenia środo-
wiska sieciowego zakłada wykorzystanie 
rozmaitych połączeń w celu stworzenia 
prywatnej fi rmowej sieci, składającej się 
z zasobów w chmurze, centrów danych 
i oddziałów, w której wszystkie elemen-
ty zachowują się jak jeden elastyczny sys-
tem. Staje się to możliwe dzięki ciągłemu 
zwiększaniu przepustowości łączy WAN, 
które obecnie zapewniają transfer danych 
na duże odległości z prędkością zbliżoną 
do sieci LAN. Przewiduje się, że w kolej-
nych latach SD-WAN będzie zastępować 
tradycyjne architektury sieciowe bazują-
ce na sprzęcie.

Gdy przedsiębiorstwa stają się coraz 
bardziej zależne od internetu, muszą też 
lepiej zadbać o ciągłość działania, zabez-
pieczając się przed awariami i przestoja-
mi. W rezultacie od działów IT wymaga 
się, by zapewniały wysoką dostępność apli-
kacji o znaczeniu krytycznym, takich jak 
narzędzia ERP, systemy ujednoliconej ko-
munikacji i współpracy (UCC) oraz infra-
struktura wirtualnych pulpitów (VDI).

W rezultacie jeszcze ważniejsza staje 
się kwestia wysokiej dostępności (High 
Availability), czyli zdolności systemu lub 
jego elementu do nieprzerwanej pracy 
przez jak najdłuższy czas. Polega to na 
stworzeniu architektury, która - wykorzy-
stując redundancję i odporność na awarie 
– umożliwia zachowanie ciągłości działa-
nia i szybkie odzyskiwanie pełnej funkcjo-
nalności po przestoju. Wdrażanie takiego 
środowiska powinno się zacząć od zidenty-
fi kowania i wyeliminowania pojedynczych 
punktów awarii w infrastrukturze, które 
mogą spowodować przerwę w świadcze-
niu usług. Zapobiec temu może użycie 
nadmiarowych komponentów zapewnia-
jących odporność na awarie w przypadku, 
gdy jedno z urządzeń sieciowych przesta-
nie prawidłowo działać.  n
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Zdaniem specjalisty  

n Jolanta Malak, Regional 
Sales Director, Fortinet 
Ochronę przed phi-

shingiem oraz 

ransomware’em za-

pewnią dodatkowe 

zabezpieczenia bramy 

poczty elektronicznej. 

Bardzo ważne jest także prowadze-

nie działań edukacyjnych dotyczą-

cych zarówno bezpieczeństwa IT, 

jak też stosowanych przez cyber-

przestępców sztuczek socjotech-

nicznych wykorzystywanych 

w atakach phishingowych. W roli 

nauczycieli bardzo dobrze spraw-

dzają się fi rmy partnerskie – mają 

szerokie praktyczne doświadcze-

nie, a jako zewnętrzny podmiot 

skuteczniej przyciągają zaintere-

sowanie uczestników. Dobrym po-

mysłem jest też przeprowadzenie 

oddzielnych szkoleń dla zarządu 

i współpraca z nim przy wprowa-

dzeniu procedur ułatwiających 

zespołowi codzienną pracę oraz po-

stępowanie w sytuacjach zagrożenia. 

n Piotr Borkowski, Senior 
System Engineer, Veracomp
W ostatnim czasie 

przeżyliśmy gwał-

towną zmianę, zwią-

zaną z przejściem 

na zdalny model pracy. 

Wymusiła ona interwen-

cyjne zakupy lub modernizację ist-

niejących rozwiązań VPN, tak aby 

sprostać wyzwaniom wynikającym 

z dużo większej liczby użytkow-

ników, konieczności zwiększenia 

wydajności sieci oraz zapewnie-

nia dostępu do wszystkich niezbęd-

nych zasobów. Po kilku miesiącach 

funkcjonowania w tym modelu war-

to przyjrzeć się kluczowym aspek-

tom bezpieczeństwa pracy zdalnej, 

zwracając szczególną uwagę na 

wieloskładnikowe uwierzytelnia-

nie, kontrolę stacji końcowych oraz 

dostęp do zasobów serwerowych. 

Korzyścią ze stworzenia właściwego 

środowiska pracy zdalnej może być 

– niejako przy okazji – większe bez-

pieczeństwo stacji końcowych i po-

siadanych zasobów informacji.

INFRASTRUKTURA S IECIOWA
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Nowe punkty dostępowe fi rmy Netgear – WAX610 i WAX610Y – 
zapewniają małym i średnim fi rmom znaczne poprawienie jakości 
i wydajności transmisji danych w sieci oraz jej bezpieczeństwo. 
Są przy tym bardzo łatwe w zarządzaniu.

Modele WAX610 i WAX610Y to 
działające w standardzie Wi-Fi 6 
punkty dostępowe, które zapew-

niają wydajną i bezpieczną infrastrukturę 
sieci bezprzewodowej zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynków. WAX610Y to 
model typu outdoor, przeznaczony do in-
stalacji na otwartej przestrzeni, odporny 
na wodę, śnieg, grad, szron, kurz oraz dłu-
gotrwałe działanie promieni słonecznych. 
Dużą trwałość tego modelu potwierdza 
zgodność ze standardem IP55. 

Oba modele umożliwiają komunikację 
w dwóch pasmach (2,4 oraz 5 GHz), a w każ-
dym z nich transfer następuje w dwóch 
strumieniach. Uzyskana w ten sposób czte-
rostrumieniowa transmisja dwuzakreso-
wa pozwala na przesyłanie danych z łączną 
prędkością do 1,8 Gb/s. Co istotne, w żad-
nym przypadku użytkownik nie napotka 
problemu z przeciążeniem sieci, nawet 
gdy podłączonych jest do niej wiele urzą-

dzeń. Standard Wi-Fi 6, w porównaniu 
z poprzednim, pozwala na 4-krotne zwięk-
szenie ilości sprzętu, jaką może obsłużyć 
każdy punkt dostępowy. W porównaniu ze 
standardem Wi-Fi 5, w modelach zgodnych 
z jego kolejną wersją prędkość trans-
feru rośnie nawet o 70 proc. w paśmie 
2,4 GHz oraz o 30 proc. w paśmie 5 GHz.

Nowe rozwiązania zapewniają również 
wydajne połączenia przewodowe. Wbu-
dowany w punkt dostępowy port Ethernet 
2,5 Gb/s z funkcją PoE eliminuje koniecz-
ność doprowadzania kabla zasilającego 
i przyspiesza proces instalacji. 

WAX610 i WAX610Y to optymalne roz-
wiązanie do każdej sieci, w której działa 
wiele urządzeń wymagających wysokich 
prędkości transferu. Modele te sprawdzą 
się w fi rmach, w których administratorzy 
oczekują nie tylko łatwego zarządzania, 
ale jednocześnie chcą zminimalizować je-
go koszty. Samymi punktami dostępowy-
mi, jak i wieloma podłączonymi do nich 
urządzeniami, można zarządzać central-
nie poprzez chmurę z dowolnego miej-
sca za pomocą aplikacji mobilnej Netgear 
Insight. Do ich wstępnej konfi guracji wy-
starczy zeskanowanie kodu QR, a w sie-
dzibie klienta nie jest konieczna obecność 
dodatkowych administratorów chmury, 

sieci czy komputerów. 
Netgear Insight pozwala rów-

nież monitorować i konfi gurować 
zabezpieczenia. Jest to koniecz-
ne zwłaszcza w obecnych cza-
sach, gdy praca zdalna wymaga 
wysokiego poziomu ochrony da-
nych. Komunikacja z modelami 
WAX610 i WAX610Y jest szy-

frowana w standardzie WPA2. Punkty do-
stępowe umożliwiają stworzenie ośmiu 
odrębnych identyfi katorów sieci bezprze-
wodowej (SSID). Można też utworzyć od-
rębne sieci wirtualne VLAN, np. dla różnych 
działów fi rmy. Wśród funkcji do efektywnej 
ochrony sieci i zasobów przedsiębiorstwa 
jest również całkowita separacja użytkow-
ników VLAN, która izoluje od siebie urzą-
dzenia łączących się z siecią gości. Z myślą 
o fi rmach, które korzystają z systemu uwie-
rzytelniania RADIUS, umożliwiono skonfi -
gurowanie dynamicznej sieci VLAN-a dla 
każdego z użytkowników.

Urządzenia WAX610 i WAX610Y zapew-
niają bezproblemowy roaming z innymi 
punktami dostępowymi z rodziny Netgear 
Business Wi-Fi. Są przy tym zgodne z mo-
delami działającymi w starszym standardzie 
– WAC5050/510/540. Warto dodać, że moż-
liwe jest stworzenie dwuzakresowej bez-
przewodowej siatki (Dual-Band Wireless
Mesh) z innymi urządzeniami Netgeara: 
WX610, WASX610Y, WAC540 lub WAC564. 
Wówczas jedno z pasm jest wykorzystywa-
ne do transmisji danych z urządzeniami 
klienckimi, drugie zaś do przesyłania pa-
kietów pomiędzy punktami dostępowymi 
w stworzonej w ten sposób infrastrukturze.

Autoryzowanymi dystrybutorami Netgear
 w Polsce są: AB, Action, Also i Veracomp. 

Dodatkowe informacje:
Paweł Kozłowski, VAR Account Manager, Netgear, 

pkozlowski@netgear.com

California USA

Duet Wi-Fi 6 od Netgeara

Najważniejsze cechy 
WAX610 i WAX610Y
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QNAP ma w ofercie oprogramowanie QuWAN, które umożliwia 
małym i średnim fi rmom tworzenie niezawodnej, rozległej infra-
struktury sieciowej SD-WAN w przystępnej cenie. 

Pracownicy przedsiębiorstw, które 
mają wiele lokalizacji (a obecnie rolę 
fi rmowych „oddziałów” powszech-

nie pełnią także prywatne mieszkania 
i domy), często wykonują swoje zada-
nia w trybie zdalnym, co wiąże się z wy-
zwaniem dotyczącym zabezpieczenia 
transmisji danych w sieci. Polega ono na 
zagwarantowaniu ich poufności, przy jed-
noczesnym niedoprowadzaniu do kom-
promisu w kwestii szybkości połączeń. 
Tymczasem  spowolnienie przesyłu da-
nych jest w zasadzie nieuniknione, gdy 
sieć jest zabezpieczona przy wykorzysta-
niu tradycyjnych rozwiązań VPN. Wszyst-
kie pakiety danych muszą bowiem przejść 
przez jeden centralny punkt, nawet jeśli 
nadawca i odbiorca znajdują się niedale-

ko siebie, ale obaj w znacznej odległości od 
centrali. Odpowiedź na takie problemy sta-
nowi infrastruktura sieci SD-WAN (Soft-
ware-Defi ned Wide Area Network), dzię-
ki której – bez konieczności wdrażania 
skomplikowanego w obsłudze sprzętu 
klasy korporacyjnej – możliwe jest bez-
pieczne bezpośrednie połączenie ze sobą 
wielu oddziałów i pracowników zdalnych. 
W przypadku oferowanego przez QNAP 
rozwiązania QuWAN transmisja danych 
odbywa się w ramach sieci o topologii 

VPN Mesh, która dobrze sprawdza się tam, 
gdzie wszyscy współpracownicy muszą się 
często ze sobą komunikować. 

Wirtualny SD-WAN
Rozwiązanie QuWAN składa się z dwóch 
elementów. Na urządzeniach fi rmy QNAP, 
we wbudowanym w nie środowisku ma-
szyn wirtualnych Virtualization Station, 
instalowana jest aplikacja QuWAN Agent. 
Wszystkie agenty są zarządzane z chmu-
ry poprzez centralną platformę QuWAN 
Orchestrator, dostępną pod adresem 
quwan.qnap.com. 

Z zabezpieczonej w ten sposób trans-
misji danych korzystać mogą posiadacze 
różnego typu sprzętu QNAP-a. Do infra-
struktury VPN można dodać oddziały 

firm użytkujące serwe-
ry NAS tego producenta 
z uruchomionym pakie-
tem Virtualization Sta-
tion. W małych fi rmach 
(np. placówkach handlo-
wych lub przychodniach 
medycznych) QuWAN 
Agent może być zainsta-
lowany na przełącznikach 
Guardian QGD. Pracow-
nicy fi rmy korzystającej 
z architektury QuWAN 

nawiązują zdalne połączenie SSL VPN 
z najbliższym agentem za pomocą aplikacji 
QVPN zainstalowanej na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym. Wkrótce do oferty 
producenta trafi ą także routery z modułem 
Wi-Fi 6 i portami WAN 10 GbE, na których 
możliwe będzie zainstalowanie agenta 
QuWAN.

Platforma chmurowa QuWAN Orches-
trator nieustannie analizuje jakość po-
łączenia pomiędzy poszczególnymi 
agentami, dzięki czemu – korzystając 

z mechanizmu VPN Auto Mesh – może 
podzielić je na grupy pod względem wy-
dajności  i wybrać optymalną ścieżkę do 
transmisji danych pomiędzy działami 
w tym samym budynku, zdalnymi loka-
lizacjami lub biurami na całym świecie. 
Wszystkie informacje są szyfrowane klu-
czem IPsec. Zastosowano także mecha-
nizm optymalizacji transmisji danych 
przesyłanych w sieci WAN oraz agregacji  
łączy internetowych od kilku dostawców.

Architektura QuWAN pomaga zminima-
lizować liczbę pracowników IT w fi rmie, 
zmniejszyć koszty wdrożenia i obsługi 
sprzętu IT oraz zapewnia oszczędność 
czasu. W przeciwieństwie do standar-
dowej sieci VPN typu site-to-site, dzięki 
połączeniu VPN Auto Mesh użytkow-
nik nie musi wykonywać ręcznie w rou-
terze żmudnej konfi guracji statycznej 
sieci VPN. System QuWAN wykorzystu-
je funkcję głębokiej kontroli pakietów 
(Deep Packet Inspection) do analizy war-
stwy 7. w sieci, co pomaga wykrywać zło-
śliwą zawartość stron internetowych oraz 
aktywność podejrzanych aplikacji.

Integratorzy z pewnością docenią moż-
liwość zdalnego świadczenia usług zarzą-
dzania infrastrukturą SD-WAN klientów 
z wykorzystaniem scentralizowanej plat-
formy QuWAN Orchestrator. Zapewnia 
ona przyjazny w obsłudze grafi czny in-
terfejs do monitorowania przepustowości 
sieci, konfi gurowania jej parametrów oraz 
analizowania ruchu sieciowego.

Autoryzowanymi dystrybutorami roz-
wiązań QNAP w Polsce są: AB, Also, 
EPA Systemy i Konsorcjum FEN.

– odporna infrastruktura

sieci SD-WAN

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, 

gbielawski@qnap.com
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TP-Link rozbudował swoją ofertę rozwiązań sieciowych 
o grupę urządzeń zarządzanych centralnie z wykorzy-
staniem platformy Omada SDN. Do oferty producenta 
trafi ły nowe bramy sieciowe, przełączniki i kontrolery, 
a dostępne już wcześniej punkty dostępowe otrzymały 
aktualizację oprogramowania. 

Platforma Omada SDN umożliwia 
stworzenie wysoce skalowalnej sie-
ci przewodowej i bezprzewodowej 

— w pełni zarządzanej i kontrolowanej 
centralnie, za pomocą jednego interfejsu. 
Rozwiązanie to ma wiele zalet, dzięki któ-
rym benefi ty mogą czerpać z niego przed-
siębiorstwa z różnych branż. Goście hoteli 
docenią przede wszystkim wysokiej jako-
ści połączenia Wi-Fi, dostępne na dużej 
powierzchni obiektu. W placówkach edu-
kacyjnych bez problemu przez sieć bez-
przewodową przesyłane mogą być bardzo 
duże ilości danych. Restauracje oraz cen-
tra konferencyjne skorzystają na możliwo-
ści bezproblemowej równoczesnej obsługi 
bardzo wielu gości, dysponujących różno-
rodnymi urządzeniami i przesyłającymi 
różne rodzaje danych. W placówkach han-
dlowych możliwe staje się zainstalowanie 
wśród półek z towarem wielu bezprze-
wodowych wyświetlaczy prezentujących 
treści marketingowe dla klientów, jak też 
innych urządzeń wspomagających sprze-
daż. Omada SDN to także świetne roz-
wiązanie dla zwykłych biur, w których 
konieczne jest zapewnienie bezpiecznej 
i szybkiej transmisji danych w sieci.

Architekturą sieciową, także rozpro-
szoną pomiędzy różnymi placówkami, 
zbudowaną z wykorzystaniem rozwią-
zań TP-Link Omada SDN można za-
rządzać poprzez kontroler sprzętowy, 
programowy lub dostępny w chmurze. 

W każdym przypadku zapew-
niona jest identyczna funk-
cjonalność, a dzięki takiemu 
zróżnicowaniu klient ma wybór 
platformy, która najbardziej od-

powiada jego preferencjom. Przy czym 
zarządzanie może odbywać się poprzez 
przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Wbudowany w kontroler mechanizm 
sztucznej inteligencji zapewnia stabil-
niejsze działanie sieci Wi-Fi i łatwiejszą 
jej kontrolę, niż w przypadku tradycyjnej 
infrastruktury. W automatyczny sposób 
analizuje potencjalne problemy i wysy-
ła sugestie dotyczące optymalizacji sieci, 
a tym samym zwiększenia jej wydajności. 
Pomaga też lokalizować źródła zakłóceń 
i przeciwdziałać im poprzez automa-
tyczne dostosowywanie ustawień kanału 
i mocy transmisji pobliskich punktów do-
stępowych połączonych z tą samą siecią. 
O wszystkich problemach informowani są 
administratorzy, dzięki czemu mogą doko-
nywać zmian mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa.

Zapewniona przez kontroler Omada SDN 
możliwość przydzielania wielu osobom 
różnych, wielopoziomowych uprawnień 
wpływa pozytywnie nie tylko na wy-
dajność zarządzania, ale także na bez-
pieczeństwo całego środowiska. Łatwy 
w użytkowaniu panel administratora jest 
bardzo pomocny w stałym monitorowa-
niu stanu sieci, sprawdzaniu poziomu 
wykorzystania jej przepustowości i na-
tężenia ruchu, uzyskiwaniu dostępu do 
dzienników ze statystykami, otrzymy-

waniu powiadomień i ostrzeżeń, a nawet 
w śledzeniu kluczowych dla rozwoju 
fi rmy danych. Topologia sieci pozwala 
specjalistom ds. IT na szybką diagnozę 
ewentualnych problemów z nawiązywa-
niem połączeń.

Zadbano także o ochronę prywatności 
użytkowników. Kontroler Omada oddzie-
la ruch związany z zarządzaniem siecią od 
danych użytkowników, dzięki czemu nie 
są one przetwarzane w chmurze. Równie 
ważna jest stabilność połączeń. Dlatego 
punkty dostępowe Omada Wi-Fi zostały 
wyposażone w chipsety klasy biznesowej, 
specjalne anteny, a także w zaawansowane 
funkcje zarządzania pasmem radiowym, 
automatycznego wyboru kanału oraz do-
stosowania mocy transmisji. Dzięki temu 
wyróżniają się możliwością równoległej 
obsługi wielu połączeń, nawet w środo-
wiskach o intensywnym ruchu danych. 
Wysoka jakość zastosowanych w urzą-
dzeniach przewodowych i bezprzewodo-
wych z serii Omada SDN komponentów 
oraz zarządzającego nimi oprogramowa-
nia pozwoliła producentowi na zagwa-
rantowanie klientom dostępności całego 
środowiska na poziomie 99,9 proc.

Więcej o Omada SDN na stronie 
www.tp-link.com/pl/omada-sdn. Dystry-
butorami TP-Link w Polsce są fi rmy: AB, 
Also, NTT System i Veracomp.

Inteligentne sieci Omada SDN

Dodatkowe informacje:
Robert Gawroński, SMB Channel Manager, TP-Link, 

robert.gawronski@tp-link.com
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wiatowe media przynajmniej kilka 
razy w miesiącu informują o włama-
niach do sieci, naruszeniach poufno-

ści danych czy spektakularnych atakach 
z wykorzystaniem złośliwego oprogramo-
wania ransomware. Bohaterami tych hi-
storii są światowe koncerny (m.in. eBay, 
British Airways, Equifax czy Marriott 
International). A kiedy tak grube ryby wpa-
dają do sieci, wiadomości bardzo szybko 
się rozchodzą. Taki obraz, przekazywany 
przez niezaznajomionych ze szczegółami 
dziennikarzy, stwarza fałszywe przekona-
nie, że małe biznesy znajdują się poza orbi-
tą zainteresowania hakerów. Tymczasem, 
według różnego rodzaju badań, od 40 do 
50 proc. cyberataków jest ukierunkowa-
nych właśnie na MŚP, gdyż cyberprzestęp-
cy postrzegają mniejsze przedsiębiorstwa 
jako stosunkowo łatwy cel. 

Jak wynika z informacji zawartych 
w Data Breach Investigation Report 2020, 

do wycieków danych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach najczęściej dochodzi-
ło na skutek ataków phishingowych. Kolej-
nym poważnym zagrożeniem dla MŚP jest 
ransomware. Eksperci z ESET-u w podsu-
mowaniu dotyczącym II kw. br. zauważa-
ją, że choć liczba tego typu incydentów 
nie rośnie, to niepokoić może ich ukierun-
kowany charakter, a wraz z nim rosnąca 
skuteczność. 

Cyberataki stały się nieodłącznym ele-
mentem biznesowego krajobrazu. Jednak 
wciąż wielu przedsiębiorców nie posiada 
zdefi niowanej polityki bezpieczeństwa, 
działając według zasady „jakoś to będzie”. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę 
na wyniki niedawnych badań Infrascale, 
według których aż 92 proc. menedżerów 
z małych i średnich fi rm deklaruje go-
towość do odparcia cyberataku i prze-

konanie, że w razie poważnej awarii 
informatycznej będzie możliwe uporanie 
się z jej skutkami bez dużej szkody dla fi r-
my. Według wielu specjalistów z branży IT 
takie podejście należy uznać za zuchwałe. 

– Lista błędów popełnianych przez MŚP 
jest bardzo długa. Pandemia obnażyła sła-
bości realizowanej przez nie polityki bez-
pieczeństwa, a czasami po prostu jej brak. 
Jednym z przykładów był brak zabezpie-
czeń oprogramowania do wideokonferen-
cji, w efekcie czego praktycznie każdy mógł 
dołączyć do spotkania i dezorganizować 
je. Spotkałem się też z sytuacją, gdy jeden 
z pracowników naszego klienta zgubił kom-
puter ze zdefi niowanym połączeniem VPN 
z siecią fi rmową i… zapisanymi na sta-
łe hasłami – mówi Grzegorz Michałek, 
CEO Arcabitu. 

Tego typu historie można mnożyć nie-
mal w nieskończoność. Przykładowo, 
analitycy Netskope zauważyli, że wraz 

n Wojciech Urbanek

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

NOWE 
BEZPIECZEŃSTWO
Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie „nowej normalności” muszą przedefi niować swoje 
strategie bezpieczeństwa i zainwestować w nowe narzędzia ochronne. Bez wsparcia ze strony 
integratorów nie poradzą sobie z tym wyzwaniem. 
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wiązania i czy będą w stanie utrzymać 
bieżące działanie tego typu narzędzia na 
optymalnym poziomie? 

Dla kogo EDR? 
Cyberataki stają się coraz bardziej dy-
namiczne, czego świetnym przykładem 
jest oprogramowanie WannaCry, które 

kup zabezpieczeń, a także na zatrudnie-
nie odpowiednich specjalistów. Grzegorz 
Michałek uważa, że właściciele małych 
i średnich firm, zanim zdecydują się na 
wprowadzanie istotnych zmian w syste-
mie ochrony, powinni odpowiedzieć sobie 
co najmniej na dwa pytania: czy potrafią 
wdrożyć we własnym zakresie takie roz-

ze wzrostem popularności pracy zdalnej 
ruch na stronach „dla dorosłych” wzrósł  
o 600 proc. Kolejne ciekawe spostrzeżenie 
dotyczy źródła ataków. Analiza przepro-
wadzona od stycznia do czerwca 2020 r. 
wykazała, że 63 proc. złośliwych narzędzi 
trafiło do użytkowników sieci przez apli-
kacje chmurowe, m.in.  Microsoft One- 
Drive for Business, SharePoint, Google 
Drive i Amazon S3. Wraz z przyrostem 
liczby zdalnych pracowników ryzyko wy-
stąpienia ataków uległo zwielokrotnieniu. 

Przy okazji wyszło na jaw, że część użyt-
kowników z sektora MŚP nie korzysta  
z rozwiązań do backupu czy procedur 
przywracania operacyjności z systemów 
kopii zapasowych. A przecież nie ma 
problemu z dostępnością sprzętu bądź 
oprogramowania służącego do ochrony 
urządzeń końcowych, sieci czy danych. 
Kłopot polega na tym, że nie wiadomo, 
czy przedsiębiorcy znajdą środki na za-

Zdaniem integratora  

n  Jarosław Jaworski, właściciel, Vayana Technologie Informatyczne
Małe i średnie firmy powinny przedefiniować swoje podejście do polityki ochro-

ny zasobów IT. Zmiany muszą zmierzać zdecydowanie w kierunku zapewnienia 

bezpieczeństwa urządzeń końcowych i pełnego zarządzania nim, niezależnie od 

lokalizacji. Ochrona w biurze firmy za pomocą systemu UTM czy firewalla 

to za mało, bowiem część zatrudnionych spędza 90 proc. swojego czasu pracy 

w domu. Jednym z najgorętszych tematów tego sezonu w branży cyberbezpie-

czeństwa jest system EDR. W ubiegłym roku był rekomendowany wyłącznie dla 

klientów korporacyjnych. Obecnie coraz częściej mówi się o oferowaniu EDR  

w formie usługi przeznaczonej dla małych i średnich firm. 
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może zaszyfrować plik w mniej niż trzy 
sekundy. Niesłychanie niebezpieczny 
i szybki jest także EKANS – ransomware
atakujący systemy przemysłowe. Je-
go ofi arą padła prawdopodobnie Hon-
da, która musiała wstrzymać pracę biura 
w Japonii oraz kilku oddziałów na świe-
cie. Analitycy IDC wykazali, że 70 proc. 
wszystkich udanych naruszeń sieci roz-
poczyna się od urządzeń końcowych, któ-
rych liczba ciągle rośnie, między innymi za 
sprawą rozwoju Internetu rzeczy. Sytuację 
dodatkowo pogarszają skutki COVID-19, 
bo osoby pracujące w domu nierzadko ko-
rzystają z urządzeń, których zabezpiecze-
nia pozostawiają wiele do życzenia. 

Narzędziem, który potrafi  uporać się 
z powyższymi wyzwaniami jest EDR 
(Endpoint Detection and Response). Je-
go podstawowe zadania polegają na wy-
szukiwaniu incydentów i prowadzeniu 
pogłębionych analiz, wykrywaniu i infor-
mowaniu o podejrzanych zdarzeniach, jak 
też zatrzymywaniu złośliwych aktywno-
ści na stacjach końcowych. EDR realizu-
je skomplikowane operacje, w związku 
z czym do jego obsługi potrzebni są spe-
cjaliści od bezpieczeństwa. Taką nar-
racją posługiwali się – przynajmniej do 
niedawna – producenci i dystrybutorzy, 

a samo narzędzie pozycjonowane było ja-
ko rozwiązanie dla klientów korporacyj-
nych. Niemniej w ostatnim czasie coraz 
częściej mówi się o zastosowaniu EDR 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

– Jedną z przyczyn małej popularności 
rozwiązań EDR w sektorze MŚP jest prze-
konanie, że takie systemy są drogie i skom-
plikowane we wdrożeniu oraz obsłudze. Nie 
jest to prawda i większość małych i średnich 
fi rm może z takich systemów korzystać. 
Niemniej, żeby tak się stało, niezbędna jest 
praca edukacyjna ze strony integratorów – 
przekonuje Anna Piechocka, dyrektor za-
rządzająca w Dagmie.

Spore pole do popisu mają też produ-
cenci, który powinni dążyć do tego, aby 
maksymalnie uprościć działanie syste-
mów EDR. Tym bardziej, że brak rąk do 
obsługi może hamować tempo ich adopcji 
wśród klientów MŚP. Według Karola La-
be, CEO Miecznetu, nawet doświadczo-
ny informatyk w małej fi rmie nie znajdzie 
czasu na ciągłą analizę ruchu sieciowego. 
Dlatego też vendorzy cały czas poszukują 
rozwiązań, które pozwolą systemom EDR 
na wyjście poza wąski krąg użytkowników 
korporacyjnych. 

– Istnieje możliwość automatyzacji nie-
których funkcji EDR, dzięki czemu człowiek 

angażowany jest tylko do wykonywania naj-
bardziej niezbędnych czynności. Rozwią-
zanie może być też dostarczane w ramach 
usługi Managed Threat Response – pod-
kreśla Łukasz Formas, kierownik zespołu 
inżynierów w Sophosie. 

O ile małe i średnie fi rmy bardzo ostroż-
nie podchodzą do oprogramowania EDR, 
o tyle nie obawiają się inwestycji w syste-
my UTM (Unifi ed Threat Management). 
Cieszą się one w tej grupie odbiorców nie-
ustającą popularnością. Na ogół zakup 
tych produktów jest podyktowany roz-
sądnym podejściem, uwzględniającym 
ograniczenia budżetowe i kadrowe, które 
często występują w sektorze MŚP. 

Rynek małych i średnich przedsię-
biorstw stanowi łakomy kąsek także dla 
dostawców firewalli, ale rozpoczęcie 
sprzedaży produktów z tego segmentu 
nie jest łatwe właśnie ze względu na do-
minację UTM-ów. Niemniej, zwolenni-
cy fi erwalli podkreślają, że przeszły one 
w ostatnich latach głęboką metamorfo-
zę, czego najlepszym przykładem są roz-
wiązania nowej generacji, określane jako 
Next Generation Firewall (NGFW). To 
platformy, które są wyposażone w system 
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Zdaniem specjalisty 

n Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów, Sophos
Zauważalnie postępuje wzrost liczby inwesty-

cji w narzędzia do zarządzania dostępem i bez-

pieczeństwem fi rmowej sieci oraz informacji. 

Trend przyspieszyło wprowadzenie przepisów 

RODO, chroniących wrażliwe dane osobowe i na-

kładających wysokie kary za niestosowanie się do 

wymogów. Dodatkowym katalizatorem dla fi rm było 

przestawianie działalności na model pracy zdalnej. W efekcie 

potrzebne stały się inwestycje w rozwiązania chroniące zdalny 

dostęp i dane „wystawione” poza fi rmę. W ostatnich miesiącach 

dostrzeżono wiele zalet zdalnej pracy, takich jak oszczędności 

czy wzrost wydajności. Prawdopodobnie, nawet gdy zagrożenie 

minie, nie wrócimy całkowicie do starego mo-

delu pracy z biura – oczywiście tam, gdzie 

będzie to możliwe. Przyczyni się to 

do dalszego rozwoju usług z zakre-

su bezpieczeństwa wrażliwych in-

formacji oraz kontroli dostępu do 

systemów IT.

n Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży na Europę Środ-
kowo-Wschodnią, Barracuda Networks
Niezależnie od tego, jak będzie wyglą-

dać „nowa normalność”, już dziś wiemy, 

że postawi ona przed osobami odpowie-

dzialnymi za bezpieczeństwo IT wiele 

nowych wyzwań. COVID-19 przyśpieszył 

jedynie istniejące już od kilku lat w IT trendy, 

szczególnie jeżeli chodzi o adopcję rozwiązań bazujących 

na chmurze publicznej. Właśnie w tym obszarze nastę-

puje zmiana, więc rodzime małe i średnie fi rmy powinny 

bliżej przyjrzeć się, na ile już korzystają z usług chmuro-

wych, między innymi w postaci aplikacji typu SaaS. Dru-

gim istotnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, 

są pracownicy będący łatwym celem ataków wykorzystu-

jących metody socjotechniczne. Ich liczba wzrosła o po-

nad 600 proc. od czasu wybuchu pandemii. Jest to zatem 

najwyższy czas, aby zastanowić się, czy fi rmy dyspo-

nują narzędziami rozpoznającymi takie ataki, 

a ich personel jest dobrze przeszkolony i ma wy-

robione odpowiednie nawyki, które pozwalają 

zminimalizować na przykład ryzyko wycieku 

danych. 
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antywirusowy, fi ltr antyspamowy, a także 
mechanizmy zapewniające ochronę przed 
włamaniami. Jak widać, nowoczesne fi re-
walle coraz bardziej upodobniają się do 
UTM-ów, co jednak nie znaczy, że zyskają 
nad nimi przewagę. 

– UTM to rozwiązanie szyte na miarę 
małych i średnich fi rm. Mimo że zapewnia 
wiele narzędzi do ochrony sieci, jest bardzo 
łatwe w konfi guracji i obsłudze. Systemy tej 
klasy będą pierwszym wyborem wśród od-
biorców MŚP i ten trend szybko się nie zmie-
ni – przekonuje Karol Labe. 

W Stanach Zjednoczonych, a także 
w Europie Zachodniej, gdzie defi cyt spe-
cjalistów od ochrony danych staje się 
ogromnym problemem, bardzo szybko 
rośnie popularność zarządzanych usług 
bezpieczeństwa. Agencja badawcza 
MarketsandMarkets szacuje, że globalny 
rynek Managed Security Services (MSS) 
osiągnie na koniec tego roku wartość 
31,6 mld dol., zaś w ciągu najbliższych 
pięciu lat urośnie do poziomu 46,6 mld 
dol. Również w Polsce powoli otwiera się 
przestrzeń do wprowadzenia na szerszą 
skalę tego modelu sprzedaży. I choć to cie-
kawy obszar do działania dla rodzimych 

n Silviu Stahie, 
Security Analyst, 

Bitdefender 
Pandemia udzie-

liła surowej lekcji 

fi rmom z sekto-

ra małych i śred-

nich przedsiębiorstw. 

Teraz każda z nich musi przejść na 

technologię cyfrową i to za wszelką 

cenę, nawet jeśli wiąże się to z na-

kładami na zapewnienie cyberbez-

pieczeństwa. Niestety, tegoroczne 

badanie Bitdefendera ujawniło, że 

50 proc. fi rm nadal nie ma planów 

awaryjnych na wypadek COVID-19. 

Z jednej strony nie ma więc wątpli-

wości, że pandemia zmusza fi rmy 

do lepszego przygotowania się 

i większych inwestycji w cyberbez-

pieczeństwo, a z drugiej trudno oce-

nić, czy te inwestycje będą bardziej 

znaczące, niż byłyby, gdyby pande-

mia nigdy się nie wydarzyła. 

n Mateusz Pastewski, Cyber-
security Sales Specialist, 

Cisco
Z pewnością coraz 

więcej zadań in-

tegratorów będzie 

wiązało się z wdro-

żeniem i optymaliza-

cją rozwiązań do pracy zdalnej, a także 

zapewnianiem ich bezpieczeństwa. Ze-

społy IT musiały w ostatnim czasie za-

rządzać dużo bardziej rozproszonym 

środowiskiem, co niejednokrotnie sta-

nowiło poważnie wyzwanie. Nie mówi-

my już jedynie o bezpieczeństwie kilku 

oddziałów fi rmy, ale bezpieczeństwie 

każdego pracownika, niezależnie skąd 

wykonuje swoje obowiązki. Konieczne 

stało się zapewnienie chociażby dostę-

pu do VPN-a, aby każdy mógł korzystać 

z bezpiecznej sieci. Wzrosła także popu-

larność uwierzytelniania wieloskładni-

kowego, jak też rozwiązań chroniących 

warstwę DNS czy urządzenia końcowe. 

n Anna Piechocka, dyrektor 
zarządzająca, Dagma
Pandemia przyspie-

szyła tempo zmian 

w świecie IT i wpły-

nęła na nasilenie ak-

tywności hakerów, 

którzy próbują wykorzy-

stać bieżącą sytuację. Jednak od strony 

technicznej, świat IT, a w szczególności 

bezpieczeństwa IT, jest gotowy na zmia-

ny, jakie zaszły. Na rynku są dostępne 

różne narzędzia, w tym systemy EDR 

i DLP, zapewniające ochronę poufnych 

informacji i właściwe monitorowanie 

pod kątem pojawiających się zagrożeń 

w rozproszonych sieciach, do których 

podłącza się wiele osób pracujących 

zdalnie. Z różnych przyczyn były one 

umiarkowanie popularne wśród odbior-

ców z rynku MŚP. Teraz ta sytuacja po-

winna ulec radykalnej zmianie i coś, co 

jeszcze niedawno było kwestią odległej 

przyszłości, jest potrzebne tu i teraz.

integratorów, nie jest wcale łatwy, co jed-
nak nie zniechęca tych, którzy już próbują 
swoich sił w tym zakresie. Zwykle oferu-
ją swoje usługi na bazie rozwiązań Cisco 
lub ESET-a.

– W obecnej rzeczywistości, kiedy dzia-
ły IT odpowiadają za wdrożenia lawinowo 
przyrastających aplikacji, systemy należą-
ce do niższej warstwy, a więc infrastruktu-
ra, a od niedawna również bezpieczeństwo, 
są coraz częściej nabywane w ramach 
usługi rozliczanej miesięcznie z gwaran-

towanym SLA – mówi Jarosław Jawor-
ski, właściciel fi rmy Vayana Technologie 
Informatyczne.

Czynnikiem motywującym do współ-
pracy z zewnętrznym usługodawcą jest 
natłok zadań, jakie mają do wykonania 
pracownicy działów IT w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach. Przemęczenie 
i stres, obok braku know-how, jak najbar-
dziej mogą bowiem prowadzić do popeł-
nienia błędów w zakresie cyberochrony. 
Zresztą podobne kłopoty mają osoby za-
trudnione w Operacyjnych Centrach Bez-
pieczeństwa (SOC). Według Ponemon 
Institute aż 60 proc. pracowników takich 
jednostek rozważa rezygnację. Pomimo 
zalet, jakie niesie ze sobą model MSS, nie 
wszyscy wierzą w jego szybką adaptację 
w Polsce. Jednym z największych wy-
zwań, jakie stoją przed integratorami, 
jest zapewnienie bardzo wysokiego po-
ziomu usług. 

– Niestety, w Polsce wciąż nadrzędna 
jest zasada, że cena czyni cuda. A przecież 
usługi bezpieczeństwa nie mają prawa być 
tanie. System wdrożony przez integratora, 
który wygrał przetarg dzięki najkorzyst-
niejszej ofercie cenowej, zawiedzie wraz 
z pierwszym poważnym incydentem – pod-
sumowuje Grzegorz Michałek.  n

Ponad 

60% 
złośliwych narzędzi 
trafi ło do użytkowników 
sieci przez aplikacje 
chmurowe, w tym 
Microsoft OneDrive for 
Business, SharePoint, 
Google Drive i Amazon S3. 
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Tak zwana nowa  rzeczywistość 2020 r.
 składa się z wielu czynników (pan-
demia, masowe przejście na pracę 

zdalną, kryzys, wojny handlowe), przez 
które aspekt cyberbezpieczeństwa z jednej 
strony zyskał na znaczeniu, a z drugiej stał 
się o wiele bardziej skomplikowany. Firmy 
stanęły przed wieloma wyzwaniami o no-
wej skali, wśród których najważniejsza na-
dal pozostaje ochrona danych osobowych 
i tajemnic przedsiębiorstwa. 

Równie ważnym wyzwaniem jest prze-
ciwdziałanie zaszyfrowaniu danych – 
w ostatnich latach ofi arą oprogramowania 
ransomware padały zarówno małe i śred-
nie fi rmy, jak też duże przedsiębiorstwa. 
Najlepiej sytuację obrazuje przykład Gar-
mina, który przyznał się do zapłacenia 
milionów dolarów okupu w obliczu całko-
wicie zablokowanego dostępu do danych. 
Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wy-
dajności infrastruktury. Należy zadbać, aby 
w sytuacji wymuszonej pracy zdalnej nie 
doszło do wstrzymania działania kluczo-
wych systemów, a tym samym zagrożenia 
ciągłości biznesowej przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić bezpieczeństwo we 
wszystkich tych obszarach konieczne jest 
podejście do cyberbezpieczeństwa w spo-
sób kompleksowy. Jako że zakres ochro-
ny poszczególnych rozwiązań jest różny, 
należy je łączyć w taki sposób, by mocne 
strony wzajemnie się uzupełniały, słabe  
zaś – niwelowały.

Pierwszą linią obrony nadal pozosta-
ją antywirusy, jako kluczowy element

systemu zabezpieczeń w małych i śred-
nich fi rmach. Nie radzą sobie ze wszyst-
kimi zagrożeniami i nie wolno ograniczać 
się tylko do nich, ale nie należy też ich baga-
telizować. Idealnym produktem tego typu 
dla małych i średnich fi rm są rozwiązania 
chmurowe, łatwe w zarządzaniu i nie wy-
magające dodatkowej infrastruktury. 

Pakiet ESET Endpoint Protection 
Advanced Cloud zapewnia wielowar-
stwową ochronę, która łączy w sobie ucze-
nie maszynowe ze zautomatyzowanym 
zarządzaniem w chmurze. Zabezpiecza 
użytkownika przed różnymi zagroże-
niami, w tym ransomware’em i atakami 
bezplikowymi, oraz zapewnia zdalne za-
rządzanie poprzez chmurową konsolę 
administracyjną. Pakiet zawiera produk-
ty do ochrony stacji roboczych Windows, 
Mac, Linux oraz serwerów Windows 
Server i Linux (zapewnia ich stabilne 
działanie, minimalizując liczbę koniecz-
nych restartów oraz związanych z nimi 
przerw technicznych).

Warto także zwrócić uwagę na ESET 
Cloud Administrator – chmurową kon-
solę do zdalnego zarządzania wszystkimi 
produktami ESET w fi rmowej sieci. Po-
zwala ona uniknąć konieczności zakupu, 
wdrożenia i utrzymywania dodatkowego 
sprzętu, a jej prosty interfejs w przeglą-
darce internetowej pomoże skupić się na 
istotnych zadaniach.

Przed rosnącym zagrożeniem ze stro-
ny ataków zero-day i ransomware chroni 
usługa ESET Dynamic Threat Defense,
która daje dostęp do chmurowego śro-
dowiska testowego (sandbox). Służy do 
wykrywania zupełnie nowych zagrożeń, 

wykorzystując do tego techniki analizy 
behawioralnej, uczenia maszynowego 
i detekcji zagrożeń zero-day. Narzędzie 
to potrafi  analizować większość próbek 
w czasie krótszym niż 5 minut. Jeśli dana 
próbka była już analizowana, wystarczy 
tylko kilka sekund, aby wszystkie urzą-
dzenia w fi rmie zostały przed nią w pełni 
zabezpieczone. Informacja o każdej ana-
lizowanej próbce jest dostępna w konso-
li ESET Security Management Center, 
która zawiera istotne dla administratora 
dane, m.in. o pochodzeniu próbki.  

ESET zapewnia elastyczny model li-
cencjonowania swoich rozwiązań, co 
ułatwia dopasowanie pakietu produktów 
tej marki do ochrony stacji roboczych 
tak, aby efektywnie wykorzystać wszyst-
kie zakupione licencje. W dowolnym mo-
mencie możliwe jest dokupienie licencji 
dla dodatkowych komputerów, laptopów, 
urządzeń mobilnych i serwerów, a także 
przenoszenie ich między urządzeniami 
bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Równolegle do ochrony przed złośli-
wym kodem warto zastosować dodatko-
we narzędzia zabezpieczające. Jednym 
z nich jest ESET Secure Authentication
 – zapewnia dwuskładnikowe uwierzy-
telnianie z wykorzystaniem telefonu ko-
mórkowego z systemem iOS lub Android 
albo tokena sprzętowego. Pomaga zagwa-
rantować danym należyty poziom ochro-
ny, zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa. ESET Secure Authentication ob-
sługuje nie tylko aplikacje zapisane na 
dysku, ale także usługi sieciowe i te do-
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Dobór odpowiedniej kombinacji rozwiązań ochronnych wymaga indywidualnego podejścia, gdyż 
każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby. Ważne jednak jest, by nawet w przypadku małych 
i średnich fi rm do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem podchodzić kompleksowo. 
Dagma ma w swojej ofercie pełen przekrój sprzętu, oprogramowania i usług, które ułatwią zbudo-
wanie takiego kompletnego systemu ochrony.

Dagma: kompleksowe podejście do 

CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
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gwarantuje ochronę urządzeń mobilnych. 
Skradzione telefony i tablety mogą być 
zdalnie zlokalizowane, a także zabloko-
wane i wyczyszczone, co czyni je bezuży-
tecznymi dla złodziei.

Ciekawym rozwiązaniem w ofercie te-
go producenta jest też narzędzie do pro-
wadzenia audytów – Safetica Auditor. 
Dzięki niemu firma może przeprowadzić 
stosowną weryfikację w zautomatyzo-
wany sposób we własnym zakresie oraz 
wykryć podstawowe błędy związane  
z konfiguracją infrastruktury oraz wyni-
kające z nich zagrożenia. 

Oprogramowanie  Safetica Auditor uła-
twia administratorom wyegzekwowanie 
reguł polityki bezpieczeństwa w większo-
ści małych i średnich firm. Gdy wykryta 
zostanie jakaś nieprawidłowość, admi-
nistrator może zdecydować, czy opro-
gramowanie automatycznie zablokuje 
niedozwolone działanie, czy też zacho-
wa się w mniej restrykcyjny sposób, na 
przykład wyświetlając tylko stosowne 
ostrzeżenie.

Od niedawna w ofercie Dagmy znajdu-
je się także oprogramowanie Hexnode 
MDM. Jest to narzędzie do zarządza-
nia urządzeniami mobilnymi. Umożliwia 
ich lokalizowanie w czasie rzeczywistym 
(oraz sprawdzanie historii lokalizacji), 
definiowanie reguły korzystania w zależ-
ności od lokalizacji sprzętu (geofencing) 
oraz zarządzanie zainstalowanymi apli-
kacjami, w tym tworzenie list obligatoryj-
nego oprogramowania dla użytkowników 
w firmie i blokowanie niepożądanych pro-
gramów. W ramach posiadanej licencji 
użytkownicy mogą korzystać ze wspar-
cia inżynierów Hexnode w każdy dzień 
roboczy, przez całą dobę.

Dagma oferuje również usługi zwią-
zane z zabezpieczaniem środowisk IT. 
Klienci mogą zyskać pomoc przy wdro-
żeniach i konfiguracji kupionych rozwią-
zań, a także audytów poprawności pracy 
narzędzi ochronnych.

bezpiecznego dostępu do firmowych za-
sobów. Rozwiązania UTM oraz Next 
Generation Firewall firmy Stormshield 
(należącej do koncernu Airbus Group) 
oferują jednak znacznie więcej. Zawierają 
firewall, system wykrywania i blokowania 
włamań IPS, VPN, system antywirusowy  
i antyspamowy, system filtrowania dostę-
pu do stron internetowych, mechanizm 
kontroli aplikacji i urządzeń mobilnych 
oraz raportowania. 
 Innowacyjne podejście do systemu IPS 
sprawia, że nie tylko blokowany jest nie-
bezpieczny ruch, ale również usuwana 
szkodliwa zawartość z kodu HTML, dzięki 
czemu pracownicy mogą korzystać z bez-
piecznych stron WWW. Użytkownikom 
tych narzędzi zapewnione jest bezpłatne 
wsparcie techniczne w języku polskim.  
W ofercie producenta znaleźć można 
także rozwiązania do ochrony sieci prze-
mysłowych oraz środowisk wirtualnych  
i chmurowych (AWS i Microsoft Azure).

Natomiast ochronę ważnych i poufnych 
danych przed wyciekami można zapew-
nić dzięki rozwiązaniom firmy Safetica. 
Oprogramowanie Safetica Data Loss 
Prevention (DLP) umożliwia błyska-
wiczne sprawdzenie skąd mogły wypły-
nąć dane i jakie stanowi to zagrożenie dla 
przedsiębiorstwa. Ułatwia też zapewnie-
nie zgodności z wymaganiami stawianymi 
przez krajowe i międzynarodowe przepi-
sy prawa (pozwala działać nie tylko w zgo- 
dzie z RODO, ale również z PCI-DSS, 
HIPAA oraz normami ISO/IEC 27001). 
Oprogramowanie DLP może być wypo-
sażone w moduł Safetica Mobile, który 

stępne w chmurze, takie jak Office 365, 
Google Apps, Dropbox oraz inne, kompa-
tybilne z protokołem ADFS 3.0 lub SAML.

Z kolei ESET Full Disk Encryption 
umożliwia szyfrowanie całej powierzchni 
dysku i zarządzanie tym procesem w firmo-
wej sieci z centralnej konsoli administra-
cyjnej (dostępnej w chmurze lub lokalnie) 
za pomocą narzędzi ESET Cloud Admi-
nistrator i ESET Security Management 
Center. Funkcja ta zawarta jest też w na- 
rzędziu ESET Endpoint Encryption, 
które zapewnia bardzo szeroki poziom 
kontroli nad procesem szyfrowania da-
nych w przedsiębiorstwie. Ma ono bardzo 
szeroki zasięg – umożliwia zarządzanie 
firmowymi urządzeniami z każdego miej-
sca na świecie dzięki połączeniu HTTPS, 
realizowanemu przez serwer proxy, bez 
konieczności korzystania z VPN lub two-
rzenia wyjątków na firewallu. 

Wdrożenie ESET Endpoint Encryp-
tion jest całkowicie niezauważalne dla 
pracowników i nie wymaga z ich strony 
żadnych dodatkowych działań. Nie ge-
neruje również dodatkowych kosztów 
po stronie działu IT (w tym szkoleń dla 
pracowników). Instalacja ESET End- 
point Encryption zajmuje zazwyczaj 
mniej niż 10 minut. Kompletna konfigu-
racja rozwiązania trwa krócej niż godzinę 
i pozwala przyśpieszyć proces implemen-
tacji programu w całej firmie.

Ochrona sieci i danych
Równie ważna, jak zabezpieczanie przed 
złośliwym kodem, jest ochrona sieci  
i zapewnienie pracownikom zdalnym 

Dodatkowe informacje: 
Łukasz Robak,  

kierownik Działu Handlowego, Dagma,  
robak.l@dagma.pl
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dystrybutora 
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n Wojciech Urbanek

Chociaż rodzimy rynek usług chmurowych wciąż pozostaje wyraźnie w tyle za światową czołówką, 
to wydarzenia ostatnich miesięcy przyczynią się zapewne do skrócenia tego dystansu i to w nie-
zbyt odległej przyszłości.

Z opublikowanego w lipcu przez Deloitte 
i ICAN Institute raportu „Chmura Publicz-
na w Polsce”, zrealizowanego przy wsparciu 
Google Cloud, wynika, że poziom adaptacji 
usług chmurowych wśród rodzimych fi rm 
wynosi 31 proc. Jesteśmy więc, w porówna-
niu z najbardziej rozwiniętymi gospodar-
kami, dopiero na początku drogi. Szerszy 
obraz rynku dają nam za to statystyki GUS-u. 
Wynika z nich, że w 2019 r. z płatnych usług 
chmurowych korzystało zaledwie 17,5 proc. 
przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę two-
rzyły duże podmioty (52 proc.), zdecydo-
wanie rzadziej usługi chmurowe kupują zaś 

Latem w całym kraju szerokim echem 
odbiły się zapowiedzi dwóch gi-
gantów – Google’a oraz Microsoftu 

- którzy chcą zainwestować w Polsce (od-
powiednio) 2 mld dol. oraz 1 mld dol. Jed-
nocześnie rodzimi usługodawcy wcale nie 
zamierzają składać broni, a wręcz przeciw-
nie. Dobrym przykładem jest Beyond.pl,
który zapowiedział niemal czterokrot-
ne zwiększenie mocy centrum danych 
w Poznaniu (z 8 do aż 42 MW). Dyna-
miczny rozwój na krajowym rynku tego 
typu placówek świetnie obrazuje progno-
za PMR z maja br., zgodnie z którą w la-
tach 2020 – 2025 ma on rosnąć w tempie 
13,9 proc., a całkowita moc wszystkich 
serwerowni ma osiągnąć docelowo war-
tość 166 MW. Jeśli jednak uwzględnić naj-
nowsze plany Beyond.pl, można już teraz 
mówić o poziomie nawet 200 MW. 

Oczywiście inwestycje te, prowadzo-
ne przez globalne i lokalne koncerny, 
to tylko jeden z czynników, który po-
winien zwiększyć w Polsce popyt na 
usługi chmurowe. Drugim jest sprzy-
jająca ich planom i działaniom pandemia 
koronawirusa. Wiele fi rm, zwłaszcza tych 
mniejszych, aby przetrwać trudny okres 
zawiesiło rozbudowywanie własnej infra-
struktury IT i zdecydowało się na migra-
cję do środowiska chmurowego. Ciekawe 
dane na temat tego zjawiska przynosi nie-
dawny sondaż, jaki został przeprowa-
dzony przez Atmana wśród 100 polskich 
fi rm. Wynika z niego, że w czasie lock-
downu wykorzystanie chmury publicznej 
wzrosło o 40 proc., 33 proc. respondentów 
przyznało natomiast, że usługi chmurowe 
umożliwiły im szybsze przystosowanie się 
do działania w warunkach pandemii.

CHMURA DLA BIZNESU:
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n Mateusz Osowski, Project 
Manager, Exea

Inwestycje amery-

kańskich koncernów 

w polski rynek przy-

spieszą proces migracji 

MŚP do chmury. Związany 

z tym szum medialny przyczyni się do 

większego zainteresowania całą branżą, 

w tym polskimi dostawcami. Świadomi 

klienci, stawiający na pierwszym miej-

scu bezpieczeństwo, zapewne wybiorą 

lokalnych usługodawców, którzy za-

gwarantują, że dane będą przetwarzane 

w Polsce i podległe polskiemu prawu, 

nie zaś amerykańskiej ustawie Cloud 

Act. Większą popularnością cieszy się 

strategia wielochmurowa. Dzięki niej 

klienci wybierający zagraniczne rozwią-

zania chmurowe, sięgają też po usługi 

rodzimych dostawców.

n Radosław Świerczyński, 
Head of Sales, Operator 
Chmury Krajowej

Od wielu lat integrato-

rzy współpracują 

z dostawcami technologii. 

Dzieje się tak zarówno w tra-

dycyjnym modelu IT, jak i obszarze chmu-

rowym. Jestem przekonany, że cały czas 

jest dla nich miejsce, ponieważ posiada-

ją specyfi czną wiedzę na temat danego 

sektora bądź lokalnego rynku. Dla mniej-

szych podmiotów naturalnym partnerem 

do współpracy będzie lokalna fi rma, któ-

ra pomoże w wyborze konfi guracji 

i – w zależności od potrzeb – integracji 

różnych narzędzi. Dopóki integratorzy 

będą posiadać wiedzę, doświadczenie 

i dawać wartość dodaną swoim klientom, 

dopóty mogą być spokojni o swoją 

przyszłość.

Zdaniem specjalisty 

22_24_Vad 3_2020_tekst chmura dla msp.indd   22 07.09.2020   12:31:31



ponad połowa respondentów pochodzą-
cych z MŚP przyznała, że nie wykorzystuje 
i nie planuje wdroż enia chmury publicznej. 

– Wyniki tego badania znajdują odzwier-
ciedlenie w rozmowach z przedstawicielami 
małych i średnich przedsiębiorstw. Kontr-
argument, jaki najczęściej pojawia się 
w rozmowach o korzystaniu z modelu 
chmurowego brzmi: nie wiem, gdzie znajdą 
się moje dane i czy będą bezpieczne – mówi 
Mateusz Turek, Solution Architect 
w Innergo Systems.

W cytowanym wcześniej badaniu 
Deloitte’a i ICAN Institute, ponad 40 proc. 
respondentów obawia się migracji do śro-
dowiska chmurowego ze względu na utra-
tę poczucia bezpieczeństwa, zaś 33 proc. 
wskazuje na trudności techniczne w ob-
szarze integracji oraz złożoność w archi-
tekturze systemów chmurowych. Ten 
niepokój jest uzasadniony. Z najnowsze-
go raportu Accurics wynika, że źle skonfi -
gurowane usługi przechowywania danych 
w chmurze i słabe praktyki bezpieczeń-
stwa doprowadziły do ponad 200 naruszeń 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednocześnie 
usługodawcy, pomimo licznych wpadek 
związanych z wyciekami informacji, za-
pewniają, że dane przechowywane na ich 
serwerach są najbardziej bezpieczne. 

Co ciekawe, do niedawna koronnym argu-
mentem w rozmowach z klientami była kon-
kurencyjna cena, o której jednak w ostatnim 
czasie dostawcy wspominają coraz rzadziej. 
I trudno się dziwić, skoro chłodna kalku-
lacja pokazuje, że usługa chmurowa wcale 
nie musi być tańsza niż własny serwer. Piotr 
Kawecki, CEO ITBoom, zwraca uwagę na 
fakt, że chmura kosztuje tyle samo Polaka, 
Anglika, Hiszpana i Niemca, choć ich siła 
nabywcza jest różna. 

Według statystyk GUS-u w ubiegłym ro-
ku najpopularniejszą usługą chmurową 
wśród rodzimego biznesu była poczta elek-
troniczna (12,9 proc.), a w dalszej kolejno-
ści oprogramowanie biurowe (10,7 proc.) 
i przechowywanie danych (9,5 proc.). Cie-
kawostkę stanowi fakt, że zaledwie 2,4 proc. 
przedsiębiorców korzystało z mocy obli-
czeniowej w ramach usług IaaS. Wraz z wy-
buchem pandemii znacznie wzrosło zainte-
resowanie usługami wideokonferencyjny-
mi oraz komunikacji i pracy zespołowej. Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

przedstawiciele średniego (28 proc.) i ma-
łego biznesu (14 proc.). 

Dla porównania, w krajach UE, gdzie 
usługi chmurowe cieszą się dużą popular-
nością, wskaźnik ten jest dwu-, trzykrotnie 
wyższy niż w Polsce. Ale nie oznacza to, że 
rodzimy rynek zastygł w bezruchu. Autorzy 
raportu „Computerworld TOP200” szacu-
ją ubiegłoroczną sprzedaż usług chmuro-
wych w Polsce na 1,4 mld zł – o 30 proc.
więcej niż rok wcześniej. Co istotne, sprze-
daż wszystkich rodzajów usług przynio-

sła dostawcom 16,2 
mld zł w 2019 r. 
Jakby więc nie pa-
trzeć, udział usług 

chmurowych w tym 
torcie jest dość skromny 

i wynosi jedynie 8,5 proc.
  Mimo sprzyjających 
trendów niechęć rodzi-

mego biznesu do chmury 
publicznej nadal istnieje, 

co w znacznym stopniu do-
tyczy sektora MŚP. W ubie-

głorocznym raporcie „Chmura 
publiczna w Polsce 2019. Wy-
korzystanie, bezpieczeń stwo, 
plany rozwoju”, opracowanym 

przez IDG Poland i Oktawave, 
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n Jarosław Łuczkiewicz, 
CMO, Atman

Wiele fi rm przekona-

ło się, że chmura to 

tak naprawdę zasoby 

od ręki, które na dodatek 

pomagają przetrwać niespo-

dziewane wydarzenia. Nadal jednak dla 

wielu MŚP wyzwanie stanowi sama różno-

rodność dostępnych rozwiązań i aplikacji 

chmurowych. Adaptacja chmury wymaga 

od pracowników nowych umiejętności, 

a od przedsiębiorców wiedzy, aby wybrać 

naprawdę potrzebne rozwiązania. Dlatego 

istotne jest wsparcie doradcze dostawcy 

usług i dopasowanie narzędzi do potrzeb 

fi rmy. Idąc tym tropem, fi rmy z sekto-

ra MŚP chętnie wykorzystują zewnętrzne 

usługi chmurowe, zwłaszcza do magazy-

nowania wolumenów danych. Kolejnym 

krokiem dla fi rm będzie wykorzystanie 

potencjału środowiska chmurowego 

w szerszym zakresie, chociażby poprzez 

instancje maszyn wirtualnych. 

n Jolanta Anders, Software 
and Cloud Business 
Manager, Tech Data

Usługi chmurowe 

w okresie pandemii 

zyskały bardzo dużą 

popularność wśród MŚP. 

Najczęściej klienci z tego segmentu 

decydowali się na to rozwiązanie ze 

względu na szybki dostęp do niezbęd-

nych narzędzi oraz infrastruktury 

o wysokiej skalowalności. Największą 

popularnością cieszą się usługi wspo-

magające pracę zdalną, a także komu-

nikację. Wyraźna tendencja wzrostowa 

występuje też w obszarze usług zwią-

zanych z przechowywaniem i prze-

twarzaniem danych. Ostatnie działania 

Microsoftu oraz Google’a zmienią tren-

dy na polskim rynku, przyczyniając 

się do wzrostu popularności ich usług, 

między innymi ze względu na dogod-

ną lokalizację czy zgodność z lokalnym 

prawem.
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 – W Polsce największą popularnością 
wśród MŚP cieszą się rozwiązania SaaS, ta-
kie jak Office 365 czy G Suite, i to one mają naj-
większy potencjał wzrostu. Obie platformy  
z dnia na dzień stały się podstawą komunikacji 
i pracy nad dokumentami. Szczególnie istotne 
są oferowane przez wymienione rozwiązania 
aplikacje szybkiej i sprawnej komunikacji on-
line: Google Meet i Microsoft Teams – mó-
wi Radosław Świerczyński, Head of Sales 
 w Operatorze Chmury Krajowej.

Wszystko wskazuje na to, że nie jest to tyl-
ko chwilowy trend. Aż 70 proc. firm, które 
uczestniczyły w badaniu przeprowadzo-
nym przez IDC w kwietniu 2020 r., zadekla-
rowało, że utrzyma lub zwiększy wydatki na 
oprogramowanie w chmurze. Nakłady na 
narzędzia do współpracy zamierza zwięk-
szyć 44 proc. badanych, a na aplikacje do wi-
deokonferencji – niemal 61. proc. Przy czym 
mali i średni przedsiębiorcy nie ograniczają 
swoich wyborów wyłącznie do usług prze-
znaczonych dla zdalnych pracowników. 

– Zauważamy olbrzymie zapotrzebowanie 
na systemy CRM. Docho-
dzą do nas także głosy, że 
rynek oczekuje więcej roz-
wiązań w tym obszarze. 
Ostatnie miesiące przy-
niosły także dużą falę za-
potrzebowania na systemy 
e-commerce. Sklepy online 
zapewniają ich właścicie-
lom bezpieczne przejście 
przez kryzys, a debiutan-
tom w tym segmencie ra-
tunek – tłumaczy Tomasz 
Dorf, odpowiedzialny za segment MŚP  
w polskim oddziale Microsoftu.

Wzrost popytu dotyczy także usług 
związanych z ochroną danych, takich jak 
backup oraz disaster recovery. 

Jednym z najgorętszych tematów w Doli-
nie Krzemowej jest obecnie zarządzanie 
rozproszonym środowiskiem wieloch-
murowym. Wraz z rosnącą popularno-
ścią tego typu usług okazało się, że gros 
przedsiębiorców nie zamierza wiązać 
się umową wyłącznie z jednym usługo-
dawcą. Taka sytuacja doprowadziła do 
sporego chaosu, ponieważ firmy muszą in-
tegrować zasoby przechowywane w śro-
dowisku lokalnym oraz chmurach dwóch,  

a czasami nawet kilku różnych dostaw-
ców. W Polsce na razie jesteśmy w tyle, 
więc nasze lokalne dyskusje dotyczą obec-
nie samej zasadności migracji do chmury 
oraz tego, jaką część zasobów pozostawić 
we własnej serwerowni. O tym, że pol-
scy przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą 
do adopcji usług chmurowych świadczą 
wyniki wspomnianego raportu „Chmura 
Publiczna w Polsce”. Zdecydowana więk-
szość badanych firm, które już korzystają 
z chmury publicznej, trzyma w niej, co naj-
wyżej, 20 proc. swoich zasobów. Nieco ina-
czej wygląda to w przypadku MŚP.

– Małe firmy preferują model działa-
nia wykorzystujący chmurę publiczną pod 
warunkiem, że koszty usługi są powiązane  
z przychodami z biznesu. Z kolei średnie fir-
my decydują się na rozwiązania hybrydowe, 
które pozwalają korzystać z chmury w tych 
miejscach, gdzie ma to uzasadnienie tech-
niczne i biznesowe, a ze środowiska lokalne-
go w przypadku przewidywalnych obciążeń 
– tłumaczy Sławomir Marcisz, architekt IT 

w Netology. 
Usługodawcy na ogół 

dążą do tego, żeby klien-
ci biznesowi rezygnowali 
całkowicie z infrastruk-
tury lokalnej. Przedsta-
wiciele Microsoftu nie 
ukrywają, że ich inwe-
stycje w Polsce pozwolą 
spełnić najbardziej ry-
gorystyczne wymagania  
w zakresie bezpieczeń-
stwa danych, aby prze-

konać klientów do całkowitej migracji. 

Integratorzy, ale także lokalni dostawcy 
usług z pewnym niepokojem przyglądają 
się rozmachowi towarzyszącemu działa-
niom Microsoftu oraz Google’a. Aktywny 
w Polsce jest też Amazon, lider światowe-
go rynku usług chmurowych. Niektórzy 
twierdzą, że dominacja trzech, czterech 
dużych usługodawców w dłuższej per-
spektywie może przynieść klientom wię-
cej szkód niż korzyści. 

– Dostrzegamy obawy lokalnych dostaw-
ców usług chmurowych, którzy w ostatnim 
czasie zwiększyli aktywność marketingową, 
obniżyli ceny i wprowadzili nowe usługi. To 
oczywiście pozytywnie wpływa na realiza-

cję projektów chmurowych. Uważam, że za-
wsze będzie miejsce na rynku dla tej grupy 
usługodawców, niemniej muszą oni szukać 
swoich przewag wobec wielkich koncernów. 
Mam na myśli bezpośrednie wsparcie, loka-
lizację danych czy elastyczność wobec wy-
magań klienta – mówi Sławomir Marcisz. 

Wiele wskazuje jednak na to, że liczba 
lokalnych graczy w najbliższych latach 
się zmniejszy. Część nie wytrzyma tempa 
narzuconego przez gigantów, mających 
przewagę skali, a co za tym idzie większe 
możliwości obniżania kosztów usług. 

Zagadkę stanowią także dalsze losy in-
tegratorów. Czy wraz z rosnącą ekspansją 
usług chmurowych ich rola nie ograniczy 
się wyłącznie do sprzedawania prostych 
usług, a część z nich zamknie swoje biz-
nesy? Usługodawcy twierdzą, że będzie 
wręcz odwrotnie. Cześć uważa, że inte-
gratorzy nie tylko dostarczą klientowi 
usługę, ale pomogą dobrać odpowiedni 
model do jego potrzeb, zoptymalizować 
go kosztowo i zapewnić wsparcie przy 
wdrożeniu. 

– To się już dzieje. Przykładem nasze part-
nerstwo z firmą Kylos, która świadczy tego 
typu usługi. W efekcie możemy lepiej trafiać 
w indywidualne potrzeby klientów – pod-
kreśla Marcin Zmaczyński, Senior Marke-
ting Executive CEE w Aruba Cloud. 

W podobnym tonie wypowiadają się 
przedstawiciele tzw. wielkiej trójki, doda-
jąc, że z punktu widzenia ich partnerów 
istotna jest niska bariera wejścia w najnow-
sze technologie. 

– Kluczowe są obecnie kompetencje, a nie 
zdolność kredytowa, jak to było przed erą 
chmury – podsumowuje Tomasz Dorf. n
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Zdaniem integratora  

n  Grzegorz Przebieracz, Chief IT Solutions  
Architect, ITBoom

Uruchomienie środowiska IT  

w chmurze publicznej to rozwiązanie, 

które firmy MŚP stosują najczęściej. 

Pozwala ono ograniczyć lub całkowi-

cie wyeliminować koszty związane  

z utrzymywaniem lokalnej infra-

struktury. Takie podejście daje im 

także dostęp do szerokiej gamy usług 

bez konieczności ponoszenia dodat-

kowych nakładów wejścia w konkret-

ne, specjalistyczne rozwiązanie. 

Dominacja trzech 
dużych usługo- 
dawców w dłuższej 
perspektywie może 
przynieść klientom 
więcej szkód niż 
korzyści. 
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Do sukcesu platform chmurowych przyczynia się ich rosnąca doj-
rzałość, coraz bardziej atrakcyjne modele rozliczeniowe, a przede 
wszystkim elastyczność oraz bogactwo usług i technologii. W ten 
rynkowy trend od kilku lat wpisuje się także Tech Data.

P andemia koronawirusa przedefi -
niowała sposób korzystania przez 
fi rmy z rozwiązań IT. Podczas tego-

rocznej konferencji Microsoft Inspire pod-
kreślano, że priorytetem stała się zdalna 
praca, zapewnianie ciągłości biznesowej, 
bezpieczeństwo danych oraz związane 
bezpośrednio z nimi próby zmigrowania 
środowisk IT do chmury. Wszystkie te 
aspekty wpisują się w ogólny trend, zgod-
nie z którym przez ostatnich 10 lat ponad 
dwukrotnie wzrosła popularność rozwią-
zań IT dostarczanych w modelu usług 
zarządzanych z chmur publicznych od naj-
większych, globalnych dostawców.

Bazując na rozwiązaniach producentów 
znajdujących się w portfolio Tech Daty, 
dystrybutor stworzył wiele usług hybrydo-
wych, dostępnych w internetowym sklepie 
StreamOne Cloud Marketplace. Umożli-
wiają m.in. tworzenie kopii zapasowych 
w środowisku zbudowanym w 100 proc.
z usług Microsoft Azure, ale także ułatwia-
ją skorzystanie z rozwiązań fi rm trzecich, 
np. gotowych środowisk backupu na bazie 
Azure, skonfi gurowanych do pracy z apli-
kacjami Veeam, Veritas i in. 

Dystrybutor ma w ofercie również me-
chanizmy synchronizacji plików mię-
dzy serwerami, wykorzystujące usługę 
Azure File Share, ale też gotowe do współ-
pracy z aplikacjami fi rmy NetApp. Podob-
nie rzecz się ma z bazami danych oraz 
środowiskami developerskimi – niektóre 
w 100 proc. bazują na usługach Microsoftu, 
ale są również takie, które wykorzystują 
oprogramowanie i usługi komplementarne

firm trzecich (Red Hat, 
SAP). Zwykle są one do-
stępne w modelu BYOL 
(Bring Your Own License),
co umożliwia klientowi 
użycie licencji już posia-
danych albo daje partne-
rowi możliwość sprzedaży 
licencji w dowolnie wy-
brany sposób. Gotowe są 
także kompleksowe roz-
wiązania ochronne, na 
przykład projekt uru-
chamiający pełne środowisko kopii za-
pasowych usług Offi  ce 365 do chmury 
Azure z użyciem usług fi rmy Veeam.

Dla wszystkich oferowanych przez Tech 
Datę rozwiązań chmurowych dostępna 
jest szczegółowa dokumentacja technicz-
na i handlowa. Instrukcje krok po kroku 
objaśniają i ilustrują, co należy zrobić, 
aby dostarczyć użytkownikowi komplet-
ne, gotowe do użycia usługi. Dzięki temu 
resellerowi czy integratorowi łatwiej jest 
rozpocząć rozmowę z klientem, poznać 
jego potrzeby i zweryfi kować, czy dane 
usługi je spełniają. Do pakietu informacji 
– co bardzo ważne w przypadku chmury 
publicznej – dołączona jest wstępna wy-
cena, co znacząco ułatwia złożenie oferty. 

Warunkiem skorzystania z chmuro-
wych usług Tech Daty jest podpisana 
umowa CSP (Cloud Solution Provider) 
i zamawianie subskrypcji dla klientów 

z użyciem platformy StreamOne, któ-
ra służy do dostarczania i uruchamiania 
poszczególnych rozwiązań w modelu 
subskrypcyjnym. Z uruchomionego roz-
wiązania użytkownik może korzystać 
praktycznie natychmiast, zaś integrator 
otrzymuje stosowną prowizję.

CHMURĘ

Dodatkowe informacje:
Piotr Blonkowski,

Cloud Solution Architect, Tech Data,
piotr.blonkowski@techdata.com

Klienci gotowi na  
Piotr Blonkowski 
Cloud Solution Architect,

Tech Data 

Na stronie Tech Data Cloud 
Solutions znajduje się wiele 
informacji dotyczących 
chmurowej oferty dystrybutora, 
jak też link do sklepu 
Cloud Marketplace.

25VADEMECUM CRN wrzesień 2020

25_Vad 3_2020_advertorial _tech data.indd   25 07.09.2020   12:32:56



26

Pandemia koronawirusa i związany 
z nią lockdown wpłynęły na koniecz-
ność zrewidowania sposobu, w jaki 

pracownicy korzystają z fi rmowych da-
nych. Praca zdalna stała się normą, co jed-
nak spowodowało ciąg nowych problemów. 
Ich powodem był zarówno brak odpowied-
nich procedur organizacyjnych (często nie 
ustalono konkretnych zasad współpracy, 
wymiany informacji, plików itd.), zabez-
pieczeń (brak szyfrowanego dostępu do 
serwerów biurze), jak też rozwiązań IT, 
które zapewniałyby skalowalność na tyle 
dużą, aby gwarantowała oczekiwaną wy-
dajność w sytuacji, gdy zdalnie z fi rmą łączy 
się większość załogi.

Odpowiedzią na wszystkie te wyzwania, 
gwarantującą ułatwiony rozwój przedsię-
biorstwa w przyszłości, jest szeroko rozu-
miany outsourcing IT. Dzięki niemu fi rma 

może realizować strategię cyfrowej trans-
formacji obszarów, które wymagają moder-
nizacji – szybciej i taniej niż w tradycyjnym 
modelu wdrażać profesjonalne rozwiąza-
nia, odporne na zdarzenia losowe i łatwo 
skalowalne.

Profesjonalnie i bezpiecznie
Atman jest operatorem jednego z naj-
większych centrów danych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Od ponad 20 lat 
świadczy usługi wynajmu infrastruktury 
IT i XaaS (Everything as a Service) o kry-
tycznym znaczeniu dla fi rm z wielu sek-
torów. Unikalną cechą jest indywidualne 
podejście do każdego projektu – partne-
rów i klientów wspiera grupa ponad 100 
inżynierów oraz specjalistów zorganizowa-
nych w piętnastu zespołach technicznych 
i dziewięciu produktowo-sprzedażowych. 
Usługi świadczone są w reżimie narzuca-
nym przez system zarządzania jakością 

(według normy ISO 9001:2015) oraz sys-
tem zarządzania bezpieczeństwem 

informacji (zgodny z normą 
ISO/IEC 27001:2013). Proce-

dury i procesy zachodzące 
w centrach danych są zgod-

ne z wymaganiami standar-
du EPI-DCOS (poziom 4). 

Priorytetem inżynie-
rów Atmana jest zapew-
nienie jak najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa 
systemom IT i aplikacjom 

klientów, niemożliwe-
go do uzyskania w żadnej 

serwerowni biurowej. Od 
niemal dekady w centrum da-

nych operatora nie wystąpiła 
przerwa w zasilaniu, a gwarancja 

dostępności zasilania (SLA) ocenia-
na jest na poziomie 99,999 proc. Neu-

tralność telekomunikacyjna umożliwia 

swobodę wyboru operatora telekomuni-
kacyjnego dostępnego w centrum danych. 
Wprowadzony został zautomatyzowany 
i ciągły monitoring systemów i serwerów, 
zaś wykwalifi kowany personel nieustan-
nie prowadzi działania, które mają na ce-
lu ochronę przed atakami hakerów na sieć 
lub z wykorzystaniem złośliwego oprogra-
mowania. 

Trzon oferty Atmana stanowi także skalo-
walna usługa Atman Cloud, która umożli-
wia korzystanie w modelu Infrastructure 
as a Service ze środowiska wirtualizacyjne-
go bazującego na ekosystemie OpenStack. 
Dzięki temu wyeliminowano konieczność 
opłacania dodatkowych licencji za obsłu-
giwane wirtualne maszyny. Zarządzanie 
takim środowiskiem odbywa się poprzez 
panel Atmana lub własny (API), zaś rozli-
czać się z usługodawcą można w modelu 
abonamentowym lub pay-as-you-go. 
 Praktycznie nieograniczoną przestrzeń 
na dane zapewnia usługa Object Storage. 
Jej cechą charakterystyczną jest to, że klient 
sam może wybrać narzędzie dostępowe 
z wykorzystaniem popularnego protokołu 
S3 lub Swift. W przypadku obu usług nie-
przerwany dostęp do danych gwarantuje 
redundancja komponentów oraz trzykrot-
nej replikacji danych. 
 W ramach Atman Cloud Connect
operator zestawia dedykowane łącze po-
między infrastrukturą klienta w centrum 
danych Atmana a jego zasobami chmurze 
publicznej (AWS, Azure i Google Cloud).
 Firmom, które z różnych powodów nie 
chcą lub nie mogą korzystać z infrastruktu-
ry wirtualnej, Atman proponuje wynajem 
serwerów fi zycznych w modelu IaaS. Pod 
hasłem Bare Metal kryje się szeroka oferta 
sprzętu, który można zamawiać w dowol-
nych konfi guracjach, według specyfi kacji 

VADEMECUM CRN wrzesień 2020

W kontekście IT pandemia wymusiła na fi rmach wiele zmian – technicznych i organizacyjnych. 
Wygranymi okazały się głównie przedsiębiorstwa, które przekazały odpowiedzialność za dużą 
część działań zewnętrznym podmiotom, w ramach outsourcingu IT. Na tym trendzie korzysta 
Atman, a także współpracujący z nim integratorzy. 

Atman: partner na trudne czasy
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Gold i Platinium zyskują zaś dostęp do sys-
temu CRM Atmana, dzięki czemu mogą ła-
twiej przygotowywać oferty dla klientów. 
Usługodawca stworzył także market kom-
petencji, dzięki któremu partnerzy mogą 
zaprezentować swoje unikalne usługi zbu-
dowane na infrastrukturze Atmana i rozpo-
cząć współpracę z innymi integratorami. 

Warto podkreślić, że Atman udostępnia 
partnerom swoją infrastrukturę do celów 
testowych i demonstracyjnych. Firmy ze 
statusem srebrnym mogą prowadzić testy 
w ramach projektów Proof of Concept. Te 
ze statusem złotym otrzymują na stałe do-
stęp do środowiska chmurowego do war-
tości 3 tys. zł na własne cele developerskie, 
prezentacyjne, szkoleniowe itp. Dla partne-
rów platynowych wartość tego środowiska 
jest zwiększona do 6 tys. zł, a dodatkowo 
otrzymują na stałe dedykowane serwery 
do wartości 3 tys. zł. 

dostarczyć klientom podstawowe usłu-
gi przy minimalnym nakładzie pracy na 
wdrożenie, ale także móc zaproponować 
bardziej złożone, rozwojowe produkty, co 
pozwala partnerom na rozbudowę portfela 
przychodowego. 

W ramach programu partnerskiego 
Atmana zdefi niowane są trzy poziomy. 
Partnerzy Silver przechodzą szkolenie 
wstępne i wyznaczają minimum jednego 
sprzedawcę do współpracy z tym usługo-
dawcą. Poziom Gold dostępny jest po zda-
niu egzaminu oraz zainicjowaniu minimum 
pięciu nowych projektów kwartalnie. Od 
partnerów Platinium natomiast wyma-
gane jest m.in. zainicjowanie kwartalnie 
15 nowych projektów oraz posiadanie 
dwóch certyfikowanych sprzedawców 
i jednego inżyniera przedsprzedaży. 

Partnerzy mają zapewniony bardzo sze-
roki wachlarz usług wsparcia, o zakresie 
uzależnionym od poziomu współpracy. 
Przede wszystkim dostępne są darmowe, 
rozbudowane szkolenia oraz baza wiedzy 
produktowej. Integratorzy i partnerzy mo-
gą skorzystać też z pomocy opiekuna, inży-
nierów wsparcia oraz działu administracji 
sprzedaży. Dla wszystkich dostępny jest sys-
tem rejestracji sprzedaży. Firmy o statusie

dostarczonej przez klienta, pod jego bardzo 
konkretne wymagania. Serwery są przy-
gotowywane i składane przez inżynierów 
Atman na miejscu, stąd też dostęp do czę-
ści zamiennych czy rozbudowa urządzeń 
jest w zasadzie nieograniczona i natych-
miastowa. Farmy serwerów w obiektach 
Atmana to dziś kilka tysięcy urządzeń za-
rządzanych przez klientów za pomocą in-
tuicyjnego panelu nawigacyjnego z pełnym 
wsparciem operatora. Bare metal oznacza 
także możliwość wynajmu innego rodza-
ju sprzętu: fi rewalli Fortinet i Cisco, prze-
łączników sieciowych Juniper, Mellanox 
i Cisco oraz macierzy dyskowych NetApp 
oraz Huawei. 
 Atman od lat jest liderem rynku szero-
ko rozumianych usług związanych z cen-
trami danych. Inżynierowie tego dostawcy 
pomocni są w realizacji różnego typu pro-
jektów – relokacji infrastruktury IT
z serwerowni klienta oraz kolokacji no-
wego sprzętu w dowolnej ilości (od 1U 
w szafi e serwerowej, po całe pokoje Data 
Room). Sprawdzają się też, gdy konieczne 
jest wsparcie administratorów klienta w 
wykonaniu fi zycznych czynności – resetu 
urządzenia, przełączenia kabli lub wymia-
ny podzespołu serwera (tzw. Zdalne Ręce).
W ofercie Atmana znajdują się także usłu-
gi backupu danych (Backup as a Service), 
w ramach których klientom oferowane 
jest proste w konfi guracji i utrzymaniu na-
rzędzie do robienia kopii bezpieczeństwa 
z różnych źródeł danych (systemów ope-
racyjnych, aplikacji, baz danych, maszyn 
wirtualnych, serwerów). Kopie zapasowe 
trzymane są w innej lokalizacji niż ory-
ginalne dane, a przesyłane i składowane 
w postaci zaszyfrowanej.

Chmura przez partnerów
Atman już od wielu lat współpracuje z in-
tegratorami przy oferowaniu rozwiązań 
chmurowych, przez co daje im możliwość 
rozwinięcia własnej oferty usługowej 
i zwiększenia przychodów. Partner tego 
dostawcy może uzyskać nawet do 20 proc. 
wartości abonamentu wpłacanego przez 
swojego klienta ( jeśli wybierze on taki 
model) albo 8 proc. jednorazowej prowi-
zji od całkowitej wartości zainicjowanego 
przez integratora kontraktu. Portfolio usług 
Atmana zostało zaprojektowane w ta-
ki sposób, aby jak najszybciej i najprościej 

Dodatkowe informacje:
Paweł Kowalczyk, Business Development Manager 

w zespole ds. współpracy z partnerami, Atman, 
pawel.kowalczyk@atman.pl
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Paweł Kowalczyk,  
Business Development Manager 

w zespole ds. współpracy z partnerami, Atman
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Począwszy od biur z wieloma kompu-
terami PC i sprzętem sieciowym, po 
wielopiętrowe garaże ze szlabana-

mi i automatycznymi kasami – lista miejsc, 
w których mogą sprawdzić się zasilacze 
UPS, jest bardzo długa. Oprócz sprzętu in-
formatycznego, ochrony zasilania wymaga-
ją też: oświetlenie awaryjne w budynkach, 
alarmy przeciwpożarowe i czujniki dymu, 
kamery monitoringu wideo, systemy kon-
troli dostępu, telefonia, instalacje Digital Sig-
nage, windy, nowoczesne pompy czy piece. 
Koniecznością staje się stosowanie UPS-ów
w systemach smart home. Użytkownicy, 
starając się wybrać optymalny zasilacz UPS 
do poszczególnych zastosowań, często po-
pełniają błędy. Zwykle nie potrafi ą ocenić 
wymaganej mocy urządzenia na wyjściu. 

– Moc UPS-a podawana 
jest w VA, czyli wolto-ampe-
rach, zaś moc podłączanych 
odbiorników jest wyrażana 
w watach, oznaczonych sym-
bolem W. Dlatego należy do-
brać UPS, biorąc pod uwagę 
współczynnik mocy – power 
factor. Ten z kolei, w zależ-
ności od topologii (off -line, 
line interactive oraz on-line), 

wynosi od 0,6 do 1,0 – tłumaczy Urszula 
Fijałkowska, Senior Partner Account Ma-
nager PL & Baltics w Vertivie. 

Zdarza się też, że klienci – kierując się 
głównie ceną – wybierają UPS off -line 
i oczekują, że będzie miał taką samą funk-
cjonalność jak rozwiązanie on-line. A to 
zupełnie inne topologie i obszary zasto-
sowań. Niekiedy dochodzi też do sytuacji 
odwrotnej: do zastosowań konsumenc-
kich są wykorzystywane urządzenia 
o zbyt wygórowanych parametrach. 

Tworząc projekt zasilania gwarantowa-
nego dla klienta biznesowego, integrator 
będzie musiał więc odpowiedzieć na pyta-
nie, jaki typ i konfi guracja UPS-ów będzie 
najlepsza. A to zależy od różnych czynni-
ków. Przede wszystkim trzeba wziąć pod 

uwagę wartość obciąże-
nia krytycznego oraz jego 
charakter – czy jest bar-
dziej scentralizowane czy 
też rozproszone. W wybo-
rze optymalnego rozwią-
zania duże znaczenie będą 
też miały posiadane przez 
integratora kompetencje 
w zakresie instalacji i utrzy-
mania UPS-ów. 

Jaka moc, jaki czas 
podtrzymania?
Dokładne odpytanie klienta pomoże inte-
gratorowi ustalić, jak dużą moc musi mieć 
dostarczony system zasilania gwarantowa-
nego, by zapewniał bezproblemową obsłu-
gę chronionym urządzeniom. Wynika ona 
ze znamionowych mocy zabezpieczane-
go sprzętu, ale – jak przekonują eksperci 
Schneider Electric – ich suma nie powin-
na być równa mocy dobieranego zasila-
cza. Powinien on zapewniać odpowiedni 
jej zapas i pracować w zakresie od 60 do 70 
proc. swoich maksymalnych możliwości. 
Przy czym w praktyce, ze względu na bez-
pieczeństwo i zapas mocy przeznaczonej 
na przyszłą rozbudowę chronionej infra-
struktury, stosuje się nawet zakres od 40 
do 50 proc.

Następnym krokiem jest określenie cza-
su podtrzymania. Ze względu na charak-
ter chronionych urządzeń UPS może być 
tak zwymiarowany, aby zapewnić zale-
dwie jedną minutę zasilania bateryjne-
go albo pięć, ewentualnie o wiele więcej. 
Krótki czas podtrzymania będzie wyma-
gany w systemach z generatorem. Naj-
częściej potrzeba będzie wtedy od jednej 
do dwóch minut zasilania awaryjnego, 

n Tomasz Janoś 

ZASILANIE  GWARANTOWANE

Integratorzy 
mogą zarabiać 
na sprzedaży
połączonych 
systemów 
i aplikacji.

Nie tylko IT potrzebuje 

UPS-ów
Zasilacze awaryjne stają się dobrem pożądanym 
w coraz to nowych branżach. Przykładowo, od ja-
kiegoś czasu rośnie popyt na UPS-y w sektorze rol-
niczym i przetwórstwa spożywczego. Częściej niż do tej 
pory są one wykorzystywane w systemach monitoringu 
obszarów leśnych. Warto więc rozważyć zwiększenie zaangażowania 
w sprzedaż tej grupy produktów. 
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ochronę niż wiele rozproszonych, jedno-
fazowych UPS-ów. Jednak w praktyce nie 
jest to takie proste. W przypadku proble-
mów z centralnym UPS-em, zagrożone są 
wszystkie chronione urządzenia. W podej-
ściu rozproszonym kłopoty z jednym zasi-
laczem dotyczą tylko sprzętu chronionego 
przez ten UPS.

ciążeniu o mocy do 20 kVA można z powo-
dzeniem używać jednofazowych UPS-ów. 
Większe będą najprawdopodobniej wy-
magać trójfazowego zasilacza. W tym 
drugim przypadku do rozważenia bę-
dzie kwestia konfi guracji, w jakiej ma 
pracować trójfazowe urządzenie: czy 
ma to być 3/1 (umożliwia pobieranie 
trójfazowego zasilania, ale dostarcza-
nie do odbiorników jednej fazy), czy mo-
że 3/3 (w której pobierane jest i oddawane 
zasilanie trójfazowe).

Odpowiedź również zależy od rodzaju 
urządzeń, które UPS ma chronić. Serwery 
czy macierze dyskowe zwykle korzystają 
z zasilania jednofazowego. Z kolei sprzęt 
medyczny – urządzenia do rezonansu ma-
gnetycznego (MRI) albo większe maszyny 
przemysłowe – mogą wymagać zasilania 
trójfazowego. 

Centralny UPS czy wiele 
rozproszonych?
Biorąc pod uwagę łatwość wdrażania 
można dojść do wniosku, że pojedynczy 
scentralizowany UPS będzie prostszy 
do zainstalowania niż wiele rozpro-
szonych urządzeń. Jednak w syste-
mie centralnym często konieczne 
będzie użycie dużego, trójfazowego 
UPS-a, którego wdrożenie nie będzie 
łatwe. Do poprawnego zainstalowania 
i skonfi gurowania tego rodzaju zasilacza 
wymagana jest wiedza i uprawnienia, 
a to może oznaczać, że integrator nie 
obejdzie się bez pomocy z zewnątrz. 
Z systemami trójfazowymi wiąże się także 
o wiele więcej pracy w zakresie bieżące-
go utrzymania.

Z kolei w projekcie z wieloma rozpro-
szonymi UPS-ami można wykorzystać 
jednofazowe zasilacze, znacznie łatwiej-
sze w instalacji i nieskomplikowane 
w utrzymaniu. Oczywiście ostateczny wy-
bór będzie zależeć od wielkości urządzeń, 
które trzeba chronić. Gdy będą duże, mo-
że być wymagana instalacja trójfazowe-
go UPS-a. Tym bardziej, że często jest on 
bardziej niezawodny niż system jedno-
fazowy. Dzięki wbudowanym funkcjom 
nadmiarowości charakteryzuje się dłuż-
szym średnim czasem działania pomiędzy 
awariami (Mean Time Between Failure). 
Można więc założyć, że jeden duży, cen-
tralny zasilacz tego typu zapewni większą 

dopóki generator się nie włączy. W po-
zostałych sytuacjach trzeba z klientem 
określić, w jakim czasie da się bezpiecznie 
wyłączyć sprzęt chroniony przez UPS-a. 
W zależności od liczby i rodzaju urządzeń, 
mogą to być bardzo różne wartości. Nie-
które zasilacze UPS i podłączony do nich 
sprzęt można zaprogramować tak, aby 
samodzielnie go wyłączały, co znacznie 
przyspiesza ten proces. 

Wymagany czas pracy wpłynie na to, 
jakie baterie będą dla klienta najbardziej 
odpowiednie. Ma to ma duży wpływ na 
cenę końcową całego systemu, gdyż bate-
rie mogą okazać się droższe niż sam UPS. 
Na rynku są już dostępne zasilacze z aku-
mulatorami litowo-jonowymi. Tego ty-
pu ogniwa zapewniają, w porównaniu 
z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, 
tę samą pojemność magazynowania ener-
gii przy dużo mniejszym rozmiarze i masie. 
Mają także znacząco większą żywotność. 
Jednak, póki co, koszty zakupu tego roz-
wiązania ograniczają jego zastosowanie. 

Jedna czy trzy fazy?
Odpowiedź na to pytanie wymaga przyj-
rzenia się urządzeniom, które ma chronić 
zasilacz UPS, i potrzebnej mocy zasila-
nia gwarantowanego (wyrażonej w kVA). 
Zdaniem większości ekspertów przy ob-

Zdaniem specjalisty  

nUrszula Fijałkowska, Senior 
Partner Account Manager PL 

& Baltics, Vertiv 
Wszyscy doświadczamy 

zmian, jakie dokonały 

się w związku z ogra-

niczeniami spowodowa-

nymi pandemią COVID-19. 

Wiele branż, jak chociażby edukacja, 

ochrona zdrowia, administracja, fi -

nanse czy handel, zmieniło całkowi-

cie model funkcjonowania. Wymagają 

one szybkiej zmiany istniejącej infra-

struktury, aby zapewnić prawidło-

we działanie procesów bazujących na 

różnych systemach i aplikacjach. Stąd 

pojawiające się inwestycje w rozwój 

infrastruktury brzegowej i centrów 

danych, w celu szybkiego i sprawnego 

przetwarzania informacji. Nowych in-

westycji można spodziewać się też 

w branży telekomunikacyjnej w 

związku z wdrażaniem sieci 5G. 

nDariusz Głowacki, Business 
Development Manager, 

CyberPower
Oprócz nowych inwesty-

cji w różnych segmen-

tach rynku dochodzi do 

wymiany infrastruktury 

zasilania na nową. Powodem 

jest to, że posiadane systemy są często 

dość wiekowe – średni czas użytkowa-

nia UPS-a jednofazowego to siedem 

lat, a trójfazowego powyżej dziesięciu. 

Klientowi w podjęciu decyzji o wymia-

nie pomaga postęp technologiczny, 

dzięki któremu nowe rozwiązania są 

od starszych zasilaczy znacznie bar-

dziej efektywne energetycznie, a więc 

wyraźnie tańsze w użytkowaniu. Poza 

tym serwisowanie sprzętu, który ma 

kilkanaście lat, staje się utrudnione, 

a niekiedy nawet niemożliwe, zaś wy-

miana samych tylko akumulatorów nie 

zmniejsza ryzyka awarii urządzenia.
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Zasadne może być wdrożenie u klien-
ta zarówno centralnego UPS-a, jak i wielu 
mniejszych. Przykładem niech będzie szpi-
tal, który może wykorzystywać centralny 
trójfazowy zasilacz do ochrony oświetle-
nia awaryjnego (łatwiej bowiem jest podłą-
czyć wszystkie obwody oświetlenia do tego 
samego UPS-a). Jednak każda sala opera-
cyjna czy pomieszczenie do diagnostyki 
obrazowej będzie już wymagać własnego 
zasilacza, ponieważ mają one wyjątkowo 
krytyczne znaczenie. Nie można ryzy-
kować, że z powodu awarii centralnego 
UPS-a zabraknie zasilania podczas dzia-
łań ratujących życie. Podobnie może być 
w handlu detalicznym, chociażby w super-
markecie, w którym rozproszone zasilacze 
będą chronić poszczególne stanowiska ka-
sowe, a centralny UPS zadba, w razie po-
trzeby, o ciągłość działania oświetlenia  
i systemów HVAC (heating, ventilation, air 
conditioning).

Na czym zarobi integrator?
Integratorzy mogą zarabiać na sprzedaży 
połączonych systemów i aplikacji, a zatem 
wielu uzupełniających się rozwiązań jed-
nego bądź kilku producentów. Dodatkową 
okazją do zarobku jest serwis i utrzyma-
nie sprzedanych urządzeń i wdrożonych 
systemów. Wreszcie zyski może przy-
nieść modernizacja i wymiana starszej 
infrastruktury. To konieczne chociażby 
ze względu na baterie w UPS-ach, które  

w wyniku eksploatacji i z upływem lat 
tracą sprawność. Także zaimplemento-
wana w nich elektronika z czasem traci 
swoje pierwotne właściwości i wymaga 
wymiany. 

– Przyjmuje się, że w zależności od typu 
UPS-a – jedno- lub trójfazowego – baterie 
powinny być wymieniane co dwa albo trzy 
lata. W przypadku UPS-ów jednofazowych, 
kompletne urządzenie powinno być wymie-
nione między piątym a siódmym rokiem eks-
ploatacji. Oczywiście na stan sprzętu ma 
wpływ wiele czynników, wśród których naj-
ważniejsza jest temperatura, decydujących 
o tym, że urządzenie zachowuje sprawność 
w dłuższym lub krótszym czasie – twierdzi 
Urszula Fijałkowska. 

Do wymiany starszego sprzętu zasilają-
cego na nowszy mogą skłonić klienta ro-
snące ceny energii. Jeśli w serwerowni 

wykorzystywane są starsze zasilacze UPS  
o sprawności, przykładowo 70 proc., to 
przy małym obciążeniu na każde 1000 W 
traci się 300 W. Nie tylko oznacza to wyższe 
rachunki za energię, ale także konieczność 
schłodzenia wydzielanego dodatkowo cie-
pła, co skonsumuje jeszcze więcej prądu. 
Po wymianie przestarzałego sprzętu zasi-
lającego na nowe UPS-y, ze sprawnością 
dochodzącą do 99 proc., energia niemal 
w całości zasili sprzęt IT. 

Wiedzy o tym, ile energii zużywają 
urządzenia IT w szafie serwerowej, mo-
gą dostarczać nowoczesne listwy PDU. 
W najprostszym wariancie poinformują 
o tym bezpośrednio na zamontowanych 
w nich wyświetlaczach LED. W tym bar-
dziej zaawansowanym, dostarczą danych 
o zużyciu energii w szafie, w rozbiciu na 
poszczególne gniazda.  n
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PODSTAWOWE 
TYPY ZASILACZY UPS
n  UPS z bierną rezerwą (off-line) 
Ten najprostszy rodzaj zasilacza był do 

niedawna najczęściej stosowany do ochro-

ny komputerów osobistych. W zasilaczu 

off-line przełącznik źródeł zasilania jest 

ustawiony tak, aby wybierał filtrowane 

wejście zmiennoprądowe jako główne 

źródło zasilania, a w razie awarii głównego 

źródła przełączał się na akumulator i in-

werter jako źródło rezerwowe. Głównymi 

zaletami tej konstrukcji są: duża sprawność, 

niewielkie rozmiary i niskie koszty. Z po-

wodu spadających cen elektroniki jest ona 

systematycznie wypierana przez UPS-y  

o topologii line interactive.

n  UPS line interactive 
W tej konstrukcji przetwornik (inwerter) 

napięcia z akumulatora na napięcie zmien-

ne jest stale podłączony do wyjścia zasila-

cza. W razie awarii zasilania zewnętrznego 

przełącznik źródeł zasilania zmienia pozy-

cję, umożliwiając przepływ prądu z akumu-

latora na wyjście UPS-a. Ta konstrukcja,  

w porównaniu z topologią off-line, zapew-

nia dodatkowe filtrowanie i stabilizację 

zasilania w razie wahań napięcia wejścio-

wego. To ważne, bo ogranicza częste prze-

łączanie się zasilacza na akumulator, skut-

kujące wcześniejszym zużyciem się baterii. 

Duża sprawność i niezawodność, niewielkie 

rozmiary oraz niskie koszty w połączeniu  

z możliwością korygowania stanów niskiego 

lub wysokiego napięcia sieci sprawiają, że 

jest to najczęściej stosowany typ zasilacza 

UPS o mocy 0,5–5 kVA. 

n  UPS on-line z podwójną konwersją
To najpopularniejszy typ zasilacza o mocy 

powyżej 10 kVA. W tej konstrukcji awaria 

zewnętrznego zasilania zmiennoprądowe-

go nie powoduje zadziałania przełącznika 

źródeł zasilania, ponieważ zasilanie ze-

wnętrzne służy wyłącznie do ładowania 

akumulatora zasilającego inwerter wyj-

ściowy. W rezultacie – w odróżnieniu od 

zasilaczy off-line i line interactive – prze-

łączenie na zasilanie bateryjne następuje 

natychmiast. Zasilacz on-line zapewnia 

też niemal idealne parametry elektryczne 

na wyjściu. Wadą  tego typu konstrukcji 

jest to, że zarówno układ ładujący aku-

mulator, jak i inwerter przetwarzają całą 

moc obciążenia, co prowadzi do obniżenia 

sprawności (a więc większego poboru 

energii) oraz zwiększonego wytwarzania 

ciepła. 

Zdaniem integratora  

n  Sławomir Franczak, dyrektor handlowy, EnergyPower
W zasilaniu gwarantowanym, podobnie jak w innych branżach, największą marżę 

można wygenerować na usługach. Na samych produktach coraz trudniej  

o znaczące zyski. Jeżeli jednak połączymy sprzęt z usługami, co jest przecież pod-

stawą biznesu integratora, to możemy myśleć o rozsądnym zarabianiu. Zdecydowa-

nie łatwiej o przyzwoite pieniądze, gdy się poświęci czas na przygotowanie projektu 

od początku. Im wcześniejszy etap, na którym jesteśmy u klienta, pomagając mu do-

brać rozwiązania, tym łatwiej będzie rozmawiać o jakichkolwiek marżach. Zarabia-

nie staje się natomiast trudniejsze w postępowaniach publicznych, bo tam odbywa 

się wojna na ceny i pojawiły się problemy z finansowaniem z powodu pandemii. 

ZASILANIE  GWARANTOWANE
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Kluczowym narzędziem do obniżania poziomu zużycia energii 
w centrach danych są inteligentne listwy dystrybucji energii
(Power Distribution Unit), które umożliwiają zarządzanie, 
pomiar i ocenę wskaźników wydajności energetycznej. Tego 
typu rozwiązania ma w swojej ofercie fi rma ATEN.

Zbadań przeprowadzonych przez 
firmę konsultingową McKinsey 
& Company wynika, że ogromna 

ilość energii zużywanej przez duże centra 
danych jest marnowana. Znajdujące się 
w nich serwery odpowiadają z konsumpcję 
tylko 6-12 proc. mocy. Jednak ocena efek-
tywności energetycznej centrum danych 
jest zadaniem trudnym, bowiem jest nie-
możliwa bez precyzyjnego pomiaru ilości 
pobieranej energii. 

Najdokładniejszym narzędziem do po-
miaru zużycia energii przez sprzęt infor-
matyczny w szafach rack są inteligentne 
moduły PDU (Intelligent Rack PDU, IRP). 
Są one ostatnim urządzeniem na drodze 
dystrybucji energii do UPS-ów, serwerów, 
pamięci masowych, przełączników itd., 
więc tym samym najlepszym punktem do 
wykonywania pomiarów zużycia energii. 

Wysokiej klasy IRP-y mają także funkcję 
zdalnego włączania i wyłączania urzą-
dzeń oraz pomiaru i monitorowania para-
metrów otoczenia. 

ATEN ma w ofercie zaawansowane inte-
ligentne moduły PDU z rodziny NRGence 
(modele 1U i 0U). Umożliwiają one zdal-
ne zarządzanie i monitorowanie zasilania 
podłączonych urządzeń, chronią przed 
przeciążeniem i wyposażone są w opro-
gramowanie DCIM generujące rozbudo-
wane raporty dla administratorów. 

Inteligentne zasilanie 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych jed-
nostek dystrybucji energii elektrycz-
nej możliwe jest uzyskanie znacznych 
oszczędności fi nansowych (mniej zuży-
tej energii) oraz znaczącej redukcji emisji 

dwutlenku węgla. Dlatego, dążąc do opty-
malizacji efektywności energetycznej 
sprzętu w centrach danych, inżynierowie 
fi rmy ATEN we wszystkich rozwiązaniach 
IRP brali pod uwagę aspekty ekologiczne. 
Stworzyli także system analizy porównaw-
czej wydajności energetycznej. 

Dane o poziomie zużycia energii, in-
formacje diagnostyczne i prognostycz-
ne – potrzebne do wprowadzania zmian 
optymalizacyjnych – dostępne są dzięki 
znajdującym się w listwach IRP sensorom.
Mierzą one wilgotność powietrza i ciśnie-
nie, a także dostarczają takie informacje 
jak obliczany dynamicznie współczynnik 
chłodzenia w szafi e rack (Rack Cooling
 Index, RCI) czy współczynnik temperatu-
ry zwrotnej  (Return Temperature Index, 
RTI). Zazwyczaj sprzęt i infrastruktu-
ra centrum danych zużywa lwią część 
energii, ale tylko jedna trzecia konsumo-
wana jest przez urządzenia IT. Dlatego 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
w infrastrukturze zasilającej i chłodzą-
cej natychmiast przekłada się na poprawę 
efektywności kosztowej. Oczywiście jest to 
proces długotrwały i ciągły, wymaga więc 
wielowymiarowego podejścia oraz doko-
nania pewnych inwestycji, które z nawiąz-
ką zwrócą się po pewnym czasie. 

Prowadzenie tego typu analiz i świad-
czenie usług konsultacyjnych z powo-
dzeniem realizowane jest przez fi rmy 
integratorskie. Mogą one dokonywać 
identyfi kacji składników infrastruktury 
centrum danych, poziomu zużycia ener-
gii elektrycznej i ryzyka jej odcięcia. Wnio-
ski z tego audytu powinny być włączone 
w ogólną politykę przedsiębiorstwa, dzię-
ki czemu częściowo zminimalizowane zo-
stanie ryzyko doprowadzenia do przestoju 
pracy serwerowni, a więc także działów 
biznesowych. Poprawne podejście do kwe-
stii energetycznych pomoże także w speł-
nieniu wymogów dyrektywy ISO 50001, 
która nakazuje, aby w każdym urządzeniu 
w centrum danych zarządzanie poborem 
prądu miało charakter priorytetowy.

ATEN: inteligentna
dystrybucja energii  

Dodatkowe informacje:
Michał Kulesza, Product Sales Manager, ATEN, 

michal.kulesza@pl.aten.com
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ZASILANIE  GWARANTOWANE

1Różnorodność funkcji pomiarowych
– dostęp do informacji o aktualnym poborze 

mocy przez wszystkie podłączone urządze-

nia oraz możliwość ich grupowania i wylicza-

nie poboru mocy z dokładnością do każdego 

gniazda (funkcja pomocna przy rozliczaniu, 

gdy w jednej szafi e rack znajduje się sprzęt 

różnych klientów).

2.Zdalna obsługa – funkcja zdalnego wyłą-

czania urządzeń, szczególnie w serwerow-

niach, w których nie ma na stałe informatyka. 

Przydatna jest też funkcja harmonogramu wy-

łączania wybranych 

urządzeń, na przy-

kład w nocy.

3Mechanizm ochronny – zaawansowane za-

bezpieczenie przed przeciążeniem, zamiast 

bezpieczników stosowanych w listwach PDU 

starej generacji.

4Blokada przed rozłączeniem – mechanicz-

ne zabezpieczenie przed przypadkowym 

wyjęciem wtyczki z gniazda, np. z wykorzysta-

niem mechanizmu Lok-U-Plug.

5Oprogramowanie – dołączone fabrycznie, 

bez konieczności zakupu dodatkowych 

licencji.

Kryteria wyboru inteligentnych modułów PDU 
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W ostatnim czasie pojęcie „biura” diametralnie się zmieniło. Także dom 
stał się miejscem pracy, które wymaga ochrony w obszarze zasilania. 

Wzwiązku z pandemią home 
offi  ce stało się zjawiskiem po-
wszechnym, a nie – jak do tej 

pory – tylko marginalnym. Konsekwen-
cją tej zmiany są nowe wyzwania związa-
ne z przeniesieniem pracowników z biur 
do domów i pilna potrzeba dostosowania 
infrastruktury do nowych warunków. Ra-
zem z zatrudnionymi osobami zmieniły 
miejsce niezbędne do pracy narzędzia, 
wymagające zabezpieczenia nie tylko 
z wykorzystaniem oprogramowania, ale 
i sprzętu. A każdy sprzęt elektroniczny 
wymaga stabilnego zasilania.

Gdy brak zasilania, 
a potrzebny jest internet
Trudno dziś o możliwość pracy bez dostę-
pu do internetu. Dlatego w domowym ro-
uterze należy zadbać o zabezpieczenie co 
najmniej dwóch newralgicznych elemen-
tów. Brak prądu oraz przepięcia pojawia-
ją się bowiem nie tylko w sieci zasilającej, 
ale także na linii danych (port RJ-45), co 
może okazać się szkodliwe dla innych 
urządzeń podłączonych do domowej in-
frastruktury. Rozwiązaniem jest UPS, któ-
ry może chronić oba krytyczne obszary.

Zasilacze awaryjne CyberPower dla seg-
mentu SOHO zapewniają dużą przepusto-
wość portu RJ-45, który podlega ochronie 
– w urządzeniach z serii UT, ValuePro, 
CP PFC jest to aż 1 Gb/s. Wybierając te wła-
śnie UPS-y, użytkownicy łączy interneto-
wych o przepustowości ponad 100 Mb/s  
(których jest coraz więcej) będą mogli korzy-
stać z pełnych możliwości, jakie zapewnia 
operator. Gdyby zdecydowali się na typowe 
konsumenckie zasilacze awaryjne, byliby 
ograniczeni do 100 Mb/s, bo takie pasmo dla 
zabezpieczanego portu ten sprzęt oferuje.

Ważne są także możliwości komuni-
kacji pomiędzy UPS-ami CyberPower 
a chronionymi urządzeniami. Co praw-
da, nie będzie dotyczyć to routera, ale 
w przypadku innego sprzętu wykorzysty-
wanego w domowym biurze taka funkcja 
ma znaczenie. Przykładowo, zasilacz Cy-
berPower podłączony przez port USB do 
większości dostępnych na rynku serwe-
rów NAS zostanie przez nie automatycz-
nie wykryty (będzie nim można wtedy 
zarządzać z panelu administracyjnego 
serwera). Z innymi urządzeniami, bez 
względu na to z jakim systemem opera-
cyjnym działają (Windows, Linux czy 
macOS), można skomunikować UPS-a 
przy użyciu oprogramowania PowerPanel 
Personal lub PowerPanel Cloud. W ten 
sposób funkcjonalność zasilacza zosta-
nie rozszerzona o monitorowanie i zarzą-
dzanie infrastrukturą domową. Co więcej, 
dzięki aplikacji dostępnej z telefonu ko-
mórkowego produkty CyberPower można 
monitorować i zarządzać nimi z każdego 
miejsca i o dowolnej porze.

Wśród wielu zalet zasilaczy awaryjnych 
CyberPower szczególne znaczenie ma 
energooszczędność. Przekłada się ona 
bezpośrednio na niższe koszty użytko-
wania urządzeń, a – co za tym idzie – niż-
sze rachunki za energię zużywaną przez 
domowe biuro.

W UPS-ach CyberPower z serii UT, 
BR, ValuePro i CP PFC zastosowano no-
watorską technikę GreenPower UPS, któ-
ra w tych małych urządzeniach zapewnia 
pobór prądu niższy nawet o kilkanaście 
watów w porównaniu z typowymi za-

silaczami dostępnymi na rynku. Co to 
oznacza w praktyce? Przyjmijmy, że UPS 
CyberPower pobiera 10 W energii mniej 
od typowego konsumenckiego UPS-a
i 1 kWh kosztuje 0,5 zł. Łatwo policzyć, 
że w kieszeni klienta zostaje rocznie 
44 zł. Jak na jedno, nieduże urządze-
nie, to sporo. Oszczędności w zużyciu 
energii zostały potwierdzone w teście 
przeprowadzonym przez SGS (pełny ra-
port do pobrania znajduje się na stronie 
cyberpower.com/promotion/ut/eu/pl).

W przypadku domowego biura dużego 
znaczenia nabiera estetyka rozwiązania. 
Ponieważ UPS-y dla SOHO są często in-
stalowane w domu w eksponowanych 
miejscach, ważne jest, by dobrze kom-
ponowały się z otoczeniem. CyberPower 
przykłada dużą wagę nie tylko do tego, 
aby sprzęt był wysokiej jakości i zapew-
niał maksymalną ochronę zasilania, ale 
także dba o wzornictwo swoich rozwią-
zań konsumenckich. Mają one atrakcyjny 
wygląd, więc nie tylko dopełniają infra-
strukturę informatyczną, ale także do-
brze współgrają z wystrojem domu. Tym 
samym nie zakłócają przestrzeni, która 
jest przeznaczona zarówno do pracy, jak 
i przestrzeni, w której się pracuje i żyje. 

Dystrybutorem CyberPower w Polsce 
jest Konsorcjum FEN.

CyberPower: 
energooszczędne UPS-y
dla domowego biura 

Dodatkowe informacje:
Dariusz Głowacki,

Business Development Manager, CyberPower Poland, 
dariusz.glowacki@cyberpower.com
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Już od kilku miesięcy małe i średnie 
przedsiębiorstwa uczestniczą w przy-
spieszonym procesie cyfrowej trans-

formacji. Z dnia na dzień zorientowały się 
się, że nowoczesny sprzęt, aplikacje czy sie-
ci VPN pozwalają zachować zdolność ope-
racyjną, a tym samym pozostać na rynku. 
O ile duże koncerny potrafi ły dość spraw-
nie przystosować się do nowych warunków 
pracy, o tyle MŚP były do tego kompletnie 
nieprzygotowane. Musiały w ekspresowym 
tempie przejść na tryb zdalny, co wymaga-
ło ogromnego wysiłku organizacyjnego i fi -
nansowego. Na liście priorytetów znalazł 
się m.in. zakup komputerów dla personelu 
pracującego w domu. Ale wdrożenie sys-
temów i narzędzi do telepracy wymagało 
też zwiększenia zasobów obliczeniowych. 

O swój los drżeli też integratorzy i resel-
lerzy. W pierwszej fazie pandemii wydawa-
ło się, że czeka ich prawdziwy armagedon. 
Na szczęście wielu z nich potrafi ło odna-
leźć się w nowej sytuacji, aczkolwiek to 

nie koniec niepewności. Wszyscy zasta-
nawiają się, co przyniosą kolejne miesiące. 
W normalnych okolicznościach tendencja 
wzrostowa, którą odnotowano na rynku 
komputerów, powinna się utrzymać. Nie-
mniej sytuacja jest nadzwyczajna i wszelkie 
prognozy bardziej przypominają wróżenie 
z kuli, niż analizy bazujące na naukowych 
metodach. Trudno też do końca przewi-
dzieć trendy na rozchybotanym rynku 
serwerów. Nie wiadomo ponadto, czy ma-
li i średni przedsiębiorcy, którym zacznie 
brakować środków na inwestycje, przeła-
mią swój opór i przeniosą zasoby do chmu-
ry publicznej. A to byłby poważny cios dla 
dostawców macierzy dyskowych. 

Czarnym scenariuszom dla kanału 
sprzedaży IT towarzyszą optymistyczne 
prognozy. Ekonomiści twierdzą, że nawet 
najbogatsze państwo nie może sobie po-
zwolić na kolejny całkowity lockdown.Na-
tomiast pandemia, może na zawsze, zmieniła 
zwyczaje zakupowe konsumentów. 

– Coraz częściej korzystamy ze skle-
pów online i możemy wiele spraw zała-
twić przez internet. Firmy zastanawiają 
się jak wykorzystać nowe szanse i uchronić 
się przed negatywnymi skutkami korona-
wirusa. Doświadczenia ostatnich miesię-
cy pokazały, że techniki informatyczne są 
w tym kontekście przyszłościowe – mówi Se-
bastian Antkiewicz, Client Solutions Group 
Manager w Dell Technologies.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ma-
ło kto spodziewał się boomu na kompu-
tery przenośne. Pesymizm narastał wraz 
z nadchodzącymi z Chin informacjami 
o rozprzestrzenianiu się nowego, groźnego 
wirusa. Niemniej, wraz z nadejściem pan-
demii, sprzedaż komputerów ruszyła. Jak 
wynika z danych IDC w pierwszym półro-
czu 2020 r. polski rynek wchłonął o 37 proc. 
więcej pecetów niż w analogicznym okre-

Okres pandemii spowodował zmianę postrzegania 
technologii informatycznej w każdej dziedzinie gospodarki. 
Wiele wskazuje na to, że nie jest to tylko chwilowe 
zauroczenie.

n Wojciech Urbanek

PIĄTYM 
BIEGU

PRZETWARZANIE  I  PRZECHOWYWANIE DANYCH

Cyfrowa 
transformacja na
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pracy zdalnej i koniecznej mobilności – mó-
wi Piotr Kozłowski, Commercial Country 
Product Manager w Asusie. 

W podobnym tonie wypowiadają się 
przedstawiciele innych producentów. 
I faktycznie, nie można wykluczyć, że pan-
demia pogrzebie systemy all-in-one. Tego 
samego nie można oczywiście powiedzieć 
o laptopach, które w czasach zarazy prze-
żywają swoją drugą młodość. Wiosną 
przedsiębiorstwa rzuciły się w wir zaku-
pów i notebooki w mgnieniu oka zaczęły 
znikać z półek. Popyt na laptopy, mocno 
przekraczający wcześniejsze prognozy, 
a także zakłócenia w łańcuchu dostaw, 
sprawiły, że pole wyboru było mocno za-
wężone. W rezultacie fi rmy, żeby szybko 
uzupełnić braki sprzętowe kupowały to, 
co akurat znajdowało się w magazynie. 
W rezultacie niektórzy przedsiębiorcy 
zaopatrywali się w modele dla użytkow-
ników indywidualnych. Choć to zjawi-
sko nie stanowi akurat żadnego novum.

– Pracownicy małych fi rm często nie 
mają świadomości, jaka jest różnica po-
między komputerem biznesowym a konsu-
menckim. Czasami spotykam się z opinią, 
że ten pierwszy jest cięższy i większy, co 
obecnie nie jest już stwierdzeniem praw-
dziwym. Obecnie podstawową różnicą jest 
stabilność platformy – komputer bizneso-
wy bez trudu obsłuży aplikacje i środowiska 
w dłuższej perspektywie czasowej – tłuma-
czy Sebastian Antkiewicz. 

Modele biznesowe mają też inne walo-
ry – modułową budowę, starannie dopra-
cowane sterowniki i komponenty, czym 
pozytywnie wyróżniają się na tle konsu-
menckich odpowiedników.

– Znam użytkowników indywidualnych, 
którzy wolą zainwestować w używany kom-
puter biznesowy, zakładając, że przetrwa on 
dłużej niż nowy laptop konsumencki – doda-
je Sebastian Antkiewicz.

Co ważne, producenci pecetów do-
strzegają również pozytywne zmiany 
w zwyczajach zakupowych odbior-
ców MŚP. Jedną z nich jest rosnącą 
popularność mobilnych stacji robo-
czych. Polski rynek zaczyna się  pod tym 
względem upodabniać do państw roz-
winiętych. Urządzenia te mają kilka 
mocnych atutów w porównaniu z trady-
cyjnymi, dobrze wyposażonymi pecetami, 
w tym  możliwość pracy w trybie ciągłym

ło maszyny gamingowe, żeby zapewnić so-
bie rozrywkę w czasie lockdownu – mówi 
Damian Godos, Program Manager, Systems 
& Infrastructure Solutions w IDC. 

Analitycy IDC przyznają, że zachowa-
nia MŚP były bardzo zbliżone do postaw 
innych grup nabywców. Jedyny wyjątek 
stanowiły decyzje o wstrzymaniu zakupów 
drogiego sprzętu. Małe i średnie przedsię-
biorstwa decydowały się na taki krok zde-
cydowanie szybciej niż korporacje. IDC 
obawia się, że drugie półrocze bieżącego 
roku może okazać się trudne dla MŚP, co 
przyczyni się do zmniejszenia popytu na 
sprzęt. Tego typu obawy podzielają też nie-
którzy gracze rynkowi. 

- Drugie półrocze może być niepomyślne 
dla dostawców komputerów. Małe i średnie 
fi rmy mogą wstrzymać wydatki na pecety 
lub poświęcić środki fi nansowe na inne cele, 
związane z organizacją pracy w postpande-
micznych czasach. Poza tym wiele fi rm re-
zygnuje ze stacjonarnych miejsc pracy, co 
dodatkowo przekłada się na brak impulsu za-
kupowego w przypadku desktopów – mówi 
Piotr Zięba, Product Manager w Actionie.

Co ciekawe, analitycy Gartnera duże 
nadzieje pokładają w modelu Desktop as 
a Service (DaaS). Twierdzą wręcz, że bę-
dzie to najgorętszy tegoroczny biznes 
chmurowy. Globalne obroty ze sprzeda-
ży tej grupy usług mają osiągnąć na ko-
niec roku 1,2 mld dol. (o 95 proc. więcej niż 
w ubiegłym roku). DaaS umożliwia, bez 
ponoszenia wysokich nakładów inwe-
stycyjnych, wspieranie licznej rzeszy 
zdalnych pracowników, zapewniając im 
jednocześnie bezpieczny dostęp do apli-
kacji. Trudno jednak spodziewać się, żeby 
podobna tendencja miała miejsce w rodzi-
mym sektorze MŚP, które na ogół sceptycz-
nie podchodzą do tego rodzaju usług. 

Mobilna ofensywa
W pierwszych miesiącach roku mali 
i średni przedsiębiorcy rzadko decydowali 
się na zakup komputerów stacjonarnych. 
O ile spadek popytu na tradycyjne desktopy 
zrekompensowali użytkownicy indywidu-
alni, o tyle sprzedaż modeli all-in-one wy-
raźne wyhamowała. 

– Obecnie popyt na urządzenia all-in-one 
utrzymuje się na stabilnym poziomie. Spo-
dziewamy się jednak pewnego spowolnienia 
w tym segmencie ze względu na zjawisko 

sie roku ubiegłego. Już pierwszy kwartał 
zakończył się na 5-proc. plusie, w czym nie 
przeszkodziły przestoje zakładów produk-
cyjnych w Chinach oraz liczne problemy 
logistyczne. 

Jednak dopiero wyniki uzyskane przez 
producentów w drugim kwartale przeszły 
najśmielsze oczekiwania największych 
nawet optymistów. Według IDC dostawcy 
sprzedali na polskim rynku niemal dwu-
krotnie więcej notebooków niż przed ro-
kiem (wzrost o 98 proc.). Zaskoczeniem 
może też być skok sprzedaży komputerów 
stacjonarnych o 49 proc., choć w tym przy-
padku nie było to zasługą klientów MŚP, 
ograniczyli oni bowiem zakupy deskto-
pów, stawiając na mobilność pracowników. 

– Ten wysoki wynik jest związany z uzu-
pełnianiem sprzętu do zdalnej pracy oraz 
nauki. Należy również wspomnieć o dwóch 
dużych projektach edukacyjnych, ogłoszo-
nych przez rząd, na łączną kwotę ponad 
350 mln zł. Wielu domowników kupowa-
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Czarnym 
scenariuszom dla 
kanału sprzedaży 
IT towarzyszą 
optymistyczne 
prognozy.
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i zapewnienie szeroko pojętego bezpie-
czeństwa danych. Ponadto  zastosowane 
w nich podzespoły pozwalają na precy-
zyjne i szybkie wykonywanie złożonych 
operacji. Dobrym przykładem są tutaj kar-
ty grafi czne z certyfi katem Independent 
Software Vendors. 

– Obecnie oferujemy wyłącznie mobilne 
stacje robocze. Widzimy duże, stale rosnące 
zainteresowanie klientów tymi produktami. 
Ta część rynku jest z pewnością niedoszaco-
wana – twierdzi Piotr Kozłowski.

Innym, ważnym trendem, jest odchodze-
nie klientów MŚP od komputerów z dyska-
mi talerzowymi. Zdecydowana większość 
wybiera modele z nośnikiem SSD o pojem-
ności 256 GB. 

– Notebook nie powinien być jedynym 
miejscem przechowywania danych. Opty-
malne jest podejście hybrydowe, pozwalają-
ce dopasować miejsce przechowywania do 
sposobu użytkowania. Może to być zarów-
no chmura publiczna, jak i prywatna, bądź 
środowisko mieszane – mówi Sebastian 
Antkiewicz.

Serwery pod znakiem 
zapytania
Koronawirus okazał się dość nieoczekiwa-
nym sojusznikiem dostawców kompute-
rów. Nieco inaczej wygląda to na rodzimym 
rynku serwerów, choć Context poinformo-
wał, że w ciągu czterech tygodni – od 20 
kwietnia do 17 maja br., przychody ze sprze-
daży tych urządzeń w Polsce zwiększyły się 
aż o 92 proc.  W żadnym europejskim kraju 
nie odnotowano tak znaczącego wzrostu. 

– Tak duży skok sprzedaży spowodowa-
ny był skumulowaniem zamówień, jakie 
zostały złożone we wcześniejszym okresie, 
a nie zostały zrealizowane w związku 
z problemami z dostępnością komponentów. 
Przejściowe braki w dostawach komponen-
tów wywołane były głównie epidemią w Azji 
i przerwaniem łańcuchów dostaw – tłuma-
czy Adam Tomczak, SMB Sales Lead na re-
gion Europy Środkowej w HPE. 

Również zdaniem analityków IDC dane 
Contextu nieco zaciemniają prawdziwy ob-
raz rynku. 

 – Pierwszy kwartał dał się we znaki pro-
ducentom serwerów x86. Wprawdzie duże 
projekty, rozpoczęte w 2019 r., były kontynu-
owane, ale wiele przedsiębiorstw wstrzyma-
ło inwestycje infrastrukturalne. Zaistniała 
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Zdaniem specjalisty  

n Łukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Ciągły przyrost danych wymusza inwestycje w większe macierze 

i pojemniejsze dyski. Większa jest też świadomość dotycząca bez-

pieczeństwa przechowywanych danych. Dlatego fi rmy decydują się 

na macierze, które z jednej strony chronią je przed utratą danych 

na skutek uszkodzenia dysku, a z drugiej są wyposażone dodatko-

we funkcje bezpieczeństwa, w tym kopie migawkowe. 

n Marek Kozicki, Enterprise Solution Architect, HPE
Na rynku widać wyraźny spadek zainteresowania macierzami zuni-

fi kowanymi. Koncepcja połączenia w jednym urządzeniu możliwo-

ści przechowywania danych w blokach i plikach nie spotkała się 

z takim zainteresowaniem, jak przewidywali analitycy. Funkcja ser-

wera plików implementowana w macierzach blokowych okazała się 

skomplikowana w zarządzaniu i obarczona wieloma ograniczeniami. 

Dlatego wśród naszych klientów najpopularniejszym rozwiązaniem jest 

serwer plików uruchamiany na tradycyjnym serwerze Windows podłączonym do 

macierzy dyskowej. 

n Przemysław Biel, Country Sales Representative, Synology
Potrzeba zapewnienia gotowości do pracy zdalnej wygenerowała 

popyt na efektywne rozwiązania do współużytkowania plików 

i zdalnej pracy grupowej. Serwer NAS doskonale się do tego nada-

je. Myślę, że w drugiej połowie roku popyt na te urządzenia zosta-

nie podtrzymany. Klienci są coraz bardziej świadomi i zauważają, 

że wartość serwera NAS to suma takich aspektów jak: sprzęt, system 

operacyjny, dodatkowe aplikacje, świadczone przez producenta i je-

go partnerów usługi, wsparcie techniczne, niezawodność, łatwość obsługi itd. To 

wszystko składa się na całkowity koszt utrzymania i obsługi takiego urządzenia, 

a ponieważ budżety działów IT będą skromniejsze niż zazwyczaj, wymagania wo-

bec efektywności kosztowej kupowanych produktów będą rosły. 

n Wojciech Wolas, Data Center Sales Manager, Dell Technologies
Infrastruktura hiperkonwergentna stanowi alternatywę dla trady-

cyjnych systemów pamięci masowych, zwłaszcza w sektorze MŚP. 

Ułatwia realizację zaawansowanych projektów wirtualizacji i kon-

teneryzacji bez potrzeby posiadania dużych kwalifi kacji. Syste-

my hiperkonwergentne automatyzują wiele procesów związanych 

z wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury. To pozwala 

działom IT skupić się na rozwoju aplikacji i wsparciu potrzeb bizneso-

wych. Wprawdzie dynamika wzrostu tego segmentu rynku w Polsce jest wciąż 

mniejsza niż w krajach zachodnich, jednak korzyści z automatyzacji oraz dostęp-

ność gotowych narzędzi ułatwiających integrację z chmurą zachęcają działy IT do 

powszechniejszego korzystania z takich rozwiązań. 

n Piotr Nowicki, koordynator ds. serwisu i produkcji serwerów, Action Business Center
Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej kupują jednoproce-

sorowe serwery z dużą liczbą rdzeni i wątków procesora, a także 

jak najszybszym zegarem. Wynika to zarówno ze sposobu licen-

cjonowania systemów operacyjnych, jak i chęci zapewnienia ela-

styczności rozbudowy infrastruktury wraz z rozwojem fi rmy. Na 

rozwiązania dwuprocesorowe stawiają przede wszystkim duże fi r-

my, dla których istotne znaczenie odgrywa wirtualizacja oraz zaawan-

sowana analityka. Coraz większą popularnością cieszą się dyski SSD, ze względu 

na niezawodność oraz wydajność.

PRZETWARZANIE  I  PRZECHOWYWANIE DANYCH
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sytuacja przełożyła się spadek sprzedaży 
serwerów o 12 proc. w ujęciu rocznym. Spo-
dziewamy się, że wyniki drugiego kwarta-
łu będą pogłębieniem trendu z pierwszych 
trzech miesięcy roku – mówi Damian  
Godos.

Przedstawiciele Della oraz HPE, a więc 
firm, które kontrolują w sumie około 70 proc. 
polskiego rynku serwerów, przyznają, że nie 
odnotowali drastycznego spadku zamówień 
ze strony MŚP. Tacy przedsiębiorcy najczę-
ściej zamawiali dwuprocesorowe platformy 
x86, zazwyczaj dostosowane do montażu  
w szafie rack. Drugim popularnym rozwią-
zaniem były serwery stelażowe. 

– Z naszych obserwacji wynika, że dla 
klientów MŚP najważniejsze kryteria de-
cydujące o wyborze serwera to skalowal-
ność oraz bezpieczeństwo. W tym drugim 
przypadku dotyczyło to redundantnych 
komponentów oraz zaszytej w platformie 
odporności na cyberzagrożenia. Ważna by-
ła też łatwość zarządzania systemem, jak 
również brak ukrytych kosztów – mówi Ra-
fał Szczypiorski, Business Development 
Manager w Dell Technologies. 

Najwięksi producenci dalszy rozwój wy-
darzeń uzależniają od tego, w jakim kie-
runku rozwijać się będzie pandemia, choć 
nikt trzeźwo myślący nie liczy na niemal 
dwukrotne wzrosty sprzedaży. Część inte-
gratorów nie traci jednak optymizmu. Ich 
zdaniem segment MŚP nie zaprzestanie 
inwestycji w moc obliczeniową. Optymi-
stycznym przykładem mogłoby wydawać 
się Innergo Systems, które otrzymuje mnó-
stwo zapytań odnośnie do systemów zuni-
fikowanej komunikacji oraz wirtualizacji 
stacji roboczych. Niestety, większość po-
tencjalnych nabywców nie posiada odpo-
wiedniej infrastruktury do obsługi tych 
narzędzi. 

– Sytuacja na świecie, a także na ryn-
ku lokalnym wymuszać będzie inwestycje. 
Wzrost sprzedaży serwerów na polskim 
rynku powinien się utrzymać, ale nie będzie 
on tak wysoki, jak na przełomie kwietnia  
i maja – przekonuje Mateusz Turek,  
Solution Architect w Innergo Systems. 

 
Nagły wzrost popularności pracy zdalnej 
mocno skomplikował kwestie związane 
z przechowywaniem i przetwarzaniem  

danych. Małe i średnie firmy sięgały zazwy-
czaj po tradycyjne macierze dyskowe, zaś 
usługi chmurowe cieszyły się umiarkowa-
nym zainteresowaniem - tak przynajmniej 
twierdzi większość integratorów i dostaw-
ców sprzętu.

– COVID-19 sprawił, że klienci bardziej 
przychylnym okiem spoglądają na usługi 
chmurowe. W rozmowach deklarują chęć bu-
dowy rozwiązań hybrydowych, choć obawia-
ją się o ich bezpieczeństwo, a także zgodność 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi – 
mówi Mateusz Turek. 

Według danych GUS wykorzystanie 
płatnych usług w chmurze przez polskie 
MŚP nie przekracza 20 proc. Jak na razie 
przeważająca część tej grupy klientów ko-
rzysta z systemów pamięci masowych pra-
cujących w środowisku lokalnym, a jedynie 
co bardziej odważni decydują się na roz-
wiązania hybrydowe. 

Co ważne, zmieniają się wymagania wo-
bec samych urządzeń. Bardziej wyeduko-
wani odbiorcy MŚP zaczynają zwracać 
uwagę nie tylko na cenę systemu, jego po-
jemność czy wydajność. Coraz częściej 
pojawiają się pytania  
o możliwość przywróce-
nia systemu do pracy po 
awarii lub cyberataku. Co 
ciekawe, pomimo spo-
wolnienia gospodarczego, 
klienci chcą inwestować  
w macierze blokowe  
w konfiguracji all-flash 
bądź hybrydowej. Standar-
dem w tym przypadku staje się zastosowa-
nie portów o przepustowości co najmniej 
10 Gb/s. Zdaniem Mateusza Turka budowa 
klastrów wysokiej dostępności, wirtualiza-
cja stacji roboczych czy korzystanie z uni-

Zdaniem integratora  
n  Tomasz Spyra, CEO, Rafcom 
Obecnie klienci najczęściej kupują wydajniejsze macierze, obsługujące rozwiąza-

nia do wirtualizacji oraz wolniejsze modele z dyskami NL-SAS jako repozytorium 

dla systemu backupu lub do archiwizacji. W ostatnim czasie, ze względu na spa-

dek cen nośników SSD, firmy coraz częściej wybierają macierze all-flash zamiast 

systemów hybrydowych. Generalnie, rynek serwerów NAS dla MŚP będzie podą-

żał w kierunku ich pełnej integracji z usługami chmurowymi, tak aby dane w pro-

sty i szybki sposób replikować do zapasowych repozytoriów. Dużą popularnością 

wśród niektórych klientów cieszą się najtańsze modele NAS. Dlatego producenci 

powinni pomyśleć o tym, jak zwiększyć wydajność tych urządzeń bez znaczące-

go podniesienia kosztów.

fikowanych systemów komunikacji niejako 
wymuszają zastosowanie macierzy bloko-
wych. Nie najgorzej radzą sobie dostawcy 
serwerów NAS. Małe i średnie firmy decy-
dowały się na zakup tych urządzeń między 
innymi ze względu na możliwość urucho-
mienia dodatkowych funkcji, takich jak: 
serwer VPN, synchronizacja plików i zdal-
ny dostęp do danych. 

Duże znaczenie ma też aspekt bez-
pieczeństwa danych. W tym kontekście 
przedsiębiorstwa najrzadziej inwestują  
w produkty klasy unified storage, choć jesz-
cze do niedawna analitycy wieszczyli sukces 
tych urządzeń. Jednak koncepcja połącze-
nia macierzy blokowej i plikowej w jednym 
pudełku nie do końca zdaje egzamin. To-
masz Spyra, CEO Rafcomu, przyznaje, że 
zdecydowana większość firm poszuku-
je systemów dyskowych do wirtualizacji,  
a w tym przypadku dostęp blokowy w zu-
pełności wystarcza (niższa jest też cena ta-
kich rozwiązań). 

Od pewnego czasu eksperci z uwagą 
przyglądają się rozwojowi infrastruktury 
hiperkonwergentej. Ze względu na swoje 

właściwości, krótki czas 
wdrożenia i niewielkie 
koszty zarządzania, jest 
często rekomendowana 
odbiorcom z sektora MŚP. 
Niestety, koszty startowe 
oraz słaba rozpoznawal-
ność zniechęcają do tego 
typu systemów. Poza tym  
w trudnych czasach firmy,  

a także sami integratorzy, wolą stawiać na 
sprawdzone rozwiązania. Dlatego infra-
struktura hiperkonwergentna w Polsce to, 
na razie, pieśń przyszłości, choć niekoniecz-
nie odległej. n

Wykorzystanie 
płatnych usług 
w chmurze przez 
polskie MŚP nie 
przekracza 20 proc.  
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Macierze all-fl ash to niekoniecznie rozwiązanie wy-
łącznie dla największych fi rm. Huawei Enterprise 
udowadnia, że szybkie i niezawodne systemy prze-
chowywania danych znajdują się także w fi nansowym 
zasięgu mniejszych przedsiębiorstw. Co więcej, mają 
te same funkcje, co ich najdroższe odpowiedniki.

Popularyzacja nośników SSD wpły-
wa nie tylko na wybory sprzętu 
komputerowego przez prywatnych 

użytkowników, ale także na zakupy w przed-
siębiorstwach. Jeszcze kilka lat temu niewie-
le fi rm z sektora MŚP rozważałoby kupno 
szybkiej macierzy do obsługi wewnętrznych 
systemów. Dziś jednak krajobraz w centrach 
danych jest zupełnie inny, co nastąpiło głów-
nie dzięki spadkowi cen dysków, wzrostowi 
kosztów energii elektrycznej, rosnącej świa-
domości właścicieli, ale także staraniom 
producentów rozwiązań IT, którzy popula-
ryzują technologię all-fl ash oraz prezentują 
jej zalety w różnych odsłonach.

Dobrym przykładem jest Huawei Enter-
prise, który sukcesywnie przekonuje 
klientów do przejścia na macierze wyko-
rzystujące szybkie dyski SSD. Celem pro-
ducenta jest umocnienie pozycji wśród 
liderów tego segmentu rynku pamięci 
masowych. W ubiegłym roku ogromnym 
sukcesem okazała się promocja Flash 
Only, dzięki której klienci mogli otrzymać 

tę samą pojemność na dyskach SSD w ce-
nie HDD SAS (10k rpm).

Sztandarową rodziną macierzy all-fl ash 
firmy Huawei jest seria OceanStor
Dorado V6. Składają się na nią urządze-
nia wykorzystujące własny procesor pro-
ducenta (Kunpeng 920), dzięki któremu 
możliwe było uzyskanie najwyższej wy-
dajności wśród systemów dyskowych 
(20 mln IOPS), wysokiej przepustowości 
i opóźnień nieprzekraczających 0,1 ms. 

Inwestycja w macierze all-fl ash jest ko-
rzystna nie tylko z punktu widzenia szyb-
kości i wydajności, ale także stabilności 
całej infrastruktury. Warto przypomnieć, 
że urządzenia OceanStor Dorado V6 jako 
jedyne na rynku są w stanie działać przy 
awarii siedmiu z ośmiu kontrolerów dysko-
wych. Tę niezwykłą odporność zapewnia 
architektura full-mesh i komunikacja za 
pośrednictwem protokołu RDMA (Remote 
Direct Memory Addressing) zapewniają-
cego transfer na poziomie 100 Gb/s.

Właścicielom małych i średnich fi rm 
można polecić urządzenie OceanStor 
Dorado 3000 V6, wykorzystujące me-
chanizmy sztucznej inteligencji, w którym 
można znaleźć wszystkie najważniejsze 
funkcje, przesądzające o globalnym sukcesie

rodziny OceanStor. Klienci otrzymują nie-
zwykle szybką macierz zapewniającą inte-
ligentną deduplikację, kompresję danych, 
mechanizm tworzenia migawek, zdalną 
replikację oraz możliwość wykonywania 
backupu do chmury. Ponadto, urządzeniem 
tym można zarządzać za pośrednictwem 
wygodnego oprogramowania DeviceMa-
nager, wspieranego przez moduł UltraPath 
(wielościeżkowość) oraz eService, który, 
dzięki sztucznej inteligencji, przewidu-
je potencjalne awarie. Pozwala to wynieść 
infrastrukturę przetwarzania danych nie-
wielkiej fi rmy na bardzo wysoki poziom, 
porównywalny z klasą korporacyjną.

Integratorzy zajmujący się budową cen-
trów danych mogą liczyć na pomoc fi r-
my Veracomp – dystrybutora rozwiązań 
Huawei Enterprise. Niedawno w siedzi-
bie dystrybutora powstało nowe centrum 
danych bazujące na produktach Huawei. 
Dzięki niemu specjaliści Veracompu mogą 
nie tylko wesprzeć proces projektowania 
infrastruktury, ale także zaprezentować 
część rozwiązań „w akcji”. 

Huawei Dorado 
  –macierz all-flash dla każdego

Dodatkowe informacje:
Michał Wielgus, Product Manager, Veracomp,

michal.wielgus@veracomp.pl
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Michał Wielgus 
Product Manager, 

Veracomp
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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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Pandemia zaskoczyła wszystkich 
– zarówno dostawców rozwiązań 
do druku i zarządzania obiegiem 

dokumentów, jak i ich klientów. Musieli 
oni szybko odnaleźć się w nowej sytuacji 
i zaadaptować do niej. Przykładowo, spe-
cjaliści warszawskiej fi rmy integrator-
skiej Ediko drastycznie przemodelowali 
swoją usługę druku zarządzanego (Ma-
naged Print Services, MPS). Wcześniej 
namawiali klientów do optymalizacji, w 
tym rezygnacji z mniejszych urządzeń na 
rzecz wydajniejszych i tańszych w eks-
ploatacji dużych rozwiązań. W nowej sy-

tuacji zaoferowali urządzenia do domu, 
kompaktowe, ciche, łatwe w obsłudze, ale 
z linii biznesowych, aby nie narazić klien-
tów na duże koszty TCO. Rozwój sytuacji 
zaczął też sprzyjać dostawcom systemów 

usprawniających zarządzanie obiegiem 
cyfrowych dokumentów. 

Jednocześnie w przypadku wie-
lu fi rm zmniejszyło się zapotrze-
bowanie na wydruki, ale trend 
ten nie dotyczył wszystkich 
sektorów gospodarki. Przykła-
dowo, branża budowlana prze-
żywała wręcz boom zakupowy, 

bo zamknięci w domach ludzie zaczę-
li niemal masowo robić remonty. Składy 
budowlane drukowały zatem więcej niż 
w poprzednich latach. Sytuacja pod tym 
względem wraca zaś do normy w placów-
kach handlowych (przede wszystkim zlo-
kalizowanych w galeriach). Drukują one 
coraz więcej katalogów, ulotek czy opasek 
na towary. W związku z większą liczbą ku-
pujących pojawia się też coraz więcej dru-
kowanych paragonów i faktur. 

Pandemia prawdopodobnie w najwięk-
szym stopniu zmieni sposób, w jaki ko-
rzysta się z druku w biurach. Ponieważ 
wiele fi rm będzie funkcjonować w bar-
dzo rozproszonym środowisku, koniecz-

Pandemia zmobilizowała 
fi rmy do poszerzenia i przy-
spieszenia działań w zakresie 
cyfrowej transformacji. W ich 
głównym nurcie znalazły się 
procesy związane z zarządza-
niem drukiem oraz obiegiem 
dokumentów.

n Andrzej Gontarz

Dokumenty w coraz bardziej 
ZDALNYM OBIEGU

DRUKOWANIE ,  SKANOWANIE I  ZARZĄDZANIE  DOKUMENTAMI

Czy doświadczenie pracy zdalnej 
w okresie pandemii przyspieszy marsz 
fi rm w kierunku biura bez papieru?Ź
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32%

Zdecydowanie 
tak

36%
Raczej tak 

20%
Raczej nie

12%
Nie wiadomo 
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nie. Potwierdziły to też opublikowane 
na początku tego roku wyniki badania 
przeprowadzonego przez fi rmę Ricoh. 
Pandemia przyczyni się do jeszcze więk-
szego wzmocnienia tego typu postaw. 
W warunkach niepewności inwesty-
cyjnej przedsiębiorcy bardziej uważnie 
będą oglądać każdą złotówkę, zanim zde-
cydują się na jej wydanie. 

Wśród małych i średnich fi rm w Pol-
sce najbardziej popularne są urządzenia 
wielofunkcyjne. I to się nie zmienia, na-
tomiast klienci, kierując się oszczędno-
ściami w związku z niepewną sytuacją 
rynkową, wybierają jednak coraz czę-
ściej urządzenia poleasingowe zamiast 
nowych. Zwykle w formacie A3, z umo-
wą serwisową. 

– Takie rozwiązanie powoduje, że wszyst-
kie ryzyka związane z wiekiem urządzenia 
przechodzą na wykonawcę – mówi Seba-
stian Kołodziejczyk, dyrektor handlowy 
Proxera. 

Ponadto drukarki poleasingowe można 
w pełni integrować z większością syste-
mów do zarządzania drukiem, co w po-
łączeniu z wyraźnie niższym kosztem 
ich zakupu czy dzierżawy dodatkowo 
zwiększa zainteresowanie klientów taki-
mi urządzeniami. 

Jeden system i jedna 

Z dużą dozą pewności można uznać, że 
środowiska druku dokumentów i ich obie-
gu w wersji elektronicznej będą się coraz 
bardziej ze sobą mieszać i integrować. 
Proces ten będzie w coraz większym za-
kresie wymagać od integratorów łączenia 
umiejętności zarządzania obydwoma 

sach cyfryzacji. Integratorzy wdrażający 
rozwiązania do zarządzania dokumenta-
mi muszą te kwestie brać pod uwagę przy 
tworzeniu swoich planów biznesowych na 
przyszłość. 

Jak zatem będą rozkładały się akcenty 
w zakresie preferowania przez klientów 
poszczególnych modeli biznesowych – 
zakupów urządzeń bądź korzystania 
z usług druku i zarządzania infrastruktu-
rą? Czy obecna sytuacja wpłynie w jakiś 
sposób na zwiększenie zainteresowania 
jedną lub drugą opcją?    
Wydaje się, że podstawowym kryterium 
wyboru pozostanie aspekt ekonomiczny. 
COVID-19 i spowodowane przez pande-
mię konsekwencje rynkowe prawdopo-
dobnie nic w tej materii nie zmienią. Mogą 
się wprawdzie pojawiać chwilowe, krót-
koterminowe zmiany preferencji wywoła-
ne aktualną sytuacją, ale generalna zasada 
postanie ta sama: o wyborze konkretnego 
sposobu korzystania z rozwiązań do za-
rządzania obiegiem dokumentów będzie 
decydował rachunek ekonomiczny. Jed-
nym fi rmom bardziej będzie opłacało się 
kupować urządzenia, a inne będą wola-
ły sprzęt dzierżawić czy płacić w modelu 
usługowym tylko za wykonane wydruki. 
Tu decydują i nadal będą decydować wy-
niki analizy biznesowej. 

Przy czym koszty druku są szczegól-
nie ważne dla polskich przedsiębiorców 
z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. Rodzimi resellerzy i inte-
gratorzy od lat podkreślają, że w tym 
segmencie cena ma decydujące znacze-

ne stanie się zapewnienie pracownikom 
łatwego dostępu do dokumentów i za-
wartych w nich informacji. Jest to moż-
liwe dzięki wykorzystaniu w szerokim 
zakresie rozwiązań chmurowych. Po-
trzebne też będą skuteczne mechanizmy 
współużytkowania zasobów danych czy 
integracji całych cyfrowych środowisk 
przetwarzania informacji. 

Niezwykle ważną kwestią będzie 
również zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkich przetwarzanych w chmurze
dokumentów, danych i informacji oraz 
ochrona wykorzystywanej do tego celu 
infrastruktury i urządzeń. Cyberbezpie-
czeństwo systemów pracy zdalnej, obok 
ich wydajności i funkcjonalności, sta-
je się jednym z najważniejszych wyzwań 
w przyspieszających coraz bardziej proce-

Wartością dodaną
może być oferowanie 
systemu sprawnego 
wyszukiwania informacji 
w przetwarzanych 
dokumentach.

RYNEK DRUKAREK URÓSŁ DZIĘKI HOME OFFICE 
Z danych Contextu wynika, że w maju br. sprzedaż urządzeń drukujących na polskim 

rynku zwiększyła się o 40 proc. Była to w głównej mierze zasługa zakupów konsumenc-

kich. Popularnością cieszyły się przede wszystkim tanie, atramentowe urządzenia wie-

lofunkcyjne. Osoby prywatne, zmuszone z dnia na dzień do pracy zdalnej, kupowały je 

na wyposażenie własnych home offi ce. Jednocześnie z powodu zamknięcia biur znacz-

nie spadła sprzedaż w segmencie biznesowym. Analitycy nie spodziewają się jednak 

wzmożonego zainteresowania zakupami urządzeń drukujących przez fi rmy po powrocie 

do biur. Jeszcze przez dłuższy czas dominować będzie nastawienie na oszczędzanie 

i minimalizowanie wydatków. W segmencie MŚP zainteresowaniem przedsiębiorców 

mogą cieszyć się przede wszystkim wielofunkcyjne, a jednocześnie tanie w eksploatacji 

urządzenia atramentowe. 
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obszarami. Z punktu widzenia klienta 
najlepiej, żeby jeden podmiot zajmował 
się całością zadań związanych z zarzą-
dzaniem dokumentami. W sytuacji, gdy 
każda drukarka, skaner, czy urządze-
nie wielofunkcyjne mogą być punktem 
wprowadzania dokumentu do obiegu 
elektronicznego, nie wystarczy już ob-
sługa polegająca jedynie na dostarczaniu 
materiałów eksploatacyjnych czy doko-
nywaniu napraw serwisowych.

Klienci w coraz większym stopniu będą 
oczekiwać od integratorów także wspar-
cia przy tworzeniu i optymalizowaniu 
funkcjonowania systemów zarządzania 
dokumentami. Będzie potrzebna jedna 
fi rma do obsługi jednego, zintegrowane-
go systemu obiegu i udostępniania do-
kumentów za pośrednictwem różnych 
kanałów. Wartością dodatkową może być 
też oferowanie odbiorcy biznesowemu 
systemu sprawnego wyszukiwania infor-
macji w przetwarzanych dokumentach, 
podobnie jak zapewnienie bezpieczeń-
stwa dokumentom i informacjom, w sy-
tuacji, kiedy swobodnie korzysta z nich 
wielu użytkowników znajdujących się 
w coraz bardziej rozproszonych lokali-
zacjach.

Digitalizacja trendem na 

Właściciele fi rm usługowych, którzy chcą 
dalej funkcjonować na rynku druku i za-
rządzania dokumentacją, będą zmuszeni 
do przeorganizowania swojego sposobu 
działania i zmiany modelu biznesowe-
go. W coraz większym zakresie powinni 
uwzględniać potrzeby klientów wyni-
kające z przyspieszonej pod wpływem 
skutków pandemii cyfryzacji – zarów-
no poszczególnych procesów, jak i całe-
go środowiska umożliwiającego sprawne 
funkcjonowanie fi rm.
 To, jak pandemia wpłynęła na wzrost 
popularności cyfrowej transformacji 
wśród przedsiębiorców (również z sek-
tora małych i średnich fi rm) dobrze obra-
zują wyniki badań Quocirca z początku br. 
Według nich dla 76 proc. fi rm digitaliza-
cja dokumentów będzie istotnym proce-
sem w perspektywie najbliższych pięciu 
lat. W obecnych warunkach zaintereso-
wanie nim może być znacznie większe niż 
dotychczas. n
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Zdaniem integratora  

n Mariusz Sawicki, dyrektor ds. sprzedaży, Ediko
Jeszcze przed pandemią wdrożyliśmy usługę dla fi rm, w których 

część zatrudnionych osób mogła wykonywać swoje obowiązki 

zdalnie. Uruchomiliśmy platformę, dzięki której każdy pracow-

nik terenowy może zamówić drukarkę do domu, a następnie 

dokupować materiały eksploatacyjne oraz korzystać z serwi-

su. Płaci za te produkty fi rmową kartą, zaś faktura automatycznie 

dostarczana jest do działu IT u klienta. Równie dobrze sprawdza się 

nasze autorskie oprogramowanie do monitorowania urządzeń. Technicy znacz-

nie rzadziej muszą odwiedzać klientów. Możemy z wyprzedzeniem planować 

wymianę materiałów eksploatacyjnych i zdalnie odczytywać stan licznika urzą-

dzeń w celu rozliczenia wykonanych wydruków.

n Łukasz Zielonka, specjalista ds. marketingu, Robican 
Ciekawym efektem pandemii jest zainteresowanie krótkotermi-

nowym wynajmem sprzętu na potrzeby pracowników realizują-

cych swoje zadania z domu. W tym okresie dobrze sprawdzają 

się urządzenia biurowe, jak i wielkoformatowe. Pomimo ucy-

frowienia wielu procesów w fi rmach, nadal zauważamy dużą 

potrzebę druku, a więc też regularne zapotrzebowanie na sprzęt. 

Przewidujemy, że kluczowy dla oceny fi nansowej tego roku będzie 

ostatni kwartał. Wtedy przedsiębiorcy często decydują się na inwestycje 

w sprzęt, a dodatkowo jest to okres wzmożonej aktywności w sferze budżeto-

wej. Nie wiadomo jednak, jak przy tak dużym obecnie obciążeniu budżetu pań-

stwa sytuacja będzie wyglądała w tym roku. 

n Tomasz Tysiączny, właściciel, Kwark Komputer
Rynek druku i obiegu dokumentów zmieni się nie tylko pod wpły-

wem skutków pandemii, lecz również w wyniku rozwoju tech-

nicznego sprzętu i oprogramowania. Coraz tańsze, czyli bardziej 

dostępne dla masowego użytkownika, a jednocześnie coraz wy-

dajniejsze i coraz bardziej funkcjonalne są urządzenia specja-

listyczne. Zapewniają jakość i format wydruków osiągalnych do 

niedawna tylko na maszynach poligrafi cznych. To sprawia, że właści-

ciele sklepów osiedlowych czy salonów samochodowych nie muszą zamawiać 

banerów, ulotek lub plakatów promocyjnych w drukarniach; mogą je przygo-

tować sami. Dzięki temu mają możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku 

i zachowania klientów. Również duże sieci handlowe nie muszą zamawiać jed-

nakowych wydruków dla wszystkich sklepów – materiały reklamowe mogą być 

wykonywane na miejscu. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych wydruków, 

model biznesowy może zakładać zakup urządzeń lub płacenie tylko za wykona-

ne wydruki.

n Sebastian Kołodziejczyk, dyrektor handlowy, Proxer
Wielu klientów przestawiło się na pracę zdalną, co spowodowało 

zwiększenie zapotrzebowania na małe drukarki w formacie A4. 

W urządzeniach tych kluczowe jest drukowanie oraz ewentualnie 

skanowanie. Klienci w większości nie oczekują ich integracji 

z systemami zarządzania drukiem. Druk w domu jest procesem 

bezpiecznym, bo osoby nieuprawnione nie przejmą wydrukowa-

nych dokumentów, zaś kontrola kosztów przy pojedynczym użyt-

kowniku jest bezzasadna. Ponadto, fi rmowe działy IT niechętnie łączą fi rmowe 

zasoby sieciowe z domowym środowiskiem użytkowników końcowych. 
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W czerwcu do oferty Fujitsu trafi ły nowe modele ska-
nerów dokumentowych z serii SP. Zostały wzbogacone 
o funkcje, dzięki którym spełnią potrzeby przedsiębiorstw 
w zakresie codziennego skanowania w biurach i urzędach.

Nowe modele SP-1120N, SP-1125N 
i SP-1130N są rozwiązaniem na każ-
dą kieszeń. Skanują praktycznie 

wszystkie rodzaje standardowych papie-
rowych nośników informacji, a także karty 
plastikowe. Urządzenia można podłączyć 
do wysokoprzepustowej sieci przewodo-
wej, dzięki czemu bezpośredni dostęp do 
nich zyskują wszyscy pracownicy. Oczywi-
ście nadal możliwe jest ich bezpośrednie 
podłączenie do komputera poprzez szybki 
interfejs USB 3.2.

Zespoły inżynierów producenta skon-
centrowały się na zapewnieniu nie-
zbędnych funkcji skanowania, przy 
jednoczesnym zachowaniu intuicyjnej 
obsługi, z której znane są skanery Fujitsu.
Druga generacja modeli SP umożliwia 
skanowanie poprzez sieć, które może być 
inicjowane bezpośrednio z urządzenia, po 
naciśnięciu znajdującego się na nim przy-
cisku. Skanery serii Fujitsu SP są szcze-

gólnie przydatne dla pracowników, którzy 
chcą zautomatyzować procesy skanowa-
nia, rozpoznawania treści i udostępniania 
jej innym. Mechanizm automatycznego 
wyboru profi lu skanowania (Automatic
Profile Selection) przyspiesza tempo 
adaptacji skanerów w nowych środowi-
skach, umożliwiając inteligentne rozpo-
znawanie układów formularzy, które są 
automatycznie klasyfi kowane, nazywane 
i dystrybuowane do właściwych repozy-
toriów zgodnie z zaprogramowaną proce-
durą przetwarzania.

Wszystkie trzy urządzenia z nowej serii 
wyposażone zostały w pełny pakiet opro-
gramowania PaperStream. Dzięki wie-
loletniemu doświadczeniu producenta 
w branży skanerowej, stworzono zestaw 
funkcji gwarantujących pozyskiwanie ob-
razów w najwyższej jakości. 

Skanery serii SP, w odróżnieniu od roz-
wiązań konkurencyjnych, udostępniają 
równoważne pod kątem możliwości ste-
rowniki PaperStream IP zgodne ze stan-
dardami TWAIN i ISIS, zapewniając przy 
tym automatyczne oczyszczanie doku-
mentów z niepożądanej zawartości (na 
przykład wzorzyste lub kolorowe tło, za-
gniecenia lub poplamienia), bez potrze-
by skomplikowanych regulacji ustawień. 
Taka funkcjonalność gwarantuje naj-
wyższą skuteczność optycznego rozpo-
znawania znaków (OCR) i oszczędność 
czasu, w związku z brakiem konieczno-
ści wielokrotnego skanowania tych sa-
mych nośników.

Z kolei aplikacja PaperStream Capture 
umożliwia zarządzanie obiegiem skano-
wanych dokumentów. Jeszcze w trakcie 
ich digitalizacji możliwe jest wykorzysty-
wanie separatorów i kodów kreskowych, 

czy też stref OCR do automatycznego na-
zywania, sortowania i przesyłania do wła-
ściwego miejsca lub odbiorcy cyfrowych 
wersji dokumentów. Dla najbardziej wy-
magających użytkowników istnieje moż-
liwość automatycznego odczytu danych 
z dowodów tożsamości, znajdujących się 
w strefi e odczytu maszynowego (Machine
Readable Zone) i dystrybucji do cyfrowych 
repozytoriów.

Autoryzowanym dystrybutorem ska-
nerów Fujitsu w Polsce jest Alstor SDS.

Nowa generacja
skanerów Fujitsu

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Włoch, Product Manager, Alstor SDS, 

k.wloch@alstorsds.pl

Katarzyna Włoch
Product Manager, 

Alstor SDS

Podstawowe funkcje 
nowej generacji 

skanerów Fujitsu SP 
  Automatyzacja procedur skanowania, 
rozpoznawania i przetwarzania danych 
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Niewiele jest branż, które nie odczu-
ły negatywnych skutków pande-
mii. Jak sugerują specjaliści, próba 

odbudowania zaległości spowodowanych 
lockdownem potrwa jeszcze dłuższy czas, 
co wymagać będzie dużej rozwagi przy 
planowaniu wydatków. Przedsiębiorcy, 
by utrzymać załogę, w pierwszej kolejno-
ści zawsze szukają oszczędności poprzez 
cięcie kosztów operacyjnych. Jednym ze 
skuteczniejszych sposobów na radykalne 
zmniejszenie comiesięcznych wydatków 
jest zakup wydajnych, a także najbardziej 
ekonomicznych, chociaż niekoniecz-
nie najtańszych, urządzeń drukujących 
i skanujących. 

Oferta urządzeń wielofunkcyjnych fi r-
my Epson jest idealnie wpisana w tę sytu-
ację. Japoński producent od lat udoskonala 
autorski druk piezoelektryczny, które-
go technologia nie wymaga użycia ciepła, 
co ogranicza zużycie energii elektrycznej 

o 90 proc. w porównaniu z drukar-
kami laserowymi. Biznesowe mo-
dele Epsona wychodzą przed szereg 
również dzięki niższym o 50 proc. 
kosztom uzyskania kolorowych 
wydruków. W modelach Work-
Force Pro wynoszą one zaledwie kil-
ka groszy za stronę. 

Skalowanie biura bez 

Wzmożona obecnie ostrożność spra-
wiła, że wiele przedsiębiorstw, by ogra-
niczyć liczbę osób przebywających 
w jednym czasie w tym samym pomieszcze-
niu, wprowadziło rotacyjny system pracy. 
W efekcie pracownicy nie korzystają z ca-
łej powierzchni biura, choć jej utrzymanie 
generuje spore i niepotrzebne koszty. Nic 
dziwnego, że część pracodawców wycofała 
się z wynajmu pustych przestrzeni, ogra-
niczając się na przykład do jednego piętra 
budynku, w miejsce dwóch pięter przed 
lockdownem.  

Rzecz jasna, mniejsza przestrzeń to tak-
że mniej miejsca na urządzenia. W wielu 
przypadkach powoduje to konieczność 
zastąpienia całej fl oty zaledwie kilkoma 
urządzeniami o niewielkich gabarytach. 
W tym kontekście warto wspomnieć model 
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, 

który doskonale nadaje się dla mniejszych 
grup roboczych. Mimo stosunkowo kom-
paktowych rozmiarów pozwala jednak 
na bardzo wydajną pracę – pierwszą stro-
nę (czarno-białą) drukuje po upływie 
4,8 sekundy, co jest najlepszym wynikiem 
w swojej klasie. Z kolei miesięczna liczba 
wydruków szacowana jest na 45 tys. stron.

Rozwiązaniem, które należy pole-
cić przedsiębiorcom szukającym jeszcze 
większej wydajności, jest model Work-
Force Pro WF-C879RD3TWFC. Wypo-
sażony został w system RIPS (Replaceable 
Ink Pack System) składający się z pojem-
nych wkładów, które zapewniają wydruk 
86 tys. stron czarno-białych i 50 tys. kolo-
rowych, bez konieczności uzupełniania 
atramentu. Wysoka wydajność przekła-
da się także na brak potrzeby przechowy-
wania materiałów eksploatacyjnych oraz 
radykalnie mniej odpadów (aż o 97 proc., 
według badań instytutu BLI), co jest do-
brą wiadomością w kontekście cennej 
przestrzeni – w efekcie pracodawca mo-
że zrezygnować z wynajmowania części 
zaplecza. 

Doświadczenia użytkowników z małych 
i średnich fi rm wyraźnie wskazują na 
wyjątkową niezawodność urządzeń biuro-

DRUKOWANIE ,  SKANOWANIE I  ZARZĄDZANIE  DOKUMENTAMI
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W czasie pandemii część przedsiębiorstw pracowała bez 
większych zmian, ale bardzo wiele z nich w praktyce zaczęło 
prowadzić działalność w domach pracowników. Szeroka ofer-
ta biurowych rozwiązań marki Epson okazała się wówczas 
niezbędna, aby zaspokoić potrzeby obu grup oraz zapewnić 
im skuteczną i szybką adaptację do nowej rzeczywistości. 

Druk w czasach COVID-19: 
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za stronę). Przykładowo, model EcoTank 
M3180, czyli urządzenie 4w1, gwarantu-
je wyjątkowo krótki czas oczekiwania na 
pierwszą stronę oraz szybkość wydruku 
wynoszącą 20 str./min. Nie bez znacze-
nia jest także wydajność zestawu starto-
wego, który pozwala zadrukować nawet 
11 tys. stron bez konieczności uzupełniania 
atramentu. Rzadsze zakupy materiałów 
eksploatacyjnych to, poza oszczędno-
ścią, także większe bezpieczeństwo zdro-
wia pracowników. Warto podkreślić, że  
w ofercie japońskiego producenta znaleźć 
można również mniejsze modele z tej serii. 
Przykładowo, drukarka EcoTank M1180, 
dzięki niewielkim rozmiarom wpasuje się 
w nawet najmniejszą przestrzeń domo- 
wego biura.  

Z kolei profesjonaliści poszukujący 
niezwykle wydajnego urządzenia typu  
4w1 (drukowanie, kopiowanie, skanowa-
nie i faksowanie), które zapewni im ta-
ni i kolorowy wydruk w formacie A3+, 
powinni zainteresować się modelem  
Epson EcoTank L15160. Jest wyposażony 
w rozbudowany zestaw podajników (dwa 
podajniki przednie na 250 arkuszy A3+, 
ADF na 50 arkuszy A3), które wyraźnie 
zwiększają produktywność pracy. Podob-
nie jak w przypadku biznesowych modeli 
wyższej klasy, sprzęt ten jest niezawodny  
i charakteryzuje się praktycznie bezob-
sługową eksploatacją. 

mie skanów, eliminując w ten sposób 
potrzebę wysyłania ich fizycznej kopii. 
Rozwiązaniem, które w tej sytuacji zde-
cydowanie usprawnia przepływ informa-
cji, jest wydajny skaner z rozbudowanymi  
podajnikami. 

Epson wprowadził ostatnio do ofer-
ty dwa nowe urządzenia w formacie A3 
– niezwykle szybkie (do 90 str./min.) i wy-
dajne modele WorkForce DS-30000 oraz  
DS-32000. Oba wyposażono w automa-
tyczny podajnik ADF na 120 arkuszy. Na 
wzrost produktywności wyraźnie wpły-
wa także aplikacja Document Capture Pro, 
która pozwala na błyskawiczną dystrybu-
cję dokumentów (np. do przypisanego ad-
resu e-mail lub określonych folderów na 
dysku chmurowym). 

Bardzo liczną grupę stanowią pracow-
nicy, którzy swoje obowiązki zawodowe 
wykonują w całości z domu. Po pierw-
szych miesiącach zmian okazało się, że 
zdalna praca może być równie wydaj-
na jak stacjonarna. By jednak utrzymać 
wysokie wskaźniki produktywności, na-
leży odpowiednio wyposażyć swoje do-
mowe stanowisko. Nic więc dziwnego, że  
w pierwszym okresie lockdownu Epson 
zanotował rekordową liczbę sprzedanych 
drukarek klasy domowej. Potrzeby te do-
skonale spełniają urządzenia wyposażo-
ne w system zasilania w atrament z serii 
EcoTank. Rozwiązanie to gwarantu-
je niezawodność, szybką pracę oraz 
wyjątkowo niskie koszty eksploatacji. 

Monochromatyczne urządzenia  
z serii EcoTank zapewniają najniższe 
na rynku koszty wydruku (poniżej 1 gr 

wych firmy Epson. W przypadku drukarek 
jest to zasługą wspomnianej technologii, 
która wyeliminowała konieczność pod-
grzewania podzespołów czy nośników.  
W efekcie pozwoliło to na pozbycie się to-
nerów, grzałek czy bębnów, a więc elemen-
tów, które wymagają regularnych wymian. 
Bezobsługowa eksploatacja, poza oszczęd-
nością i eliminacją przestojów sprzętu,  
w obecnych czasach nabiera nowego zna- 
czenia. Warto bowiem podkreślić, że im  
mniejsza liczba wizyt serwisowych, tym ła-
twiej o utrzymanie reżimu sanitarnego, co 
przekłada się na bezpieczne warunki pracy. 

Bezawaryjność biznesowych urządzeń 
firmy Epson jest także związana z zastoso-
waniem głowicy drukującej PrecisionCore, 
która pozwala na wyjątkowo wydajną pracę 
w trybie ciągłego drukowania. Co więcej, za-
letą tego rozwiązania jest znakomita jakość 
wydruków, przede wszystkim w porówna-
niu z urządzeniami laserowymi. Dzięki Pre-
cisionCore model Epson WF-C5790DWF, 
za sprawą drukowania kroplami o zmiennej 
wielkości (do 3 pikolitrów) oraz najnowszej 
generacji tuszy (DURABrite Pro i DURA- 
Brite Ultra) zapewnia najwyższą rozdziel-
czość i jakość dokumentów. Takie wydruki 
są odporne na działanie UV i wody oraz mają 
zapewnioną trwałość na 200 lat. 

W kontekście powszechnego ogranicza-
nia kontaktów twarzą w twarz, warto także 
wspomnieć o zestawie narzędzi służących 
do zdalnego zarządzania flotą drukarek. 
Dzięki usłudze Epson Remote Service 
możliwe jest przeprowadzenie zaawan-
sowanej diagnostyki bez konieczności 
fizycznego dostępu do drukarki. Z ko- 
lei oprogramowanie Epson Device Admin 
pozwala administratorom na całościowe 
zarządzanie flotą, w tym kon-
trolę stanu materiałów eks-
ploatacyjnych we wszystkich 
urządzeniach. 

Ograniczenia związane z dy-
stansem społecznym spowo-
dowały radykalne zwiększenie 
ilości zadań związanych z cy-
fryzacją dokumentacji. Pra-
cownicy oraz pracodawcy 
coraz częściej dostarczają do-
kumenty (np. umowy) w for-

Dodatkowe informacje: 
Robert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson,

robert.reszkowski@epson.pl 
www.epson.pl/businessinkjet

VADEMECUM CRN wrzesień 2020

44_45_Vad 3_2020_advertorial Epson.indd   45 06.09.2020   15:20:58



Jedną z kluczowych czynności, które muszą podejmo-
wać fi rmy w trakcie trwającej pandemii, jest właściwe 
oznaczanie biur, placówek handlowych, medycznych, 
edukacyjnych i in. Pomocne w tym mogą być drukarki 
etykiet Brother z serii P-touch i QL.

P andemia koronawirusa diametral-
nie zmieniła biznesowe realia. Jed-
nym z największych wyzwań, przed 

którym stanęły przedsiębiorstwa, było za-
pewnienie pracownikom bezpieczeństwa. 
Konieczne stało się dostosowanie prze-
strzeni zarówno biur, hal produkcyjnych 
i magazynowych, czy restauracji i sklepów 
do nowych regulacji. Wspólnym mianowni-
kiem wprowadzanych obostrzeń jest zacho-
wanie odpowiedniej odległości, zakrywanie 
ust i nosa oraz konieczność dezynfekcji 
dłoni. Jednak mimo powszechności tych 
nowych restrykcji mogą one „umknąć” 
w ferworze codziennej pracy – dlatego 
przydatne będą oznaczenia, które przypo-
mną pracownikom o zachowaniu panują-
cych zasad higieny w miejscu pracy.

W obecnej, pandemicznej rzeczywisto-
ści, kluczowe z punktu widzenia przedsię-
biorstwa staje się wybranie odpowiedniego 
oznaczenia, które będzie przede wszyst-
kim jasne i zrozumiałe – nie ma mowy 
o „przeroście formy nad treścią”, bo liczy 
się przede wszystkim to, aby każdy był 
w stanie odczytać daną grafi kę, dlatego po-
mocne w takiej sytuacji są piktogramy. 

- Należy zwrócić uwagę, aby komunikat 
był wyraźny i zrozumiały, nie nachalny, lecz 
skuteczny – mówi Katarzyna Idzkiewicz, 
Senior Marketing Coordinator w fi rmie 
Brother. – Pomocne może okazać się uży-
cie formy grafi cznej oraz umieszczenie ety-
kiety w odpowiednim i widocznym miejscu. 
Warto też mieć na uwadze, że tak, jak pod-
kreślają niemal wszyscy, wiele obostrzeń zo-
stanie z nami na długo. W związku z tym 

wydrukowane etykiety powin-
ny być odporne na działanie 
promieni słonecznych, ściera-
nie czy środki do dezynfekcji.

Kompaktowe  

Brother ma w portfolio rozwiązania do 
etykietowania, które pomogą stworzyć 
bezpieczne miejsce pracy, dostosowane 
do panujących obostrzeń. Drukarki ety-
kiet z serii P-touch i QL to stylowe, kom-
paktowe, a przede wszystkim efektywne 
urządzenia umożliwiające tworzenie nie-
zbędnych oznaczeń. 

Drukarki z serii QL zajmują niewie-
le miejsca na biurku – są lekkie i drukują 
zarówno na papierze, jak i folii. Dodatko-
wo wybrane urządzenia mają wbudowa-
ną baterię, co ułatwia ich przenoszenie 
i używanie w dowolnym miejscu. Dzięki 
wbudowanej gilotynie możliwe jest two-
rzenie etykiet dowolnej długości z taśmy 
ciągłej. Darmowe oprogramowanie do 
edycji P-touch Editor zapewnia dodawa-
nie do naklejek tekstów, obrazów czy ko-
dów kreskowych.

Drukarki etykiet z serii P-touch są kom-
paktowe i w pełni mobilne, co uzyskano 
dzięki portowi USB i wbudowanej bate-
rii, która wyklucza potrzebę stałego pod-
łączenia do sieci. Z kolei moduł łączności 
Bluetooth umożliwia połączenie wybra-
nych modeli P-touch do urządzenia, bez 
konieczności użycia kabli. Dodatko-
wo drukarki te można zsynchronizować 
z bezpłatnym oprogramowaniem do pro-

jektowania etykiet Brother P-touch Editor. 
Ma ono zaawansowane funkcje do tworze-
nia spersonalizowanych naklejek zawiera-
jących obrazki i kody kreskowe, logotypy, 
ramki czy symbole. Co więcej, możliwy 
jest również import treści z pliku Excel 
lub CSV, aby z łatwością wydrukować 
wiele etykiet ze zmiennymi informacjami. 
Modele z tej serii pozwalają na tworzenie 
trwałych, laminowanych etykiet. Taśmy 
dostępne są w szerokiej gamie kolorów. Ich 
odporność na promienie słoneczne, wodę, 
substancje chemiczne oraz wysokie tem-
peratury gwarantuje trwałość oznaczenia. 

Więcej informacji na temat wykorzy-
stania naklejek w czasie pandemii na 
stronie www.brother.pl/covid-19-signage. 
Dystrybutorami urządzeń Brother w Pol-
sce są Also i For Ever.

wsparciem podczas walki 
z koronawirusem

Dodatkowe informacje:
Viktor Arsenovych,

Business Development Manager, Brother,
viktor.arsenovych@brother.pl
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Ostatnio modne stało się hasło „new normal”, więc naj-
wyższy czas na postawienie pytania: czym w zasadzie 
jest ta „nowa normalność”? Według autorów Wikipedii 

to stan, w którym gospodarka czy społeczeństwo stabilizuje się 
po kryzysie, wyraźnie różniący się jednak od stanu sprzed począt-
ku kryzysu. W tym kontekście największą zmianą, jaka wpływa 
obecnie na większość sektorów gospodarki, w tym branżę IT, jest 
zmiana modelu pracy. W nowej normalności dominować ma pra-
ca hybrydowa, a zmierzające do stabilizacji przedsiębiorstwa bę-
dą chciały mieć pewność, że ich pracownicy są wyposażeni we 
właściwe narzędzia do wykonywania swoich zadań i utrzyma-
nia jak najwyższej produktywności, niezależnie od tego, gdzie 
aktualnie pracują. Dlatego resellerzy i ich klienci powinni zwró-
cić uwagę na takie narzędzia i usługi, które zapewniają mobil-
ność, współpracę i efektywność pracowników fi rm łączących 
się z dowolnego miejsca. Platformy ujednoliconej komunikacji 
i współpracy (UCC), rozwiązania do wideokonferencji i współ-
użytkowania dokumentów na odległość z defi nicji doskonale wpi-
sują się w to zapotrzebowanie.

Naturalną konsekwencją pracy zdalnej jest potrzeba korzysta-
nia z funkcji połączeń konferencyjnych, udostępniania ekranu, 
nagrywania spotkań czy wreszcie szyfrowania end-to-end.

Wiele wskazuje na to, że efektem pande-
mii COVID-19 będzie popularyzacja pracy 
hybrydowej. Ten relatywnie nowy model 
wykonywania obowiązków zawodowych, 
łączący pracę z domu z pracą w biurze, 
w dużym stopniu powinien bazować na
narzędziach do ujednoliconej komunikacji 
i współpracy (UCC).

n Tomasz Janoś

szansa dla 
dostawców UCC

Praca 
hybrydowa:

Domowe biuro 
przemyślane jak... KUCHNIA
Eksperci fi rmy Poly w nowym raporcie „Hybrid Working” wskazują 
na najważniejsze trendy dotyczące tego, jak wyglądać będzie praca 
po 2020 r. Ich zdaniem należy spodziewać się, że:

  wzrośnie znaczenie nowych modeli pracy i nowych zasad, 

zapewniających pracownikom elastyczność pod względem 

czasu i miejsca jej wykonywania;
  popularna jak nigdy wcześniej stanie się praca zadaniowa, 

a więc rozliczanie pracownika nie z obecności w miejscu 

pracy w wyznaczonych godzinach, ale z produktywności 

i osiąganych wyników;
  będzie postępować optymalizacja inwestycji — indywidualne 

miejsce pracy, wyposażone w odpowiednie narzędzia oraz

sprzyjające współpracy, można stworzyć wszędzie, nieko-

niecznie w fi rmowym biurze; 
  biuro domowe stanie się tak samo ważne, jak dobrze zapro-

jektowana kuchnia – liczyć się będą ergonomia i inspirujące 

zagospodarowanie przestrzeni; 
  upowszechni się coworking – fi rmy będą inwestować 

w przestrzenie coworkingowe, starając się przyciągać 

uzdolnioną kadrę; współpraca w grupach oraz powiązania 

społeczne ze współpracownikami i innymi osobami będą 

podsycały pomysłowość i innowacyjność; 
  rozwiązania techniczne będą pełnić ważną funkcję w tworze-

niu „nowej normalności”, umożliwiając sprawną komunikację, 

współdziałanie i zaangażowanie wirtualnych zespołów.

KOMUNIKACJA I  PRACA GRUPOWA
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Na rynku od pewnego czasu nie brakuje służących do tego syste-
mów, z których część jest udostępnianych wręcz darmowo przez 
producentów (oczywiście w podstawowej wersji i z ogranicze-
niem czasowym). Kolejna zmiana dotyczy priorytetów dostęp-
ności kanałów komunikacji. 

- Dla przedsiębiorstw, których praca bazowała na dostępie do 
danych poprzez sieć lokalną w biurze czy oddziale, oznacza to po-
trzebę zwiększenia redundancji łączy do internetu. Wykonując 
służbowe obowiązki w domu, większość pracowników właśnie tym 
kanałem komunikuje się z fi rmą – mówi Jacek Forysiak, wicepre-
zes zarządu ds. techniki w Atende.

Analitycy Gartnera przewidują, że do 2023 r. jedna trzecia pra-
cowników, którzy mają możliwość wyboru, wskaże na domo-
we biuro jako preferowane miejsce pracy. Dlatego inwestycje 
w procedury i narzędzia do pracy zdalnej będą fi rmom przy-
nosić wymierne korzyści nie tylko teraz, ale i w perspektywie 
długoterminowej. 

- Niektóre grupy pracowników, w tym handlowcy, pracowali 
zdalnie dużo wcześniej, niż ten model stał się modny. Obecnie, kiedy 
praca na odległość okazała się konieczna w walce z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, została ona wdrożona w fi rmach, które 
nie zawsze są na nią gotowe organizacyjnie albo mentalnie - mówi 
Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Avaya. 

Niezależnie od tego, czy u danego klienta dopiero planuje się 
umożliwić zatrudnionym w niej osobom pracę zdalną, czy już to 
zrobiono, wyciąganie wniosków z doświadczeń innych przed-
siębiorców może zwiększyć szansę na sukces. Eksperci przede 
wszystkim radzą, żeby spisać zasady i procesy obowiązujące 
podczas pracy zdalnej. Najważniejsze obszary, na których nale-
ży się skoncentrować, to obowiązki pracowników, cele organi-
zacyjne oraz cele poszczególnych działów. Ważna jest również 
wydajność pracowników oraz sposób jej mierzenia w nowych 
okolicznościach. W związku ze zdalnym wykonywaniem pracy 
– nawet, jeśli jest to rozwiązanie jedynie tymczasowe – należy 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę wrażliwych danych klien-
tów. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku pracow-
ników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.

- Pandemia przyczyni się również do wzrostu świadomości no-
wych i potencjalnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw, a w konsekwencji skłoni fi rmy do uważnego pla-
nowania ciągłości realizowanych kluczowych procesów – prze-
widuje Łukasz Kulig.

Żeby praca zdalna była efektywna, należy zapewnić zespoło-
wi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i dostęp do internetu. 
Na ogół pracownicy zdalni potrzebują telefonu, komputera 
i słuchawek z mikrofonem. Wymagają przy tym takiego samego 
dostępu do aplikacji, narzędzi i pracy zespołowej, jakie mieli 
podczas pracy w biurze. Mogą w tym pomóc rozwiązania do 
pracy grupowej i komunikacji. Przykładowo, kiedy konsultanci 
zatrudnieni w call center wykonują swoje obowiązki z domu, 
potrzebują takich samych możliwości kontaktu z przełożonymi,
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Zdaniem specjalisty 

n Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający, Avaya  
Stały wzrost zainteresowania systemami 

służącymi do pracy zdalnej obserwuje-

my od lat. W wielu obszarach ten model 

wykonywania służbowych obowiązków 

staje się standardem, szczególnie dla osób 

młodych, które właśnie wchodzą na rynek 

pracy. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych pozwala szybciej reagować na zmienia-

jące się wymagania rynku, podnosić wydajność, poziom 

zadowolenia pracowników, a w efekcie – poprawiać wy-

niki biznesowe. Obecna sytuacja motywuje wiele fi rm do 

zainteresowania się nowoczesnymi metodami komuni-

kacji, jednak korzyści z ich stosowania nie są odnoszone 

tylko w sytuacji zagrożenia. Gdy fi rmy się o tym przeko-

nają, będą nadal w te rozwiązania inwestować, ale już 

w bardziej uporządkowany sposób.

n Agnieszka Jabłońska, dyrektor kanału 
ds. sprzedaży, Cisco 
Większość naszych klientów twierdzi, że 

po zakończeniu pandemii nie nastąpi cał-

kowity powrót do biura. Często pojawia 

się pojęcie modelu hybrydowego. Firmy 

analizują, jakie aktywności mogą być reali-

zowane z domowego zacisza, a jakie lepiej wy-

konywać w biurze. Jeżeli nauczymy się mądrze korzystać 

z nowych możliwości, jakie wypracowano podczas pan-

demii COVID-19, model hybrydowy przyniesie nam wiele 

korzyści i zostanie z nami na dłużej. Koronawirus poka-

zuje, że praca zdalna nie musi oznaczać spadku produk-

tywności, co zawdzięczamy narzędziom do współpracy. 

W naszej fi rmie zaobserwowaliśmy wzrost ilości plików 

wymienianych online o 45 proc. oraz wzrost wykorzysta-

nia komunikatorów o 80 proc.

n Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern 
Europe, Poly 
Gdy fi rmy zmieniły zdanie na temat pracy 

zdalnej, przekonując się, że wydajność 

i praca w domu nie wykluczają się wza-

jemnie, będą musiały teraz dostosować 

się do kolejnego etapu „nowej normalno-

ści”. Nadszedł czas, aby przeprojektować i po-

nownie wymyślić zasady oraz najlepsze praktyki oraz 

dostosować się do stopniowego odchodzenia od pojęcia 

„miejsca” pracy, w kierunku „celu” pracy. Dzięki temu pra-

cownicy zyskają elastyczność i większe możliwości wy-

boru w zakresie wykonywanych działań, co przełoży się 

na lepszą motywację i umiejętność współpracy w zespo-

łach. Większy nacisk na aktywność zadaniową sprawi, że 

zespół będzie rozliczany nie z obecności w określonym 

miejscu w wyznaczonych godzinach, ale z produktywno-

ści i osiąganych wyników. 

KOMUNIKACJA I  PRACA GRUPOWA

47_49_Vad 3_2020_tekst UCC Tmka Janosia.indd   48 06.09.2020   15:24:18



– COVID-19 przyspieszył transformację 
cyfrową, o której dyskutowano i którą pla-
nowano od lat, zmuszając firmy do wprowa-
dzenia rozwiązań, które umożliwią pracę 
hybrydową – zauważa Jakub Abramczyk, 
Sales Director Eastern Europe w firmie 
Poly.

W tym kontekście, przykładowo, kamery 
HD z wbudowanym mikrofonem i automa-
tycznym kadrowaniem zapewnią wrażenia 
zbliżone do tych odczuwanych podczas tra-

dycyjnych spotkań. Z kolei w hałaśliwym otoczeniu, jak dom lub 
otwarte przestrzenie biurowe, powinny sprawdzić się zestawy 
słuchawkowe z aktywną redukcją szumów. Dzięki nim pracow-
nik będzie mógł w pełni skupić się na swojej pracy. Kolejnym 
przydatnym rozwiązaniem są telefony stacjonarne nowej gene-
racji, zapewniające wysokiej jakości dźwięk, a przede wszyst-
kim obsługujące platformę do pracy grupowej, co umożliwia za 
jednym dotknięciem dostęp do kontaktów, harmonogramu spo-
tkań i poczty głosowej.

Co po pandemii?
Przedsiębiorstwa, które do tej pory były skoncentrowane na 
działaniach bieżących, związanych z trudnościami spowodo-
wanymi pandemią koronawirusa, muszą teraz zweryfikować 
skuteczność kroków, jakie zostały przez nie podjęte podczas 
kryzysu oraz zaplanować dalszy rozwój infrastruktury. Moż-
na się spodziewać, że konsekwencją hybrydowej pracy będzie 
coraz częstsze budowanie na potrzeby ujednoliconej komuni-
kacji środowisk hybrydowych, w których ważną rolę odgrywa 
chmura obliczeniowa. Nie wszystkie firmy zdecydują się na zu-
pełne przejście do chmury, ale wiele wdroży wybrane elementy 
oferty ujednoliconej komunikacji w formie usługi, czyli UCaaS  
(Unified Communications as a Service). 

Większe będzie też znaczenie telemedycyny. Jak wynika  
z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, prawie 1/3 przy-
padków zakażeń koronawirusem w Polsce to efekt kontaktu  
z chorym w szpitalu lub przychodni. Potrzeba ograniczenia 
wizyt w tych miejscach przyczyniła się do wzrostu popular-
ności telemedycyny. Niektórzy dostawcy usług zaobserwowa-
li 50-procentowy wzrost wirtualnych konsultacji lekarskich  
z wykorzystaniem narzędzi wideo. W dłuższej perspektywie ten 
trend powinien przyczynić się do zmniejszenia kolejek do leka-
rza, a także znacząco skrócić i przyspieszyć czas diagnozowania 
oraz wystawienia wstępnych porad medycznych, a integratorom 
przynieść więcej projektów z obszaru wideokonferencji i ujed-
noliconej komunikacji w ochronie zdrowia. 

Tak czy inaczej, od zdalnej pracy i wspierających ją narzę-
dzi komunikacji nie ma odwrotu. Wymuszony przez pandemię 
wzrost popularności UCC skutkuje nowym poziomem ocze-
kiwań. Pracownicy będą coraz częściej domagali się kontynu-
owania działań z dowolnego miejsca przy użyciu nowoczesnych 
platform. Dlatego w warunkach „nowej normalności” ich udo-
stępnienie stanie się koniecznością i warto mieć to na uwadze 
w kontekście dalszego rozwoju portfolio produktów.  n
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jak podczas pracy w biurze. Z kolei zdalnie pra-
cujący kierownicy zespołów potrzebują narzędzi 
służących do zdalnego zarządzania podległymi 
im konsultantami.  

Udostępniając podwładnym narzędzia do 
pracy zdalnej, zaleca się również zapewnienie 
im odpowiedniego przeszkolenia i dostępu do 
czytelnej dokumentacji, jak też pomocy tech-
nicznej w zakresie haseł czy zasad logowania się 
do usług zdalnych, takich jak sieć VPN czy usłu-
gi telefoniczne. Ponadto, podczas pracy zdalnej 
niezbędny jest dostęp do specjalistów merytorycznych. „Obec-
ność” (presence) to funkcja znana użytkownikom komunikato-
rów, którzy widzą listę osób wraz z ikonami wskazującymi, czy 
dany specjalista jest zalogowany. 

– Gdy firma stosuje narzędzie informujące o obecności, znale-
zienie potrzebnego specjalisty jest równie łatwe dla pracownika 
zdalnego, jak dla osoby obecnej w biurze – twierdzi Łukasz Kulig.

Na dłuższą metę osoby działające w domowych biurach nie 
powinny zadowalać się najprostszymi rozwiązaniami, takimi 
jak wbudowane w laptop kamera i mikrofon. Zwłaszcza gdy 
praca hybrydowa jest rozpatrywana przez ich pracodawców 
czy usługodawców w perspektywie długoterminowej, niezwy-
kle przydatne wydają się zestawy słuchawkowe i kamery klasy 
korporacyjnej, zwiększające komfort komunikacji. Stosowanie 
tego rodzaju narzędzi w domu jest obecnie możliwe właściwie 
w przypadku każdego z dostępnych na rynku rozwiązań UCC. 

Na dłuższą metę 
osoby działające  
w domowych biurach  
nie powinny zadowalać 
się najprostszymi 
rozwiązaniami.

Zdaniem integratora  

n  Arkadiusz Rybacki, Business Solution Architect, Sevenet
W trudnym czasie pandemii COVID-19 odbywaliśmy szereg 

spotkań z naszymi klientami. Każdy z nich ma inną specy-

fikę pracy i strukturę organizacyjną samej firmy. Jedni po-

trzebują narzędzia do okresowych spotkań z pracownikami, 

inni zaś rozwiązania do cyklicznych zajęć, jeszcze inni kom-

pleksowej platformy wyposażonej w terminale wideo czy 

też systemu do wymiany informacji wewnątrz przedsiębior-

stwa. Na każde z tych wymagań odpowiadamy indywidual-

nie i precyzyjnie dobieramy dostarczane rozwiązanie. Poza 

bogatą funkcjonalnością niezwykle istotną sprawą jest, by 

było ono po prostu bezpieczne. Z jednej strony powinno ofe-

rować szyfrowaną komunikację pomiędzy użytkownikami, 

z drugiej – mieć mechanizmy bezpieczeństwa aktywne pod-

czas każdego wirtualnego spotkania. Przykładem może być 

blokowanie dostępu do spotkania przez organizatora bądź 

wymuszenie podania hasła, gdy użytkownik podłącza się  

z telefonu lub z systemu wideokonferencyjnego. Jeśli  

chodzi o wdrażane rozwiązania, to w wyniku pandemii za-

obserwowaliśmy lawinowy wzrost zainteresowania platfor-

mami pracy zdalnej. Klienci potrzebowali zarówno narzędzi 

do bieżącej wymiany informacji, jak i platform spotkań gru-

powych. Dodatkowo zaobserwowaliśmy zwiększone zain-

teresowanie małymi terminalami wideo, które mogą stać się 

wyposażeniem domowego biura.
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Sophos Central
Centralna platforma do zarządzania 

wszystkimi produktami Sophos

• Zarządzanie wszystkimi produktami za pomocą jednego interfejsu

• Intuicyjny pulpit nawigacyjny do przeglądania funkcjonalności i szczegółowego raportowania 

• Wymiana informacji i kontekstowa analiza danych dzięki Security Heartbeat

• Możliwość defi niowania polityk bezpieczeństwa nawet w sposób granularny dla poszczególnych użytkowników

• Łatwy w użyciu indywidualny portal dostępowy dla każdego użytkownika

Kompleksowa platforma oparta na chmurze do 
scentralizowanego zarządzania bezpieczeństwem:



Wirus komputerowy  
odzwierciedla duszę 
swojego twórcy...

mks-vir.pl

Nowych wirusów komputerowych powstają setki każdego dnia. Na szczęście większość z nich nie jest szczególnie 
groźna – czy to ze względu na brak umiejętności ich autorów, czy może dlatego, że twórcy ci nie mają duszy terro-
rysty. Ale nawet ten niewielki procent „udanych” tworów ludzi (ba, nawet organizacji) nikczemnych i bezwzględnych 
potrafi być niezwykle niebezpieczny.

mks_vir to legenda polskiej informatyki – najstarszy polski program antywirusowy a zarazem jeden z najstarszych 
antywirusów na świecie. Całe pokolenia użytkowników komputerów leczyły, a później także chroniły swoje systemy 
właśnie za pomocą oprogramowania mks_vir. Z dumą przedstawiamy Państwu najnowszą inkarnację programu.


