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Węzeł gordyjski 
w centrach danych
Specjaliści zwracają 
uwagę na rozgardiasz 
panujący w centrach 
danych. Jedną 
z przyczyn jest fakt, 
że w serwerowniach 
tworzą się silosy, 
czego przykładem jest 
pamięć masowa. 
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Zasilacze awaryjne dla SOHO
Nowe zastosowania UPS-ów nie 
wypełniają do końca luki po 
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W iem, że właśnie podpadam spo-
rej grupie osób z branży, ale po-
wiem krótko: nie potrzebujemy 

resortu cyfryzacji. To znaczy nie potrze-
bujemy do tego, żeby Polska była krajem 
rozwiniętym cyfrowo, bez względu na to, 
jak oceniamy dotychczasowe osiągnięcia 
naszych urzędników w tej kwestii. A tu-

taj opinie są podzie-
lone i nie brakuje ani 
tych chwalących ani 
ganiących dokonania 
resortu pod rządami 
(kolejno): prof. Micha-
ła Kleibera, Michała 

Boniego, Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja 
Halickiego, Anny Streżyńskiej i Marka Za-
górskiego. Przy czym, ciekawostka, są tacy, 
którzy uważają, że jedynie okres rządów 
Anny Streżyńskiej był tym jedynym słusz-
nym, a wcześniej i potem nie działo się nic 
specjalnie godnego uwagi. 

I teraz, niezależnie od tego, jak oceniamy 
poszczególnych ministrów i projekty reali-
zowane przez ministerstwo cyfryzacji, jed-
no jest pewne: według Indeksu Gospodarki 
Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Pol-
ska od lat znajduje się grubo poniżej unijnej 

średniej pod względem poziomu cyfryzacji. 
W tym roku wylądowaliśmy na 23 miejscu na 
28 możliwych, podczas gdy rok temu byliśmy 
na pozycji 25, a dwa lata temu – podobnie jak 
obecnie – okupowaliśmy miejsce 23. Od lat 
kręcimy się w kółko, bez szans na szybkie do-
gonienie europejskich prymusów. A właśnie 
o tych prymusach warto napisać słów kilka, 
bo może ich ministerstwa cyfryzacji dzia-
łają lepiej i po prostu wystarczy skopiować 
tamtejsze wzorce? Problem w tym, że liderzy 
wspomnianego indeksu takich ministerstw 
nie mają. Co najwyraźniej w niczym nie prze-
szkadza Finom, Estończykom czy Szwedom, 
a nawet mocno zbiurokratyzowanym Fran-
cuzom. Tacy Duńczycy obszar cyfryzacji włą-
czyli w kompetencje ministerstwa nauki, zaś 
w Anglii zajmuje się tym minister, który ma na 
głowie jeszcze kulturę, media i sport. 

Skoro lepsi od nas radzą sobie bez „swojej 
Anny Streżyńskiej”, to czy nam taki fachowiec 
jest potrzebny? A może jest, choć niekoniecz-
nie jako szef osobnego resortu? Zwłaszcza, że 
jednej kwestii wręcz nie wypada w takiej dys-
kusji pominąć. Chodzi o aspirującą do Księ-
gi rekordów Guinessa dotychczasową liczbę 
polskich ministerstw, w tym kuriozalne wręcz 
urzędnicze rozpasanie na poziomie wicemini-
strów. Dość powiedzieć, że mocno rozdęty, jak 
na światowe standardy, rząd premiera Cimo-
szewicza, liczący kilkunastu ministrów i oko-
ło 60 wiceministrów przy rządach PO i PiS-u 
wydaje się mocno okrojony. Czy nie powinno 
dawać nam do myślenia, że nawet globalne su-
permocarstwo, jakim (wciąż jeszcze) są Stany 
Zjednoczone ma jedynie 15 ministerstw, przy 
czym na próżno szukać tam resortu cyfryzacji? 

Krótko mówiąc, samo ministerstwo lub jego 
brak nie decyduje o jakości określonego ob-
szaru działalności państwa. Gdyby tak było, to 
nasza służba zdrowia, edukacja, aktywa pań-
stwowe, fi nanse, armia, klimat, polityka spo-
łeczna, polityka zagraniczna etc. stałyby na 
bardzo wysokim poziomie. A stoją? 
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na minusie  na plusie

Platforma Schneider Electric EcoStruxure została wdrożona 

w jednym z największych europejskich centrów danych – Supernap Italia w Siziano. Projekt 

obejmuje między innymi rozwiązania zarządzania energią i zasilacze UPS Galaxy VX, system 

bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu, a także platformę EcoStruxure IT z obsługą technolo-

gii Internetu rzeczy. Centrum danych Supernap Italia ma 42 tys. mkw. powierzchni. Zostało 

zbudowane zgodnie ze standardami centrum danych Switch w Las Vegas, certyfi kowanego na 

poziomie Tier4 Gold przez Uptime Institute.

Comarch dostarczył własną platformę raportująco-komunikacyjną Comarch Online 

Distribution oraz system Comarch Online Sales Support na potrzeby Louis Vuitton Moët 

Hennessy Group, co ma usprawnić współpracę tej fi rmy z dystrybutorami i hurtowniami na 

terenie Polski. Rodzime rozwiązania umożliwiają automatyczne, codzienne raportowanie naj-

ważniejszych danych biznesowych na linii dystrybutor-producent. Stały dostęp do aktualnych 

informacji o poziomach zapasów i sprzedaży produktów w kanale on-trade ma umożliwić 

Moët Hennessy szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na wszelkie zmiany rynkowe. 

Atende zanotowało w pierwszym półroczu większy zysk niż rok wcześniej (1,16 mln zł), 

pomimo spadku przychodów o ponad jedną trzecią (do poziomu 94,1 mln zł). Jednocześnie 

spadły koszty ogólnego zarządu (o 4 proc. w ujęciu rocznym). Dzięki temu poprawie uległy: 

zysk na działalności operacyjnej (2,8 mln zł – wzrost o 2,2 proc. rok do roku), parametr 

EBITDA (9,25 mln zł, wzrost o 3 proc.) oraz zysk netto Grupy Atende przypisany akcjonariu-

szom jednostki dominującej (1,27 mln zł, wzrost o 52 proc.).

PKO Bank Polski zdecydował się na instalację komunikatora Microsoft Teams na 

ponad 10 tys. komputerów oraz 3 tys. telefonów. Podczas wdrożenia zostało spełnionych 

57 wymagań Standardu Polish Cloud. W projekt zaangażowani byli specjaliści Accenture, 

którzy przeszkolili zespół wewnętrznych trenerów banku oraz przeprowadzili warsztaty dla 

kilkuset pracowników. W najbliższym czasie bank zamierza przystąpić do wdrożenia usługi 

Teams poszerzonej o Microsoft Offi ce 365. 

Sieć Żabka wdrożyła platformę Asseco, umożliwiającą franczyzobiorcom składanie 

kwalifi kowanego podpisu elektronicznego oraz stosowanie innych usług zaufania. To pierwsza 

fi rma w polskim handlu wykorzystująca kwalifi kowany e-podpis na masową skalę. Dzięki 

temu dostawy z centrali do franczyzobiorców mają być szybsze i wygodniejsze. Praktycznie 

do zera zredukowana ma zostać liczba papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając 

także ich archiwizację i oszczędzając tony papieru. 

powiedzieli
Przypominamy Bayern 
Monachium 
– Andrzej Przybyło, 
prezes zarządu AB, 

komentując wyniki 
fi nansowe spółki. 

91 procent naszego zespo-
łu cieszy się z możliwości 
pracy z domu 
– Adam Binks, dyrektor 

generalny SysGroup. 

Miniony rok z pewnością 
był najgorszym w naszej 
długiej historii. Niemniej 
jednak nie poddajemy się 

– Wojciech Buczkowski, 
prezes Komputronika.

NetApp zdecydował się na 5,5-procentowe cięcie zatrudnienia, co oznacza, że pracę stra-

ci około 600 osób z 11-tysięcznej załogi – twierdzą informatorzy serwisu „The Register”. Zwol-

nienia mają objąć między innymi inżynierów i developerów, którzy trafi li w struktury NetAppa 

po przejęciu przez tego producenta fi rmy SolidFire. 

GEEP Canada, fi rma zajmująca się recyklingiem elektroniki, została oskarżona przez 

Apple’a, że wprowadziła na rynek 100 tys. używanych iPhone’ów, iPadów i Apple Watchy, zamiast 

je zutylizować. Zarząd oskarżonego podmiotu wini trzech pracowników, o których działaniach 

miał nic nie wiedzieć. Prawnicy Tima Cooka zwracają uwagę, że chodzi o… osoby ze ścisłego kie-

rownictwa kanadyjskiej fi rmy. Wartość wprowadzonych na czarny rynek urządzeń to 22 mln dol. 

Grupa Komputronik w zakończonym 31 marca roku obrotowym 2019/2020 

zanotowała 83,6 mln zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej było to 7,9 mln zł zysku netto. 

Zarząd wyjaśnia, że ujemne wyniki są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazo-

wych, w tym działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego, 

wdrożeniem zaktualizowanej strategii, skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz związanymi 

z pandemią. Wśród najważniejszych czynników wpływających na wynik operacyjny wskazano 

niższe przychody od klientów detalicznych i B2B, a także mniejsze bonusy oraz wsparcie mar-

ketingowe dostawców. Do tego samo wejście w proces sanacyjny Komputronika i Komputro-

nik Biznes kosztowało 7,3 mln zł (w tym 6,2 mln zł na odprawy i odszkodowania związane ze 

zwolnieniami i wypowiedzeniami).

Dheeraj Pandey, dyrektor generalny Nutanixa, nie zgadza się z rankingiem naj-

większych dostawców na rynku oprogramowania hiperkonwergentnego, jaki opublikowali 

analitycy IDC. Producent w segmencie oprogramowania okazał się graczem numer 2, za VMwa-

re’em. Znalazł się także na drugim miejscu w globalnej kategorii systemów HCI, za Dellem. „Ja-

ko dostawca oprogramowania do infrastruktury hiperkonwergentnej uważamy, że Nutanix nie 

powinien być uwzględniany w opartej na sprzęcie analizie rynku, takiej jak ta, która dzieli nasz 

udział w rynku oprogramowania na naszych partnerów OEM” – oświadczył Pandey, który uwa-

ża, że dokładniejsza metodologia badawcza, dotycząca samego oprogramowania, pokazałaby 

Nutanixa jako niekwestionowanego lidera rynku oprogramowania hiperkonwergentnego. 

Ośrodek R&D i fabryka Huawei w chińskim Dungguan stanęły w ogniu. 

Ugaszono go po ponad godzinie. Obyło się bez ofi ar. Przyczyna pożaru nie jest znana, choć w me-

diach pojawiły się doniesienia o eksplozji. Część biurowa, w której wybuchł pożar, była w trakcie 

budowy. Potem zajęło się laboratorium, w którym Huawei pracuje nad technologią 5G. 

PERYSKOP

CRN nr 10/2020 5

05_CRN_10_2020 powiedzieli.indd   5 12.10.2020   19:06:54



n   Nowe informacje z branży IT  n   

WYDARZENIA
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n  Action zyskowny w pierw-
szym półroczu 

Grupa Action zakończyła pierwsze pół-

rocze 2020 zyskiem netto na pozio-

mie 4,82  mln  zł i  wzrostem sprzedaży 

o  29  proc. (do kwoty 948  mln  zł). Zysk 

brutto był wyższy o  przeszło 8  mln  zł 

(+17,4 proc.) i wyniósł 56,8 mln zł. Marża 

natomiast zmniejszyła się do 6  proc. 

(z  6,6  proc. przed rokiem). W  uzyskaniu 

dodatniego wyniku pomogły spore cięcia 

kosztów sprzedaży i  marketingu, które 

były niższe o  blisko 6  mln  zł (-14  proc., 

do 37,3  mln  zł) w  porównaniu z  okre-

sem sprzed roku. O 0,9 mln zł, do ponad 

14 mln zł, wzrosły natomiast koszty ogól-

nego zarządu. Spółka nadal czeka na za-

kończenie procesu sanacji. Sąd w sierpniu 

br. zatwierdził układ z wierzycielami, nato-

miast postanowienie wciąż nie jest prawo-

mocne. Według informacji z  września br. 

do organów skarbowych wpłynęło w  tej 

sprawie zażalenie. „Mimo sanacji wciąż 

jesteśmy w  czołówce graczy na rynku” 

– podsumowuje prezes Piotr Bieliński.

n  Koniec Ministerstwa Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji nie przetrwało ostatniej rekonstrukcji 

rządu. Resort został zlikwidowany po 5  latach samodzielnego 

bytu. Minister Marek Zagórski (na zdjęciu) przeszedł do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiada za cyfryzację. KPRM 

ma przejąć kompetencje zlikwidowanego resortu. Ministerstwo 

Cyfryzacji utworzono w 2015 r. Wcześniej jego kompetencje podlega-

ły głównie Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, które z kolei zostało 

w 2011 r. stworzone poprzez połączenie MSWiA i resortu infrastruktury. Marek Zagórski kie-

rował resortem od 2018 r. Podczas poprzedniej rekonstrukcji rządu ze stanowiskiem pożegna-

ła się pierwsza szefowa Ministerstwa Cyfryzacji, Anna Streżyńska. 

n Michael Dell: prawie same usługi  
– Dell Technologies jest w  trakcie udostępniania większości 

swojej oferty w formie usługi – powiedział Michael Dell w roz-

mowie z redakcją amerykańskiego CRN-a. – Nie oznacza to, że 

będziemy zmuszać klientów do zakupów w  tym modelu, ale 

jeśli będą chcieli z niego korzystać, to wprowadzimy go w całej 

naszej ofercie – stwierdził założyciel i dyrektor generalny kor-

poracji. Dell nie jest pierwszy. Osiemnaście miesięcy temu HPE 

zapowiedziało przekształcenie w „as-a-service” całego portfo-

lio do 2022 r. Z kolei miesiąc temu dyrektor generalny Cisco, 

Chuck Robbins, stwierdził, że pandemia COVID-19 zmusiła 

jego firmę do „ponownego przyjrzenia się” całej ofercie Cisco 

w celu dostosowania więk-

szość produktów do mode-

lu opartego na konsumpcji 

usług. W  ubiegłym roku 

Dell uruchomił program 

On Demand, tworząc –  jak 

zapowiadano –  „najszerszy 

w branży model oparty na 

konsumpcji i as-a service”. 

n  Wasko bez 102 mln zł kary 
Ciągnąca się od kilku lat sprawa potężnych kar 

dla Wasko zakończyła się pomyślnie dla spółki. 

Na mocy ugody Główny Inspektor Transportu 

Drogowego zrzekł się dochodzenia od integra-

tora wszelkich roszczeń wynikających z umowy 

z sierpnia 2012 r. Dotyczyła dostawy i montażu 

„rejestrujących urządzeń mobilnych, służących 

do ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego”. W związku z jej realizacją GITD 

w 2014 r. i w 2016 r. wymierzył Wasko (odpowiednio) 50,7 mln zł oraz 51,7 mln zł kary, 

zarzucając spółce, że dostarczony sprzęt był kiepskiej jakości. Gliwicki integrator uznał 

roszczenie za bezpodstawne, a wysokość kary za absurdalną. I trudno się dziwić, skoro 

wartość całego kontraktu wyniosła 3,9 mln zł. W ramach zawartej ugody GITD mocno 

spuścił z tonu – zamiast łącznie 102,4 mln zł kary, zadowolił się 0,4 mln zł.

n  Umowa w megaprzetargu wartym 205 mln zł
Jeden z największych tegorocznych przetargów publicznych w bran-

ży teleinformatycznej został rozstrzygnięty. W  efekcie Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisało ze spółką Integrale IT 

z Poznania umowę wartą 205,44 mln zł na dostawę klastra obliczenio-

wego i systemu składowania danych dla centrów KDM – Komputerów 

Dużych Mocy (oprócz PCSS są to Cyfronet, WCSS i TASK) oraz kilku 

wiodących uczelni technicznych w  Polsce. Oferty w  przetargu  zło-

żyli: konsorcjum Koncept i  Zakładu Systemów Komputerowych ZSK 

(192,5  mln  zł + 123 tys.  zł w  opcji –  dodatkowa gwarancja) oraz 

Integrale IT (205,44 mln zł + 0,01 zł w opcji). W marcu 2020 r. wybór 

PCSS padł na Integrale IT. Urząd Zamówień Publicznych, po pięciomie-

sięcznej weryfikacji, wydał zgodę na zawarcie kontraktu. Warto przy-

pomnieć, że było to drugie podejście do tego zamówienia. W pierw-

szym postępowaniu, ogłoszonym przez PCSS w grudniu 2018 r., poja-

wiły się zarzuty o preferowanie Huawei. Wprawdzie PCSS odrzucało 

te oskarżenia, niemniej postępowanie to zostało ostatecznie unieważ-

nione w maju 2019 r., ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała 

budżet na realizację zamówienia. 
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n  AB sprzedało  
za ponad 10 mld zł 

W roku finansowym 2019/2020 (za-

kończonym 30 czerwca br.) grupa 

AB osiągnęła kolejny rekord przy-

chodów –  10,2  mld  zł, co oznacza 

sprzedaż większą o około 1,4 mld zł 

(+16,1  proc.) niż rok wcześniej. 

Wynik EBITDA wzrósł o 13,3 proc., 

do 111,3  mln  zł, a  zysk netto 

zwiększył się o prawie 15 proc., do 

66,4 mln zł.

W omawianym okresie marża brut-

to zmniejszyła się natomiast do 

3,63 proc. (z 3,92 proc. w poprzed-

nim roku). Tym samym rentowność 

sprzedaży spadła kolejny rok z rzę-

du (w  roku 2017/2018 marża wy-

niosła 4,17  proc.). Wskaźniki obni-

żyły się również na poziomie marży 

zysku operacyjnego oraz rentowno-

ści netto. Przy czym działalność na 

rynku czeskim okazała się bardziej 

zyskowna niż w  kraju. U  naszych 

południowych sąsiadów AB wy-

pracowało większość zysku przed 

opodatkowaniem za rok obrotowy 

(47,6 mln zł), podczas gdy w Polsce 

wynik nie przekroczył 36 mln zł. 

W  przypadku przychodów AB 

skorzystało zwłaszcza na boomie 

sprzedażowym czasu pandemii. 

Procentowały też wcześniejsze 

inwestycje w  automatykę maga-

zynową i  narzędzia e-commerce. 

„Czujemy się zdecydowanym be-

neficjentem zachodzących zmian” 

– twierdzi prezes Andrzej Przybyło. 

Twoi klienci zasługują 
na najlepszą ochronę
antywirusową
OD TEGO JEST ESET

PARTNERZY HANDLOWI ESET
DOSTAJĄ WIĘCEJ

Dołącz do grona partnerów handlowych ESET
i dostarczaj swoim klientom skuteczne rozwiązania ochronne!

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 32 793 11 00

Akademia wiedzy
ESET

Atrakcyjne rabaty
resellerskie

Pełne wsparcie
marketingowe

n Huawei odcięte od dostaw 
Samsung, LG i SK Hynix we wrześniu wstrzymały dostawy podzespo-

łów na potrzeby Huawei. To kolejny cios w biznes chińskiego koncernu 

po tym, jak stracił producenta swoich flagowych procesorów Kirin, wy-

twarzanych przez tajwański koncern TSMC. Przyczyną są sankcje USA, 

które zabraniają handlu z chińskim koncernem nie tylko rodzimym, 

ale i zagranicznym producentom, korzystającym z  amerykańskich 

technologii. Samsung i SK Hynix sprzedawali Huawei moduły DRAM, 

a  Samsung i  LG – wyświetlacze. Bez dostępu do ekranów, pamię-

ci i procesorów od dotychczasowych kontrahentów Huawei będzie 

trudno utrzymać produkcję sprzętu na dotychczasowym pozio-

mie. Jednak w  beczce dziegciu pojawiła się odrobina miodu. Otóż 

władze USA zezwoliły Intelowi na kontynuowanie współpracy 

z  Chińczykami. Dzięki dalszym dostawom czipów tej marki biznes 

serwerowy i komputerowy Huawei uniknie poważnych turbulencji. 
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T egoroczne spotkanie było wyjąt-
kowe z dwóch powodów. Po pierw-
sze odbywało się w wirtualnej for-

mule. Po drugie dystrybutor poinformował 
o rozpoczęciu współpracy aż z trzema pro-
ducentami. Przedstawiciele Dagmy zapre-
zentowali też plany rozwoju i sprzedaży 
produktów ESET, Stromshield oraz Safe-
tica. Wyjątkowo istotna z punktu widzenia 
partnerów dystrybutora była zapowiedź 
wprowadzenia do portfolio produktów 
Senhasegura, Acronis i QSAN.

CRN nr 10/20208

Dagma po raz dwunasty spotkała się ze swoimi partnerami 
handlowymi, aby nagrodzić najlepszych, a także przedstawić 
plany dotyczące dalszego rozwoju.

– Dzięki nowym produktom rozszerzamy 
naszą aktywność na kolejne obszary rynku 
IT. Jest to odpowiedź na oczekiwania part-
nerów oraz klientów, którzy szukają dostaw-
ców zdolnych zapewnić im kompleksowe 
rozwiązania z  zakresu cyberbezpieczeń-
stwa, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb użytkowników oraz stale ewolu-
ujących zagrożeń – tłumaczy Paweł Jurek, 
wicedyrektor ds. rozwoju Dagma. 

Najmniej znanym producentem z wy-
mienionej trójki jest Senhasegura – bra-
zylijski producent systemów Privileged 
Access Management, które służą do za-
rządzania kontami uprzywilejowanymi 
należącymi do administratorów IT, in-
formatyków i serwisantów. System Sen-
hasegura cieszy się bardzo dobrą opinią 
wśród ekspertów i użytkowników, co 
potwierdzają wysokie oceny w  ramach 

Gartner Peer Insights. Noty na poziomie 
4,9 (najwyższą jest 5) i rekomendacje od  
97 proc. klientów muszą robić wrażenie. 
Z kolei Acronis i QSAN dostarczają roz-
wiązania z  zakresu ochrony i  przecho-
wywania danych. QSAN oferuje macierze 
dyskowe klasy NAS, SAN oraz Unifi ed 
Storage, zapewniając w razie awarii sprzę-
tu wymianę urządzenia na nowe w czasie 

Dagma wyróżniła

najlepszych 

Liderzy 
Stormshield 2020 

Reseller roku – Servcomp 

Integrator roku –  Centrum Komputerowe 
Planeta

Integrator roku – Ikaria

Najaktywniejszy partner – Perceptus

Tytani Sprzedaży 
ESET 2020

10
najlepszych partnerów 
handlowych ESET w Polsce, 

n  

n  AT Computers 

n  Ikaria 

n  Marken 

n  Miecz Net 

n  Net Complex 

n  Perceptus 

n  Point Warszawa 

n  Servcomp 

n  Vida

 partnerów
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czterech godzin od zgłoszenia na terenie 
niemal całego kraju. Natomiast Acronis jest 
doskonale znaną marką wśród rodzimych 
integratorów oraz resellerów oferujących 
rozwiązania do backupu i ochrony danych. 

– Nasi partnerzy wysoko oceniają ja-
kość wsparcia przedsprzedażowego, które 
jesteśmy w stanie zapewnić jako dystry-
butor z wartością dodaną. Obejmuje ono 
zaangażowanie naszych inżynierów w in-
dywidualne pokazy u klientów, pomoc w ko-
ordynowaniu procesu testów, domknięcie 
sprzedaży, a także potem pomoc posprze-
dażową. Właśnie jakość i skuteczność tego 
wsparcia, świadczonego dla naszych part-
nerów, jest głównym atutem Dagmy. Jestem 
przekonany, że już wkrótce udowodnimy to 
na rynku, skutecznie oferując wraz z naszy-
mi partnerami rozwiązania Acronis i QSAN 
– podsumowuje Paweł Jurek. 

Zdaniem integratora 

n  Jacek Starościc, CEO, Perceptus
Rok 2020 przynosi kolejne sukcesy, 

które napędzają nas do dalszego 

rozwoju. To nasza kolejna statuetka 

Tytana Sprzedaży ESET! Chciałbym 

podziękować całemu mojemu ze-

społowi za ich ciężką pracę, czego 

efektem jest to wyróżnienie. Mam 

nadzieję, że w przyszłym roku spo-

tkamy się już osobiście z wszyst-

kimi partnerami Dagmy świętując 

kolejne sukcesy sprzedażowe. 

n  Karol Śledź, kierownik sprzedaży,  
Servcomp 

Spotkanie najważniejszych part-

nerów firmy Dagma to stały punkt 

w naszym kalendarzu i cieszymy 

się, że pomimo okoliczności, mogli-

śmy w tym roku ponownie odebrać 

wyróżnienia Resellera Roku Storm-

shield i Tytana Sprzedaży ESET.  

Co więcej, dowiedzieliśmy się, jakie 

nowości szykuje dla nas dystry-

butor w kolejnym roku, co pozwoli 

nam lepiej odpowiadać na potrze-

by klientów i zapewniać im usłu-

gi najwyższej jakości. Właśnie ta 

przejrzystość w komunikacji z part-

nerami jest tym, co cenimy najbar-

dziej w kontaktach z Dagmą.

n  Marcin Dejas, właściciel, Centrum  
Komputerowe Planeta 

Dziękuję za otrzymaną nagrodę, 

która jest wynikiem pracy zespo-

łowej. Podziękowania dla zespo-

łu Dagma, który na każdym kroku 

wspierał nasze działania sprzeda-

żowe. Główne ukłony dla Piotrka 

Zielaskiewicza, Roberta Kuczki oraz 

podziękowania za zaangażowanie 

i wsparcie przez Pawła Śmigiel-

skiego oraz Alka Kostucha z firmy 

Stormshield. 

Liderzy Stormshield  
i Tytani ESET 
Punktem kulminacyjnym wirtualnego 
spotkania było rozdanie nagród dla naj-
bardziej aktywnych partnerów Dagmy. 
Warto podkreślić, że na liście laureatów 
znaleźli się integratorzy działający w sek-
torze klientów korporacyjnych, tacy jak 
Perceptus. Kolejny ciekawy przykład 
stanowi Servcomp, którego dynamicz-
ny rozwój przypadł na okres współpracy 
z Dagmą. 

Dystrybutor stara się też uhonoro-
wać partnerów współpracujących z nim 
od niedawna, ale już notujących bardzo 
dobre wyniki sprzedaży. W tym roku za 
wschodzącą gwiazdę uznano Centrum 
Komputerowe Planeta. 

Dagma tradycyjnie nagrodziła Statuet-
kami Tytanów Sprzedaży ESET dziesięciu 

partnerów, którzy w ciągu ostat-
niego roku uzyskali najwyższe 
wyniki sprzedaży. Natomiast 
trzeci rok z rzędu wyróżnienia 
otrzymali integratorzy, którzy 
wprowadzili do oferty syste-
my Stormshielda. Statuetki Li-
derów Stormshield 2020, czyli 
partnerów z  najlepszymi wy-
nikami sprzedaży, zostały 
przyznane w  czterech katego-
riach: Reseller roku (najlepszy 
wynik sprzedaży rozwiązań  

Stormshielda we wspomnianym okresie), 
Wschodząca gwiazda (największy wzrost 
sprzedaży), Integrator Roku (wdrożenie 
największej liczby urządzeń), a także Naj-
aktywniejszy partner (dla firmy, która wy-
jątkowo skuteczne generuje kolejne okazje 
sprzedażowe). Pełne wyniki podajemy 
w ramkach, a nagrodzonym serdecznie 
 gratulujemy!   
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Sięgnięcie po główne trofeum turnieju 

wcale nie było łatwe. Do finału mi-

strzostw trafiają bowiem po cztery 

najlepsze zespoły z  dwóch grup kwalifika-

cyjnych – jednej warszawskiej i jednej lubel-

skiej. W tym roku w Warszawie rozegrano 19 

spotkań eliminacyjnych pomiędzy sześcio-

ma drużynami (Analitycy WWSI, Comp, EIP, 

Enginiety, Netcompany i  Sollers Consulting), 

zaś w Lublinie odbyło się w sumie 20 spotkań 

(Billennium, Britenet, Edge One Solutions, 

Frontkom, Industi, Instytut Informatyki UMCS, 

Intive, KNI KUL, Transition Technologies, 

Verestro). Do finału, który przeprowadzono 

w sobotę 26 września na Orliku przy Szkole 

Podstawowej nr  57 w  Lublinie, awansowa-

ły drużyny: Billennium, Britenet, Comp, EIP, 

CRN nr 10/202010

W szóstym fi nale charyta-
tywnego turnieju piłkarskiego 
Mistrzostwa IT drużyna 
Britenetu okazała się mocniej-
sza od zawodników Compa 
i tym samym po raz pierwszy 
wywalczyła tytuł branżowego 
mistrza kraju. 

branży IT!
futbolowym mistrzem Polski

Britenet

Enginiety, KNI KUL, Sollers Consulting oraz 

Instytut Informatyki UMCS. 

Szczególnie mogły podobać się finałowe boje 

Compa, który zaczął od niskiej wygranej 

z KNI KUL (1:0), aby w kolejnym meczu trafić 

pięć razy do siatki bramkarza Enginiety i po-

konać rywala „na zero z tyłu”. Potem było 3:1 

z Instytutem Informatyki UMCS, a w półfinale 

2:0 z EIP. Biorąc pod uwagę wyniki drugiego 

finalisty mistrzostw –  Britenetu, zawodnicy 

Compa mieli pełne prawo myśleć o zdobyciu 

pucharu. Zwycięzca całych zawodów stoczył 

bowiem najpierw dwa wyrównane pojedynki 

– z EIP oraz Billennium (oba wygrane jedną 

bramką), aby zyskać trzy punkty w nieodby-

tym meczu z  Sollers Consulting (walkower). 

Z dobrej strony zawodnicy Britenetu pokazali 

się w wygranym 2:0 półfinale (z  Instytutem 

Informatyki UMCS), aby po zaciekłej grze 

pokonać Comp i cieszyć się z tytułu mistrza. 

W walce o trzecie miejsce zwyciężył Instytut 

Informatyki UMCS, wygrywając z EIP. 

Tegoroczne Mistrzostwa IT były szóstymi 

z  kolei. Zgodnie z  zasadami każdy zespół 

składa się z sześciu graczy (pięciu w polu plus 

bramkarz), a każdy mecz składa się z dwóch 

6-minutowych części. Rozgrywki odbywa-

ją się na Orlikach. Wpisowe wynosi 2 tys. zł 

i  jest przeznaczane na cele charytatywne. 

W ten sposób firmy z branży IT wspierają wy-

chowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. 

Zebrane środki są przeznaczone na: organi-

zację wakacji dla dzieci, zajęcia edukacyjne 

i  wyrównawcze, jak też pokrycie kosztów 

funkcjonowania ośrodków dla dzieci i  mło-

dzieży (posiłki, prąd, itp.). 

Pełne informacje o  charytatywnym turnieju 

Mistrzostwa IT oraz zapisy można znaleźć 

pod adresem: www.mistrzostwait.pl. Fo
t. 
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Pandemia przyspiesza procesy cyfrowej transformacji biznesu i skupia uwagę zarządów na ciągłości 
działania fi rm. Działy IT muszą przygotować systemy informatyczne do pracy w szybko zmieniającym 
się otoczeniu. W konsekwencji, integratorzy szukają dla swoich klientów rozwiązań na „nowe czasy”. 
Grupa 3S przygotowała dla nich propozycję współpracy partnerskiej.

Grupa 3S od lat współpracuje z inte-
gratorami IT i innymi fi rmami za-
angażowanymi w rozwiązywanie 

problemów informatycznych u klientów 
biznesowych. Najczęściej wnosi do wspól-
nych projektów własną infrastrukturę data 
center (6 obiektów w 4 miastach) i światło-
wodową (4250 km własnej sieci) oraz au-
torskie rozwiązania w obszarach: chmury 
obliczeniowej, sieci rozległych czy telefo-
nii IP i tele- oraz wideokonferencji. Coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się 
także usługi związane z bezpieczeństwem 
IT (w tym Security Operations Center). 

Na bazie dotychczasowych doświad-
czeń specjaliści 3S stworzyli prosty, po-
wtarzalny model partnerskiej współpracy, 
przeznaczony stricte dla fi rm integrator-
skich. Każda z nich może liczyć na indy-
widualną opiekę wyznaczonego doradcy 
i wsparcie na etapie presales. Zawiera się 
w  tym uczestnictwo w  procesie diag-
nozy potrzeb klienta, a  także wspólne 
przygotowanie oraz prezentacja rozwią-
zania. Samo fi nasowanie projektów jest 
ułatwione dzięki możliwości elastycznego 
kształtowania relacji pomiędzy wydatkami 
CAPEX i OPEX. 

3S otwiera się na integratorów
ADVERTORIAL

Dla uproszczenia, kompleksowe 
rozwiązania 3S usystematyzowano
w  czterech grupach. Pierwszą 
z  nich jest grupa Cloud2B, czyli
infrastruktura i  chmura dla biz-
nesu. To unikalne połączenie in-
frastruktury własnych centrów 
danych, kompetencji zespołu tech-
nicznego oraz technologii dostar-
czanych przez globalnych potentatów 
(np. Veeam, VMware, Microsoft). Dzię-
ki tej platformie, inżynierowie 3S po-
mogą stworzyć oraz udostępnić pewne 
i skalowalne środowisko IT. Najczęściej 
odpowiada ono na potrzebę posiadania 
redundantnej, bezpiecznej infrastruk-
tury, dostępnej w  modelu abonamento-
wym. Potencjał klastra data center 3S daje 
również możliwość rozproszenia zasobów 
na kilka lokalizacji, co sprawdza się cho-
ciażby w rozwiązaniach distaster recovery
czy backupu (reguła 3-2-1). W  sytuacji, 
kiedy fi rma integratorska potrzebuje wy-
łącznie kolokacji, 3S przygotowuje dedy-
kowane, niejednokrotnie indywidualnie 
brandowane pomieszczenia w  swoich 
centrach danych. 

Z  kolei dzięki TeleCloud integrator 
może stworzyć dla klienta nowoczesne 
rozwiązanie do komunikacji i pracy na od-
ległość. Szyte na miarę połączenie rozwią-
zań sprzętowych i chmurowych pozwoli 
na zaspokojenie niemal wszystkich po-
trzeb związanych z telefonią IP oraz orga-
nizacją tele- i wideokonferencji. TeleCloud
pozwala nawet na integrację call center 
z CRM. Paleta usług TelcoNet to z kolei 
zapewnienie klientowi bezpiecznego do-
stępu do Internetu, wydajnej transmisji 
danych oraz optymalnie zaprojektowanych 
sieci rozległych. Wiele korzyści przynosi

także zastosowanie szeregu rozwiązań 
podnoszących bezpieczeństwo IT biz-
nesu klienta w ramach grupy produktów 
Security. Przede wszystkim są to usługi 
SOC, audyty oraz skany podatności. Dzięki 
nim integratorowi łatwiej będzie znaleźć 
i wyeliminować luki w zabezpieczeniach 
u klienta końcowego. 

Aby dodatkowo zachęcić integratorów, 
fi rma 3S przygotowała atrakcyjne zasady 
współpracy z partnerami, w tym fi nanso-
we. Na uwagę zasługuje w tym kontekście 
zasada, że w pierwszym wspólnym przed-
sięwzięciu 3S dzieli się równo połową mar-
ży uzyskanej na swojej części projektu, 
a w kolejnych jest to nawet 33 proc. Rozli-
czanie prowizji może się odbywać w mo-
delu abonamentowym lub jednorazowym 
– zależnie od potrzeb integratora. Do nie-
go również należy decyzja, czy 3S wystąpi
w roli drugiego wykonawcy czy też jako 
podwykonawca. 

Dodatkowych informacji szukaj na: 
https://3s.pl/strefa-integratora/. 
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Kontakt dla partnerów:
Jacek Chylak, dyrektor handlowy 3S Data Center 

tel. 32 338 24 15
integratorzy@3s.pl

Jacek Chylak 
dyrektor handlowy 3S Data Center

Na podstawie dotychczaso-
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Cieszyć mogą też wyniki, które wyglą-
dają całkiem nieźle.
W  ostatnich miesiącach obserwujemy 
zdecydowaną poprawę naszych wyników 
finansowych. W efekcie wprowadzonych 
istotnych zmian w  poziomie ponoszo-
nych kosztów stałych, mniejszego spadku 
przychodów, niż był początkowo zakła-
dany oraz uzyskania wyższej przeciętnej 
marży, w drugim kwartale osiągnęliśmy 
analogiczny dochód ze sprzedaży towa-
rów i  usług jak w  roku ubiegłym, czy-
li około 30 mln zł. Przyznaję jednak, że 
w ubiegłym roku nasze wyniki finansowe 
w tym samym kwartale były bardzo słabe 

CRN nr 10/202012

CRN We wrześniu pokazaliście swój 
plan restrukturyzacyjny. Jakie są 
pierwsze reakcje wierzycieli? 
Wojciech Buczkowski Do tej pory od-
było się kilka spotkań, podczas których 
przedstawialiśmy wypracowaną wspólnie 
z naszym zarządcą strategię uzdrowienia 
firmy. Oczywiście czeka nas jeszcze wiele 
uzgodnień w ramach oficjalnej procedury 
współpracy z Radą Wierzycieli. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że będziemy mu-
sieli uzbroić się w cierpliwość, a przed na-
mi wiele dyskusji i potencjalnych zmian 
naszych planów. 

Jak dużo musicie spłacić? 
Nasze zobowiązania są nadal uzgadnia-
ne, bardzo szacunkowo wynoszą około 
280 – 290 mln zł. Zgodnie z realizowa-
nym przez spółkę planem, w ciągu naj-
bliższych pięciu lat będziemy generować 
coraz większe zyski, co może w pewnym 
momencie nawet przyspieszyć spłatę 
długów. Cieszę się, że pomimo trudnej 
sytuacji w  jakiej się znaleźliśmy, nasi 
partnerzy biznesowi, w ogromnej więk-
szości, nie odwrócili się od nas. Podczas 
wielu rozmów wyjaśniliśmy im przy-
czyny wejścia naszej firmy w sanację, co 
spotkało się ze zrozumieniem, a przede 
wszystkim niemal wszędzie podjęto decy-
zję o podtrzymaniu współpracy z Grupą 

Komputronik. Analizu-
jąc strukturę zadłużenia, 
nasze zobowiązania wo-
bec producentów sprzę-
tu i  innych dostawców 
są mniejsze niż te wobec 
banków.

Jak zatem wygląda wa-
sza propozycja spłaty 
zadłużenia? 
Za wcześnie na takie 
deklaracje. Propozycje 
układowe są wypadko-
wą naszych zdolności 
do wypracowywania 
dodatnich przepływów 
finansowych oraz uzgodnień z najważ-
niejszymi wierzycielami. Zarządca jednak 
twardo wskazuje, że jest gotów znaczą-
co zmniejszyć redukcję dla tych dostaw-
ców, którzy zdecydują się na udzielenie 
nam niezabezpieczonego limitu kredytu 
kupieckiego, w wysokości i na warunkach 
adekwatnych do wspólnie realizowanego 
biznesu. Cieszy nas to, że część dostaw-
ców nadal nam ufa i dalej utrzymuje dla 
nas limity kredytu kupieckiego. Nie ma to 
fundamentalnego wpływu na nasze prze-
pływy pieniężne, stanowi jednak bardzo 
ważny gest. Gest, który bardzo docenia-
my i który będzie na długo zapamiętany. 

„Cieszy nas, że część dostawców nadal nam 

ufa i dalej utrzymuje dla nas limity kredytu 

kupieckiego. Nie ma to fundamentalnego wpływu 

na nasze przepływy pieniężne, stanowi jednak 

bardzo ważny gest. Gest, który bardzo doceniamy 

i który będzie na długo zapamiętany” – mówi 

Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. 

Partnerzy biznesowi 
nie odwrócili się od nas 
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– prowadziliśmy wymuszone wyprzeda-
że, w krótkim czasie musieliśmy zreduko-
wać wartość magazynu o ponad 60 mln zł. 
Szacujemy, że osiągnięte wyniki pozwolą 
nam wygenerować ponad 4 mln zł zysku 
netto. W bieżącym kwartale radzimy sobie 
także całkiem dobrze. W mojej ocenie ma-
my szansę zapracować na niezłe wyniki 
finansowe. Podobnie dobre nastroje panu-
ją w odniesieniu do kolejnych kwartałów. 
To wynik ogromnej dyscypliny kosztowej 
i ciągłych starań o uzyskanie najlepszych 
zwrotów z zainwestowanych, ograniczo-
nych jednak, zasobów finansowych w po-
szczególne segmenty naszego biznesu. 

Wracając do początków całej tej „afe-
ry”, mogłeś spodziewać się, że taka 
bomba może wybuchnąć, bo branża IT 
siedziała na niej od dawna. Czy przygo-
towałeś się na taki rozwój wydarzeń?  
Zawsze działamy w oparciu o różne sce-
nariusze, czego zresztą wymaga od nas 
KNF i GPW, ale też banki i ubezpieczycie-
le. Podejmując strategiczne decyzje biz-
nesowe tworzymy plan A, plan B, a zwykle 
też C. I przyznam szczerze, że negatyw-
na decyzja organu podatkowego była dla 
nas najmniej prawdopodobnym scenariu-
szem ze wszystkich – to był scenariusz D. 
W zasadzie brany pod uwagę, ale tak nie-
realistyczny… Opinie merytoryczne eks-
pertów nie pozostawiały wątpliwości, że 
z poszanowaniem prawa nie można wy-
dać wobec nas negatywnej decyzji. 

W naszej branży wydaje się to akurat 
bardziej prawdopodobne niż mniej…  
Niekoniecznie. Wszystkie sprawy finan-
sowe, podatkowe i wszelkie rozliczenia 
od lat prowadzimy wyjątkowo skrupu-
latnie, transparentnie i  przestrzegamy 
rygorystycznych procedur w tym zakre-
sie. Dlatego mamy powody by uważać, 
że negatywna decyzja urzędnika jest nie 
tylko błędna, ale też rażąco krzywdząca. 
Od samego początku ta kontrola nie prze-
biegała tak jak powinna. Była nieustannie 
przedłużana, wielokrotnie i zdaje się bez 
wystarczającego uzasadnienia spraw-
dzano kolejne dokumenty i  żądano od 
nas komentarza do działań nieznanych 
nam podmiotów. Mam wrażenie, że spra-
wa swoim poziomem komplikacji przero-
sła urzędników zamiejscowego oddziału  

poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego. 
Co ważne, na pewnym etapie kontroli, 
zwróciłem się w jej kontekście do Mini-
sterstwa Finansów o objęcie jej specjal-
nym nadzorem, bo byłem i jestem pewien, 
że Komputronik działał zgodnie z pra-
wem. Wskazałem ministerstwu negatyw-
ne skutki gospodarcze, jakie może nieść ze 
sobą błędna decyzja w tej sprawie, która 
po latach może zostać uznana przez sądy 
za wadliwą. Niestety, bardzo często pra-
womocny wyrok sądu z punktu widzenia 
przedsiębiorcy zapada za późno, a skut-
ków decyzji urzędnika nie da się cofnąć. 

Jaka była opinia resortu finansów?  
Analizujący naszą sprawę eksperci uznali, 
że nie ma podstaw do wydania negatyw-
nej decyzji podatkowej w naszej sprawie. 
To tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, 
że decyzja powinna być dla nas pozytyw-
na. Niestety wiemy już, że zamiejscowy 
oddział skarbówki, dla którego ta spra-
wa była olbrzymia i wygenerowała przez 
prawie sześć lat wielkie 
koszty, podjął nieprofe-
sjonalną decyzję. Zda-
niem moim i  naszych 
ekspertów, pani urzęd-
nik, która wydała tę de-
cyzję, powinna mieć 
świadomość, że w  ten 
sposób może zniszczyć 
dużą, polską firmę. Nie-
stety uznawano, że je-
śli firma robi ponad dwa miliardy obrotu 
to może sobie pozwolić na zapłatę kilku-
dziesięciu milionów VAT-u, właściwie 
w  imieniu podmiotów, które oszukały 
polskie państwo, ale które nam nie są i ni-
gdy nie były znane. Urzędniczka nie dała 
wiary naszym wyjaśnieniom, że jej decy-
zja będzie katastrofalna, a jej odpowiedź, 
która brzmiała: „Najwyżej Izba wam 
uchyli”, świadczy o niezrozumieniu me-
chanizmów rynkowych. 

Są i  dobre wiadomości: w  czerwcu 
otrzymaliście pozytywny wynik kon-
troli rozliczeń podatku VAT za okres 
styczeń – wrzesień 2017. Co różni tę 
kontrolę od tej feralnej? 
Tylko jej wynik, bo w obydwu okresach 
korzystaliśmy z  tych samych procedur 
i standardów. Za jeden okres, z 2017 roku, 

otrzymaliśmy opinię pozytywną, niemal 
laurkę od urzędników, która potwierdzała 
najwyższe standardy, prawidłowość roz-
liczeń i żadnych zastrzeżeń, a za 2014 rok 
negatywną. Czyli te same standardy do-
chowania należytej staranności, dwie po-
dobne sprawy i… dwa różne wyniki. 

Co teraz z waszą siecią franczyzową? 
Nasi partnerzy stanowią często lokalne 
centra kompetencyjno-handlowe z sze-
roko rozumianej branży IT. W  czasie 
lockdownu wręcz zyskały na znaczeniu. 
Są w 90 proc. zlokalizowane w pomiesz-
czeniach dostępnych „od ulicy”, a  nie 
w galeriach handlowych, więc pomimo 
rządowych obostrzeń działały przez ca-
ły czas, bez przeszkód administracyj-
nych. Często były to jedyne w tym czasie 
otwarte sklepy z elektroniką w danej miej-
scowości. Dużo więc skorzystały na tym, 
że lokalni klienci – domowi i biznesowi 
– musieli szybko przejść cyfrową trans-
formację. Będziemy dalej zacieśniać 

współpracę z  naszy-
mi partnerami, między 
innymi kładąc duży 
nacisk na oferowanie 
usług. Właśnie dlatego 
Marcin Mordak, który 
był do tej pory dyrekto-
rem odpowiedzialnym 
za rozwój usług, został 
szefem sprzedaży ca-
łej sieci działającej pod 

marką Komputronik. Jeśli chodzi o nasze 
własne salony, to planujemy systematycz-
ne i zaplanowane wyjście z klasycznych 
galerii handlowych na rzecz lokowania 
naszych placówek w punktach łatwo do-
stępnych z ulicy. To z myślą o zmieniają-
cych się oczekiwaniach klientów, którzy 
coraz częściej chcą umówić się na okre-
ślony termin, w którym zapewnimy im 
optymalne warunki sanitarne i w pełni 
poświęcimy uwagę ich potrzebom. Udzie-
lamy fachowych porad, angażujemy się 
w  projektowanie, budowę i  eksploata-
cję cyfrowych ekosystemów dla domów 
i firm. To wydaje się stanowić przyszłość 
naszej sieci sklepów.

Planujemy wyjście 
z klasycznych galerii 
handlowych na rzecz 
lokowania placówek 
w punktach łatwo 
dostępnych z ulicy.

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 
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Paweł Pilarczyk
redaktor naczelny ITbiznes.pl 

Przejściówka 
za 40 zł  

i dzieje się… 
magia   

T rudno nam zaakceptować myśl, że 
to smartfon jest tym prawdziwie 
osobistym komputerem, który po-

winniśmy określać mianem PC – Personal 
Computer. Traktujemy go raczej jako bar-
dziej zaawansowany telefon, zakładając, 
że służy nam przede wszystkim do dzwo-
nienia, a wszystkie dodatkowe funkcje są 
tylko opcjonalnymi ekstrasami. W rzeczy-
wistości jest jednak zupełnie inaczej, bo gdy 
porównamy ilość czasu, jaką spędzamy na 
czytanie maili na telefonie, korzystanie  
z komunikatorów czy sieci społecznościo-
wych, okaże się, że w istocie to dzwonienie 
jest opcją dodatkową.

Nowoczesne smartfony mają bardzo 
mocne komponenty – szybkie, wielordze-
niowe procesory, dużo pamięci RAM (w no-
wych modelach 8 lub nawet 12 GB – prawie 
tyle, ile mają współczesne laptopy bizne-
sowe!) plus wbudowane, pojemne nośniki 
na dane (dziś to przeciętnie 128 lub nawet  
256 GB). Czym zatem różnią się od lap-
topów? Oczywiście brakiem sprzętowej 
klawiatury i tym, że mają malutkie, kilkuca-
lowe ekrany, na których nie da się komforto-
wo pracować. Plus – nie mają Windowsa 10, 
Androida albo iOS-a.

Wspomnę jednak o pewnym akceso-
rium, które można kupić już za kilkadzie-
siąt złotych, a które diametralnie zmienia 
funkcjonalność smartfona. To dedykowana 
smartfonom klawiatura Bluetooth. Polecam 
wypróbować i zapewniam, że będziecie za-
skoczeni, jak wygodne nagle staje się odpi-
sywanie na maile na smartfonie! Niektórzy 
być może dojdą do słusznego wniosku, że 
na dwudniowy wyjazd biznesowy nie trze-
ba już zabierać ze sobą dwukilogramowego 
laptopa – wystarczy smartfon, który i tak 
mamy ze sobą, plus mała klawiatura. Ale to 
trochę jak z samochodami elektrycznymi – 
trzeba spróbować, żeby się do tego przeko-
nać. O klawiaturach Bluetooth wie każdy, 

ale mało kto faktycznie próbował je łączyć 
ze smartfonem. 

Obiecałem jednak, że opowiem, jak za-
mienić smartfon w komputer, a tu niezbęd-
ny będzie zakup specjalnej przejściówki, 
wartej całe 40 złotych. To adapter wypo-
sażony z jednej strony w złącze USB typu 
C, a z drugiej strony w gniazda USB typu A 
(to standardowe), USB typu C oraz wyjście 
HDMI. Adapter można znaleźć wpisując 
na przykład w wyszukiwarce internetowej 
„adapter hdmi usb c”. 

Gniazdo USB typu C podłączamy do złą-
cza zasilającego w smartfonie. Do adaptera 
podłączamy przez USB zwykłą klawiatu-
rę i zwykłą mysz (można też połączyć te 
akcesoria ze smartfonem przez Bluetooth 
– mysz także!), a do HDMI podłączamy 
zwykły monitor. I nagle staje się magia. Na 
ekranie monitora pojawia się pulpit przy-
pominający system Windows! Tu mały 
disclaimer: funkcja działa na nowych smart-
fonach Huawei (to tak zwany PC Mode) 
i Samsung (tryb DeX). W nowym Andro-
idzie 11 funkcja „PC” ma się pojawić już jako 
standard dla wszystkich smartfonów. Tryb 
PC nie działa niestety na iPhone’ach. 

W każdym razie to, co widzimy na ekra-
nie, jest naprawdę zupełnie innym wido-
kiem od tego na wyświetlaczu smartfona. 
Mamy pulpit z ikonkami aplikacji, a pro-
gramy uruchamiają się w oknach, które 
możemy przenosić czy zmieniać im roz-
miary. I nagle okazuje się, że mamy w tym 
trybie cały pakiet Office (o nieco okrojonej 
funkcjonalności), a przeglądarka Chrome 
działa jak na pececie. Okazuje się, że nagle 
smartfon zyskuje zupełnie nieznane nam 
wcześniej funkcje i do typowych zastoso-
wań biurowych zupełnie wystarcza. Sam 
podczas lockdownu pracowałem w ten spo-
sób przez wiele dni i wcale nie tęskniłem za 
laptopami, które przekazałem moim dzie-
ciom na potrzeby nauki zdalnej. 

To będzie historia o tym, jak na początku COVID-owego lockdownu oddałem 

moje komputery dzieciom, a sam ze swoją pracą przesiadłem się całkowicie 

na smartfona.

KRÓTKO I  NA TEMAT

Czy smartfonem
komputer?

CRN nr 10/202014
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Japoński producent, który od lat 
plasuje się w czołówce rynkowej, 
postanowił zaprosić resellerów 
do konkursu, którego celem 
jest prezentacja najciekawszych 
instalacji z wykorzystaniem mo-
nitorów tej marki. Finaliści mogą 
liczyć nie tylko na nagrody rze-
czowe, ale także opisy ich wdro-
żeń w mediach branżowych 
i społecznościowych. 

Odkąd w 2009 r. do oferty iiyama 
wprowadzony został pierwszy 
monitor dotykowy multitouch, 

nastąpił dynamiczny rozwój portfolio pro-
ducenta w ramach dwóch nowych kategorii 
– modeli dotykowych oraz wielkoformato-
wych. Obecnie w ofercie iiyama znajduje 
się 70 modeli wyświetlaczy dotykowych 
i około 50 modeli monitorów wielkofor-
matowych od 10 do 98 cali. Dzięki temu 

partnerzy japońskiego koncernu są w sta-
nie przygotować instalacje oparte wyłącz-
nie na produktach jednej marki. 
Miało to gigantyczny wpływ chociażby na 
rozwój nowych instalacji muzealnych, gdzie 
interaktywne wystawy i dobór odpowied-
niej technologii pozwalają na zagłębienie 
się w świat ekspozycji jak nigdy wcześniej, 
czego wręcz wymagają dzisiejsi, szczegól-
nie młodzi, odbiorcy. Przykładowo, moni-
tory iiyama pomagają w oddziaływaniu na 
zwiedzających Muzeum II Wojny Świato-
wej, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, 
Muzeum Tradycji Mleczarskich w  Gra-
jewie, Muzeum Techniki Leśnej w Gołu-
chowie czy Centrum Bajki w Pacanowie. 
W latach 2017 – 2019 gwałtowny wzrost 
sprzedaży monitorów interaktywnych 
przypadł na sektor edukacji, gdzie dzięki 
projektom typu „Aktywna tablica” zrewo-
lucjonizowano sposób prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. W rezultacie tych zmian 
zielone tablice kredowe zostały zastąpione 
przez ekrany. Dziś monitory interaktywne 
znajdują się na wyposażeniu większości 
szkół, a kolejne instalacje tych urządzeń wy-
pierają między innymi tablice interaktywne, 

 co jest możliwe dzięki zdecydowanie więk-
szym możliwościom technologicznym, ja-
kie zapewniają monitory, w  tym marki 
iiyama.
Japoński producent w  pełni zaspokaja 
również potrzeby klientów z sektora re-
tail w placówkach handlowych oraz użyt-
kowników z branży restauracyjnej. Rozwój 
technologii i jednocześnie chęć przyspie-
szenia procesów obsługi klienta spowo-
dowały znaczne zmiany w tym obszarze. 
Fakturomaty można już znaleźć w każdym 
markecie budowlanym, kasy samoobsługo-
we powoli stają się codziennością nie tylko 
w sieciach spożywczych, a zamawianie za 
pomocą interaktywnego menu w restaura-
cji to już nie tylko domena sieci z wielkim 
„M” w logo. Kolejny przykład to interak-
tywne strefy zabaw dla dzieci w galeriach 
handlowych, które dzięki odpowiedniemu 
oprogramowaniu zyskały zupełnie nowe 
możliwości. Nie są to już strefy prostych 
gier, tylko miejsca eksperymentów i nauki 
kształtów, kolorów czy języków obcych. 
Systemy umożliwiają organizowanie kon-
kursów i zabaw z ekranem jako narzędziem 
do ich automatyzacji. 

KONKURS IIYAMA „Case Study:  
pokaż światu swój projekt!”

ADVERTORIAL

Specjaliści iiyama, chcąc zobrazować resellerom i użytkownikom końcowym 

możliwości, jakie dają monitory dotykowe i wielkoformatowe tej marki, 

przygotowali konkurs „Case Study: pokaż światu swój projekt!”„Case Study: pokaż światu swój projekt!” 
z atrakcyjnymi nagrodami. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przesłać 

na adres pokazprojekt@iiyama.com zdjęcia projektu z wykorzystaniem 

monitorów iiyama, zrealizowanego w ciągu 3 ostatnich lat.  

Konkurs trwa od 5 października do 6 listopada 2020 r. 

Partner, który zajmie I miejsce otrzyma 34-calowy monitor iiyama 

XUB3493WQSU-B1 lub dwa 27-calowe modele XUB2792UHSU-B1. 

W przypadku II miejsca nagrodą jest 32-calowy XB3288UHSU-B1 lub 

dwa 25-calowe XUB2595WSU-B1. Z kolei zdobywca III miejsca będzie się 

cieszyć 27-calowym XUB2792QSU-B1/W1 lub trzema (!) 24-calowymi 

XUB2492HSU-B1/-W1. Ponadto każdy z finalistów może przy tym liczyć 

na… worek gadżetów. Co więcej, dodatkowo specjaliści iiyama wyróżnią 

10 projektów, za które wręczone zostaną nagrody pocieszenia w postaci 

walizek lub lodówek turystycznych iiyama. 

Co ważne, opisy zwycięskich projektów zostaną opublikowane 
w magazynach branżowych, a ponadto na stronie 

iiyama.com/pokaz-nam-swoj-projekt, 
na której znajduje się szczegółowy regulamin  

konkursu oraz w mediach społecznościowych: 

www.linkedin.com/company/iiyama-polska,

www.facebook.com/iiyamapolska.

Konkurs z nagrodami i... czymś więcej  
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wiedzę w tym zakresie. Jak do tej pory udało 
nam się przeszkolić około 2 tys. osób. 

A dlaczego KNF zmienił swoje podejście 
do usług chmurowych?
To dobre pytanie, ale raczej do KNF-u. 
Mogę jedynie pospekulować, że komisja do-
szła do słusznego wniosku, iż chmura staje 
się mainstreamem i od tego się nie ucieknie. 
A skoro zmienia się, w sposób nieodwra-
calny, model dostawy usług przez kluczo-
wych graczy technologicznych, to sektor 
bankowy będzie musiał w końcu ten no-
wy model zaadaptować. A wtedy, jeśli KNF 

Adam Dzwonkowski, przewodniczący PolishCloud Academy, 
w rozmowie na temat największego w naszej części Europy programu 
edukacyjnego z zakresu rozwiązań chmurowych dla przedstawicieli 
sektora bankowego.

przekonują się 
do chmuryBanki

CRNRozmawiamy o projekcie, który jest 
nietypowy z kilku powodów. Po pierw-
sze uczestniczą w nim, ramię w ramię, 
śmiertelni konkurenci na rynku chmu-
ry, a więc Microsoft i Google. Po drugie 
jego celem jest przekonanie do rozwią-
zań chmurowych raczej zachowawczej 
pod tym względem branży bankowej. 
Po trzecie, edukujecie ich i szkolicie bez-
płatnie. Skąd cały pomysł i dlaczego wy-
braliście akurat tę branżę? 
Adam Dzwonkowski To nie my wybrali-
śmy, ale nas wybrano. Nas, czyli Microsoft, 
Google, Accenture i  Operatora Chmury

Wydatki na infrastrukturę cloud w Chinach osiągnęły rekordowy poziom 

4,3 mld dol. w II kw. br. – wynika z danych Canalysa. Oznacza to wzrost o 70 proc. w po-

równaniu z tym samym okresem 2019 r. Państwo Środka jest więc na drugim miejscu 

(po USA) pod względem udziału w światowym rynku usług chmurowych (12,4 proc.). 

Największym beneficjentem wzmożonego popytu jest Alibaba Cloud (40,1 proc. udzia-

łów w chińskim rynku). Kolejne miejsca przypadają Huawei Cloud (15,5 proc.) i Tencent 

Cloud (15,1 proc.), czwartym zaś największym dostawcą jest Baidu AI Cloud (8 proc.). 

Wzmożone inwestycje w chmurę, w tym rozwój sieci data center, to w dużym stopniu 

efekt stymulowania tego rynku przez chiński rząd, a z drugiej przyspieszona cyfrowa 

transformacja firm w związku z COVID-19 – podkreślają analitycy Canalysa. 

Brainly, największa na świecie internetowa społeczność uczniów i ekspertów, po-

dzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi przejścia na platformę Amazon 

Web Services. Z oficjalnych danych wynika, że koszty wirtualnych serwerów spadły 

o 60 proc., natomiast nastąpił wzrost niezawodności do 99,98 proc., a koszty opera-

cyjne zmalały aż o połowę. Brainly świadczy swoje usługi przy wykorzystaniu Amazon 

EC2 Reserved Instances i Spot Instances, a także usługi Amazon ElastiCache oraz 

Amazon Elastic Kubernetes Service. Decyzja o całkowitym zdaniu się na AWS została 

podjęta, gdy liczba serwerów Brainly w modelu on-premise przekroczyła 100, co zaczę-

ło przerastać możliwości obsługi ze strony relatywnie małego działu IT. 

Santander Bank Polska przy wspar-

ciu Accenture, wdrożył system Salesforce 

CRM bazujący na rozwiązaniu chmurowym. 

Nowa platforma zwiększy efektywność 

obsługi spraw klientów firmowych, a do-

radcy banku dzięki aplikacji mobilnej 

mogą obsługiwać duże firmy i korporacje 

zdalnie, poza oddziałem. Dzięki nowemu 

CRM w chmurze, klienci firmowi będą mo-

gli załatwić większość swoich spraw przy 

jednorazowym kontakcie z bankiem, gdyż 

w jednym miejscu zbierane będą wszelkie 

interakcje ze wszystkich kanałów, którymi 

klient kontaktuje się z bankiem. Z kolei dla 

banku nowe narzędzie to również znaczące 

usprawnienie współpracy pomiędzy zespo-

łami doradców operacyjnych i sprzedażo-

wych, które dodatkowo umożliwi pracow-

nikom prowadzącym obsługę klientów poza 

oddziałami banku wykonywanie niezbęd-

nych operacji zdalnie – na urządzeniach 

mobilnych (źródło: ISBnews). 

Fakty, ciekawostki i rozmowy

Krajowej, jak również kancelarię Kochań-
ski & Partners. Pomysłodawcą projektu 
jest Związek Banków Polskich, który jako 
– w pewnym sensie – reprezentant ban-
ków uznał, że nadszedł najwyższy czas na 
intensywną edukację pracowników sektora 
bankowego w zakresie technologii chmuro-
wych, bo po prostu dłużej już bez tego nie 
można rozwijać nowoczesnej bankowości. 
Tym bardziej, że w ostatnim czasie zmieni-
ło się nastawienie KNF-u do usług chmu-
rowych. Komisja doszła do wniosku, że od 
chmury nie ma ucieczki i zaczęła oczeki-
wać od banków, żeby posiadały niezbędną 
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Equinix uzyskał status Google Cloud Premier Partner, co ma umoż-

liwić klientom tego dostawcy łatwiejsze nawiązywanie połączeń 

i migrację priorytetowych obciążeń na platformę Google Cloud. 

Połączenie platformy Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) 

i usług Google Cloud Interconnect pozwala tworzyć bardziej elastycz-

ne i skalowalne usługi w hybrydowych środowiskach wielochmuro-

wych. Integracja rozwiązań Equinix SmartKey i Google Cloud External 

Key Manager (EKM) zapewnia natomiast klientom bezpieczne usługi 

przechowywania kluczy, szyfrowania i tokenizacji. Ułatwia to także 

specjalistom Equinixa spełnianie wymagań w zakresie nadzoru i zgod-

ności z przepisami na „cyfrowym brzegu” — blisko chmury i operato-

rów. Equinix obsługuje obecnie ponad 35 proc. prywatnych połączeń 

bezpośrednich z platformą Google Cloud. Są one realizowane za poś- 

rednictwem dedykowanych usług dla firm lub partnerskich usług GCI. 

nie przejęłaby nad tym kontroli, docelowo 
mielibyśmy do czynienia z czymś w rodza-
ju „falandyzacji” prawa bankowego. Moim 
zdaniem to bardzo dojrzała decyzja KNF-u. 

Do kogo kierujecie ofertę szkoleń w ra-
mach PolishCloud Academy? Do działów 
IT czy raczej do kadry zarządzającej? 
Pomysł był taki, żeby zwracać się do każ-
dego i  nie ograniczać do pracowników 
działów IT. Przy czym poziom wiedzy, ja-
ki prezentujemy, jest podstawowy, bo nie 
chcemy zastępować ośrodków szkole-
niowych czy naszych własnych ścieżek 
certyfikacji. Przede wszystkim mówimy 
o fundamentach chmury jako takiej, w tym 
podstawowych pojęciach –  IaaS, PaaS,  
SaaS – żeby każdy pracownik banku wie-
dział, co ma na myśli dostawca, kiedy przy-
chodzi i proponuje taki czy inny sposób na 
rozwiązanie określonego problemu. 

Na ile jest to nauka o chmurze, a na ile pro-
mocja konkretnych rozwiązań i usług? 
W projekcie bierze udział dwóch potęż-
nych konkurentów – Microsoft i Google.  

Na początku odbyła się rozmowa na ten 
temat i przedstawiciele wszystkich part-
nerów zgodzili się, że to jest tak ważny pro-
jekt dla kraju i całego sektora bankowego, 
że tę codzienną rywalizację w tym przed-
sięwzięciu odłożą na bok. Umowa była ta-
ka, że wszyscy wykładowcy mają być jak 
najbardziej neutralni i nie pokazywać, kto 
na rynku chmury jest lepszy, a kto gorszy. 
W trakcie dotychczasowych szkoleń nie by-
ło ani jednego odejścia od tych ustaleń.

W opisie projektu zapewniacie, że „dzię-
ki otwarciu się na najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne polskie banki mają  
szansę zwiększyć konkurencyjność”. 
Jak? 
Chociażby dzięki analizie danych, czy też 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Tego 
profesjonalnie, na dużą skalę, nikt nie zro-
bi bez chmury. Sposób tradycyjny będzie 
zbyt kosztowny lub nieskuteczny. A bez in-
westycji w takie usługi i rozwiązania, bez 
strategicznej i makroekonomicznej analizy 
danych, instytucje finansowe nie wejdą na 
wyższy poziom konkurowania i rozwoju. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

Czy uczestnicy PolishCloud Academy są 
otwarci na rozwiązania chmurowe, czy 
raczej obawiają się korzystania z takich 
usług w tak wrażliwym sektorze jakim 
jest bankowość? 
Podejście do chmury zależy od miejsca, 
jakie ktoś zajmuje w  strukturze banku. 
To dlatego tak bardzo rozbudowaliśmy 
tę część szkoleń, która dotyczy cyberbez-
pieczeństwa, bo jeśli nie przekonamy do 
chmury działów bezpieczeństwa, jeśli nie 
wyjaśnimy na czym takie usługi polega-
ją i jak nimi zarządzać, to tacy specjaliści 
będą blokowali zmiany. Kolejna grupa „na 
nie” to osoby odpowiedzialne za tradycyj-
ną infrastrukturę IT, które boją się, że sta-
ną się niepotrzebne. Dlatego staramy się 
pokazywać im nową drogę rozwoju zawo-
dowego. Jeśli ktoś był, dajmy na to, fachow-
cem od wirtualizacji, to przecież za kilka 
lat dalej może być fachowcem od infra-
struktury, ale tej chmurowej. Tu napraw-
dę nie ma się czego bać.  

Google Cloud to najczęściej wybierana platforma na świe-

cie przez retailerów oraz e-tailerów – wynika z raportu „Cloud 

Channel Analysis”. To efekt przemyślanej i dobrze egzekwo-

wanej wertykalnej strategii, w ramach której retail stanowi 

jeden z kluczowych segmentów gospodarki. Jednocześnie 

dostawca zbudował sieć lokalnych integratorów, którzy za-

pewniają mu dobre dotarcie do klientów retailowych. Jednym 

z większych sukcesów było podpisanie długoletniego kontrak-

tu z BestBuy, a w gronie użytkowników Google Cloud są też 

takie tuzy, jak: Costco (trzecia największa sieć handlu detalicz-

nego w USA) czy Metro AG. W związku z tegorocznym lock-

downem wielu retailerów znacząco zwiększyło skalę działania 

w modelu e-commerce, z korzyścią dla Google Cloud, ale też 

wszystkich pozostałych dostawców platform chmurowych. 

Asseco Poland przy wsparciu IBM-a, Google Cloud i Red Hata, stworzyło nowy model platformy Asseco Convergent Services 

Environment (Asseco CSE). W efekcie po raz pierwszy na polskim rynku system klasy BSS (Business Support Systems) został udostępniony 

w chmurze, z myślą o obniżeniu kosztów IT dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców internetu i telewizji. Platforma CSE umożliwia 

między innymi łączenie wielu różnych produktów w jedną ofertę, rozliczaną w ramach jednej faktury. Może obsługiwać procesy sprzedaży, 

obsługi i rozliczeń usług konwergentnych. Udostępnienie Asseco CSE w chmurze dla zamawiających oznacza optymalizację kosztów zwią-

zanych z wdrożeniem oprogramowania, a także opłat operacyjnych i utrzymaniowych proporcjonalnie do wielkości prowadzonego biznesu. 

o usługach CLOUDOWYCH
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„Alexa”. Wyrażenie z kolejnej rozmowy zo-
stało zrozumiane jako „Wyślij wiadomość”. 
Alexa zadała na głos pytanie „Do kogo?”. Na-
stępnie jedno słów z rozmowy w tle zostało 
zinterpretowane jako nazwisko z listy kon-
taktów klienta. Alexa zadała na głos pytanie 
„[Nazwisko], tak?”. Wtedy Alexa zinterpreto-
wała słowo z rozmowy w tle jako „Tak”.

Nic dziwnego, że Walt Mossberg, jeden 
z najbardziej szanowanych amerykańskich 
dziennikarzy i recenzentów technologicz-
nych, napisał o Ring Always Home Cam: 
W kraju bez prawa chroniącego cyfrową pry-
watność ktoś, kto kupi takie urządzenie od 
fi rmy z całą historią problemów z prywatno-
ścią, jest szalony. Można dodać: tak jak sza-
leni są szefowie fi rmy, która przedstawia 
drona-kamerę, zapewniając, że dla bezpie-
czeństwa i ochrony prywatności nieco póź-
niej (sic!) dorobi do niego dwuskładnikowe 
uwierzytelnianie i szyfrowaną transmisję.

A może to żadni szaleńcy, tylko miłośnicy 
wywołujących dreszcze historii? Czy tylko 
mnie nazwa Ring Always Home Cam koja-
rzy się z „The Postman Always Ring Twice”, 
klasykiem kina noir? Przypadek? 

Ledwo Amazon obwieścił tę nowinę, 
w sieci posypały się komentarze. Przyjmu-
jąc, że wszystko da się zhakować, nie chciał-
bym mieć go koło siebie – to akurat taki, który 
dobrze i bez konieczności wykropkowywa-
nia czegokolwiek pokazuje typowe obawy. 
Obawy jak najbardziej uzasadnione, zna-
jąc historie dotyczące luk bezpieczeństwa 
i wykorzystujących je ataków na inne urzą-
dzenia Amazona, czyli dzwonek-kamerę 

Ring, z którą zresztą Ring 
AHC ma współdziałać, ale 
przede wszystkim na gło-
sowych asystentów Alexa 
i Echo. 

Zresztą pal sześć, gdy-
by chodziło tylko o luki i ataki, które za-
kładają istnienie jakichś ciemnych sił. Po 
prostu nikt nie zrobił więcej dla skom-
promitowania tych urządzeń niż ich pro-
ducent. Oczywiście, producent ma prawo 
wyprodukować asystenta głosowego, któ-
ry ni stąd, ni zowąd zaczyna metalicznie 
mamrotać „ile razy zamknę oczy, widzę tru-
py”. Natomiast, gdy nieustannie potyka się 
o własne nogi i zaczyna za pośrednictwem 
swoich służb prasowych klepać coś w stylu 
podobnym do swojego „asystenta”, rujnuje 
zaufanie do własnych produktów i bezpie-
czeństwa jakichkolwiek technologii. 

Tak było w  sprawie pewnej Brytyjki, 
której prywatną rozmowę asystent Echo 
rozesłał do kolegów jej męża. Rzecznik 
Amazona wyjaśnił to następująco:  Asystent 
Echo został wybudzony przez słowo z roz-
mowy w tle, które mogło brzmieć podobnie do Fo

t. 
Ad
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e 
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Nieodmiennie przychodzi mi to do 
głowy, gdy fi rma znana z  co naj-
mniej frywolnego podejścia do kwe-

stii bezpieczeństwa i prywatności po raz 
kolejny prosi się o kłopoty, wysyłając przy 
tym komunikat: „Bezpieczeństwo naszych 
usług i produktów stanowi dla nas najwyż-
szy priorytet”. 

OK, może się zapędziłem i niepotrzebnie 
obrażam płaskoziemców. W gruncie rzeczy 
to przecież możliwe (przy-
najmniej do wyobrażenia), że 
Australia nie istnieje, a za każ-
dym razem kiedy pokazują ją 
w telewizji, to grają tam ak-
torzy opłacani przez NASA. 
Na chłopski rozum ziemia jest oczywiście 
płaska, co znaczy, że płaskoziemcy używa-
ją rozumu, jak potrafi ą. O gigantach z Doli-
ny Krzemowej powiedzieć tego się nie da. 

Koniec tych docinków i już tłumaczę, o co 
mi chodzi. Otóż Amazon, który chciał po-
syłać ludziom do domów zakupy dronami 
(i co się w założonym – pardon my French 
– timeframe’ie nie udało), idzie w zaparte 
i wyraża przekonanie, że drony jednak bę-
dą latać, tylko nie do domów, ale po domach. 
Kierowana przez Jeff a Bezosa fi rma zapo-
wiedziała, że za kilka miesięcy wprowadzi 
na rynek nowy produkt – Ring Always Home 
Cam. Będzie to kilkunastocentymetrowej 
średnicy autonomiczny dron z podczepioną 
kamerą, pełniący funkcje alarmowe. Może 
na żywo transmitować przebieg włamania 
na smartfon właściciela albo pokazać mu, 
że zostawił włączone żelazko.

OPINIE

Tomasz Bitner 
Autor pełni funkcję Programming Directora 

w polskim oddziale CIONET – międzynarodowej 
społeczności IT Executives. W latach 2011 –  

2020 był redaktorem naczelnym „Computerworld 
Polska”. We wcześniejszym okresie między 

innymi kierował redakcją portalu WNP.pl, był 
także wydawcą „Motoru” i „Auto Moto”.

„Ktoś, kto to kupi, 
jest szalony”. 

Dron 
zawsze dzwoni
dwa razy
Wśród ludzi, którzy rządzą branżą IT, musi być szczególnie dużo 
antyszczepionkowców, płaskoziemców i wszystkich, którzy – jak 
zgrabnie ujmowała to stara reklama Apple’a – myślą inaczej.
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Niepozorny blok mieszkalny przy ul. Opalińskiej w Warszawie 
staje się obowiązkowym miejscem wizyt dla osób zainteresowa-
nych najnowszymi rozwiązaniami digital signage. Kryje się w nim 
biuro, w którym prezentowane są technologie polskiej marki 
xLEDpro obecnej w kilkunastu krajach Europy. 

Showroom, w którym prezentowane 
są najnowsze rozwiązania LED dla 
biznesu i instytucji, tworzono przez 

rok. Proces ten poprzedziło sześć lat do-
świadczeń i analizy rynku Digital Signage. 
W efekcie powstało miejsce, które – bez 
cienia przesady – stało się wizytówką pol-
skiej branży DS. Na pewno jest nią dla Sta-
timu, warszawskiego integratora, któremu 
na 200 mkw. udało się zaprezentować  
20 ekranów marki własnej xLEDpro 
o łącznej powierzchni 100 mkw. Zwiedza-
jący showroom mogą także zobaczyć, jak 
niewiarygodnie łatwy jest montaż i serwis 
tych produktów, w tym ewentualna wy-
miana uszkodzonego panela, której może 
dokonać – po zaledwie kilkuminutowym 
szkoleniu – nawet laik. Przy czym jakość 
rozwiązań xLEDpro jest na tyle duża, że 
Statim zdecydował się zapewnić klientom 
5-letnią gwarancję. Warszawski integrator, 

aby mieć pewność odnośnie do jakości 
i nieprzerwanych dostaw produktów, od 
dłuższego czasu dzierżawi linię produk-
cyjną, na której powstają rozwiązania 
xLEDpro.

Warto podkreślić, że jeszcze do niedaw-
na tak dobrej jakości ekrany LED były zbyt 
drogie, aby można było stworzyć dobrze 
wyposażony showroom. W dość krótkim 
jednak czasie postęp technologiczny spo-
wodował z jednej strony znaczący wzrost 
jakości, a z drugiej spadek cen. W efekcie 
ekrany LED w sklepach i innych miejscach 
publicznych stopniowo zaczęły wypierać 
monitory LCD i wszystko wskazuje na to, 
że mamy do czynienia z trwałym trendem. 

Co nie dziwi, biorąc pod uwagę ultra-
cienką konstrukcję, wspomnianą już za-
skakująco prostą modułową budowę oraz 
bardzo wysokie parametry obrazu. Dodat-
kowo brak łączeń między modułami LED 

podnosi walory wizualne, 
czego nie da się osiągnąć, 
budując ścianę z  nawet 
bezszwowych monito-
rów LCD. Przy czym z ko-
lejnych modułów można 
budować ekrany o dowol-
nej wielkości, na potrze-
by nie tylko retailu, ale 
także banków, dworców 
czy instytucji użyteczno-
ści publicznej (wśród te-
gorocznych instalacji 
Statimu jest dyspozytor-
nia stołecznego zakładu 
MPWiK). Jednym z  po-
wodów, dla których przy-
bywa chętnych do zakupu 

xLEDpro jest fakt, że przy wszystkich 
swoich zaletach są jednocześnie bardziej 
wytrzymałe, a zarazem tańsze w eksplo-
atacji od ekranów LCD.

Co ważne, ekrany xLEDpro będą z każ-
dym rokiem charakteryzować się coraz 
lepszymi parametrami w  rozsądnych 
cenach, co będzie zwiększać ich atrak-
cyjność i stymulować popyt. Dotyczy to 
przede wszystkim malejącego rozmia-
ru diod, które w retailowych zastosowa-
niach mają wielkość 4  lub 3 milimetry, 
ale coraz częściej w biznesie stosuje się 
modele o wymiarach 2,5; 2,0; 1,5, a nawet  
1,2 milimetry. W tym kontekście bardzo 
istotna jest rola showroomu Statimu, 
w  którym klienci lub partnerzy bizne-
sowi integratora mogą zobaczyć każdy 
z tych wariantów w działaniu. Specjaliści 
Statimu oczekują, że już niedługo będzie 
można zaprezentować ekrany microLED, 
gdzie wielkość diody wynosi nie więcej niż 
100 mikrometrów. 

STATIM: showroom
bez kompromisów 
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Cyprian Dominiak
dyrektor działu AV/DS, Statim Integrator 
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Szczegółowe informacje 
na temat rozwiązań 
xLEDpro są dostępne  
pod adresem:  
www.xledpro.pl.
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Według danych IDC aż 70 proc. 
aplikacji biznesowych pozo-
staje poza chmurą publiczną. 

Głównie z obawy o bezpieczeństwo prze-
twarzanych informacji. Inne przyczyny to 
przyzwyczajanie do tradycyjnych rozwią-
zań, a także złożoność aplikacji oraz obję-
tość przetwarzanych przez nich danych. 
W  rezultacie organizacje z  jednej stro-
ny muszą obsługiwać systemy pracujące 
w środowisku lokalnym, z drugiej zaś ko-
rzystają z SaaS czy usług cloud storage. Ta 
mało komfortowa sytuacja generuje dodat-
kowe koszty. Jednocześnie rozmywają się 
kompetencje i odpowiedzialność pracow-
ników wewnętrznego działu IT oraz specja-
listów zatrudnianych przez usługodawcę. 

HPE znalazło sposób na rozwiązanie 
tego i kilku innych problemów, jakie po-
jawiają się przy okazji cyfrowej transfor-
macji. Antonio Neri, CEO HPE, podczas 
niedawnego HPE Discover Virtual Expe-
rience, podtrzymał swoją ubiegłoroczną 

zapowiedź, że do końca 2022 r. cała ofer-
ta fi rmy będzie dostępna w formie usługi. 
Już za niespełna półtora roku klienci HPE 
będą mogli wybrać model subskrypcyjny, 
konsumpcyjny lub pay-per-use. W cza-
sie wirtualnego spotkania z partnerami 
i klientami CEO HPE poinformował rów-
nież o wprowadzeniu nowej usługi Green-
Lake Cloud Services, która ma zapewnić 
elastyczność i sprawność w przenosze-
niu aplikacji korporacyjnych bez wygó-
rowanych opłat wyjściowych. Przy okazji 
wbił szpilkę dostawcom usług chmuro-
wych, zapewniając, że klienci HPE nigdy 
nie będą obciążeni kosztami za wyjście 
z chmury, ani ponosili podwójnych kosz-
tów przechowywania danych tylko po to, 
aby wróciły do środowiska lokalnego. 

GreenLake: wielkie jezioro 

HPE GreenLake łączy walory chmury 
publicznej, takie jak elastyczność, koszty,

dostęp do zasobów na żądanie z wydaj-
nością i bezpieczeństwem lokalnego śro-
dowiska IT. Niemniej zaprojektowanie 
optymalnego rozwiązania nie jest pro-
stą sprawą i wymaga od koncernu z San 
Jose współpracy z  integratorami, dys-
trybutorami oraz klientami końcowy-
mi. W ramach HPE GreenLake istnieje 
możliwość wyboru chociażby takich sys-
temów, jak: big data, edge computing, 
backup, disaster recovery, SAP HANA, 
a także infrastruktury hiperkonwergent-
nej czy też macierzy dyskowych. Wymie-
nione rozwiązania cieszą się największą 
popularnością wśród przedsiębiorców, 
aczkolwiek lista oferowanych przez HPE 
usług jest znacznie dłuższa. 
– HPE posiada bogate doświadczenie we 
wdrażaniu różnego rodzaju środowisk, co 
bardzo pomaga zarówno w procesie dobo-
ru najlepszej opcji zarówno dla klienta, jak 
i samego procesu wdrażania infrastruk-
tury w środowisku lokalnym – tłumaczy 
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CHMURA POZBAWIONA WAD
Niektórzy przedsiębiorcy, rozważając proces cyfrowej transformacji, niesłusznie 

utożsamiają go z migracją do chmury publicznej. Tymczasem przykład HPE GreenLake 
pokazuje, że można wybrać inną drogę.
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Marcin Tymieniecki, HPE Business 
Development Manager w Also. 

Dostawca HPE GreeenLake, oprócz po-
mocy w doborze odpowiedniego sprzętu 
i oprogramowania, musi wynegocjować 
z klientem warunki umowy. Idea usługi 
sprowadza się do tego, aby jej użytkow-
nik płacił jedynie za wykorzystane zasoby. 
Dlatego też zapisy zawarte w kontrakcie 
zazwyczaj dotyczą zajmowanej prze-
strzeni dyskowej, wykorzystania mocy 
obliczeniowej czy skonsumowanej prze-
pustowości sieci. Umowa zawiera też 
minimalny poziom zobowiązania klien-
ta, czyli najmniejszą kwotę, jaką zgodzi 
się płacić każdego miesiąca. Można się 
tutaj doszukać analogii z abonamentem 
telefonicznym. Dopiero w  przypadku, 
kiedy klient przekroczy li-
mity określone w kontrak-
cie, musi uiścić dodatkową 
opłatę. 

–Wdrożony system po-
siada pewien bufor, który 
można wykorzystać, kiedy 
potrzeby obliczeniowe czy 
też dotyczące powierzchni 
dyskowej przekroczą prze-
widywania. Usługodawca w ten sposób 
zapewnia klientowi ochronę przed niedo-
stateczną alokacją i spadkiem wydajno-
ści środowiska w wyniku nagłego wzrostu 
obciążenia –  podkreśla HPE Business 
Development Manager w Also. 

HPE GreenLake stanowi szczególnie 
interesującą propozycję dla klientów, 
którzy nie lubią radykalnych zmian. Użyt-
kownicy usługi mają nadal dane pod kon-
trolą, gdyż znajdują się one w środowisku 
lokalnym. Jednocześnie zyskują nowe 
możliwości, których nie daje im własna 
serwerownia. HPE GreenLake pozwala 
płacić za faktycznie wykorzystane zasoby 
czy skalować systemy w górę oraz w dół. 
Usługa stanowi również duże udogod-
nienie dla zasypanych pracą działów IT, 
uwalniając ich od żmudnych, rutyno-
wych zadań. Pełna oferta HPE GreenLa-
ke znajduje się na platformie online, na 
której klienci mogą uzyskać informację, 
sprawdzić cenę oraz skorzystać z wersji 
demonstracyjnych. 
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Marcin Tymieniecki 
HPE Business Development Manager, 
Also 

Also pomaga w przepro-
wadzeniu projektu HPE 

przeprowadzeniu proof of concept oraz dobo-

nologii HPE oraz HPE GreenLake. Also rozwija 

Usługi HPE GreenLake oferowane są 
w różnych konfi guracjach i dostarczane 
klientom w terminie 14 dni od momen-
tu złożenia zamówienia. Partnerzy oraz 
klienci mogą wybierać spośród prekonfi -
gurowanych elementów składowych ar-
chitektur referencyjnych – wszystko po 
to, żeby maksymalnie skrócić czas, który 
jest potrzebny do uruchomienia produk-
cyjnego środowiska. 

– Usługi HPE pozwalają klientom na 
uwolnienie kapitału, zwiększenie elastycz-
ności operacyjnej i fi nansowej, uwolnienie 
talentów i szybsze wprowadzanie innowa-
cji – wylicza Marcin Tymieniecki.

Ale nie tylko użytkownicy końcowi mo-
gą zostać benefi cjentami HPE GreenLake. 
Also zachęca resellerów oraz integrato-

rów do sprzedaży usług, 
tym bardziej, że rola part-
nerów nie ogranicza się do 
prostej odsprzedaży. Inte-
gratorzy mogą rozbudo-
wywać ofertę o autorskie 
rozwiązania, zwłaszcza 
że klienci coraz częściej 
poszukują dodatkowych 
usług bądź funkcji. Marek 

Hojda, Indirect Sales Manager w HPE, za-
uważa, że w ten proces włączają się też 
fi rmy, które wcześniej nie były partnera-
mi HPE. Najczęściej są to developerzy, 
co stanowi pokłosie polityki producenta, 
który udostępnia interfejsy programowa-
nia aplikacji. 

– Programy, które tworzą zewnętrzne 
fi rmy, włączamy w nasz ekosystem i rów-
nocześnie staramy się kojarzyć z integra-
torami. W ten sposób tworzymy silne trio 
– zaznacza Marek Hojda. 

W obecnych czasach działy IT muszą 
zmodernizować metody ochrony cyfro-
wych informacji, aby uprościć operacje 
i spełnić wymagane poziomy SLA. Nie jest 
to jednak zadanie z kategorii łatwych, bo-
wiem coraz więcej fi rm korzysta z modelu 
hybrydowego. Część cyfrowych zasobów 
znajduje się w lokalnej serwerowni, a po-
zostałe u  zewnętrznego usługodawcy. 
Taka sytuacja prowadzi do wielu nie-
porozumień pomiędzy usługodawcami 
a  klientami. Szczególnie dobrze widać 

to na przykładzie modelu SaaS. Usługo-
biorcy zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, 
że odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
danych jest współdzielona. Innym wcze-
śniej niedostrzeganym problemem są wy-
datki związane z przenoszeniem zasobów 
pomiędzy różnymi lokalizacjami. 

– Obecnie klienci oczekują zwinności 
i elastyczności chmury, ale jednocześnie 
martwią się o bezpieczeństwo oraz kosz-
ty związane z przesyłaniem danych. HPE 
GreenLake zapewnia możliwość tworzenia 
kopii zapasowych i odzyskiwania danych. 
Operacje te można przeprowadzać w dwie 
strony, a więc do i z chmury publicznej. Co 
ważne, klient nie ponosi związanych z ty-
mi operacjami kosztów – wyjaśnia Marcin 
Tymieniecki. 

HPE GreenLake szybko zdobywa po-
pularność na całym świecie. W 2018 r. 
przychody ze sprzedaży tych usług 
wzrosły o 100 proc., w ubiegłym roku zaś 
o 40 proc. Polska należy do krajów, gdzie 
ten biznes dopiero się rozkręca. To dobra 
informacja dla Also i jego partnerów, tym 
bardziej, że rodzime fi rmy – sceptycznie 
podchodzące do usług chmury publicznej 
– zapewne chętniej skorzystają z ciekawej 
alternatywy. 

Klienci HPE 
nigdy nie będą 
obciążeni 
kosztami za 
wyjście z chmury. 

Kontakt dla integratorów:
Marcin Tymieniecki, HPE Business Development Manager, Also

tel. 691 475 216
Marcin.Tymieniecki@also.com
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CRN Jest Pan znany z zamiłowania do 
supersamochodów. To największa Pana 
pasja? 
Wojciech Wolny Zawsze lubiłem takie 

samochody, choć bliższe były mi mo-

tocykle. Kiedyś miałem je na plakatach, 

a teraz w garażu. Tylko że coraz częściej 

nie wypada mi się w supersamochodach 

pokazywać. Kiedy przyjeżdżają klienci, 

najlepiej odebrać ich elektryczną skodą, 

ponieważ supersamochody, szczególnie 

przez Skandynawów, traktowane są ja-

ko nieekologiczne i niefajne. Pracujemy 

więc nad zielonym wizerunkiem naszej 

fi rmy. 

To jedna z rzeczy, która mnie od Skandy-
nawów na pewno odróżnia. 
Mnie też, bo całe życie jeżdżę szybkimi 

samochodami. Ostatnio, w nowoczesnej 

formule ekonomii współdzielenia, zo-

stałem członkiem Supercar Club Krzysz-

tofa Hołowczyca. Lubię spełniać swoje 

marzenia, zamiast tylko o czymś rozmy-

ślać. Już za młodu wolałem jeździć sta-

rym, ale fajnym samochodem, niż tylko 

patrzeć na nówkę sztukę w katalogu. 

Żartuję, że już na studiach zrealizowa-

łem amerykański sen, bo miałem dom 

z basenem i beemkę. Z tym że dom był 

po rodzinie, przedwojenny i niewielki, 

basen mały i rozporowy, a BMW to była

KANAPA CRN POLSKA

„Do tej pory nie inwestowaliśmy powyżej kwoty kilku 

milionów złotych, a teraz szykujemy się na akwizycje 

rzędu 30 – 40 mln zł. Chcielibyśmy zbudować grupę fi rm, 

która będzie generować miliard złotych przychodów rocz-

nie, w oparciu o takie fi lary, jak tworzenie oprogramo-

wania, wdrażanie infrastruktury IT, usługi team i body 

leasingu, a także nasze startupy” – mówi 

Wojciech Wolny, prezes Euvic. 

siódemka, ale staruszka. Miałem też kie-

dyś dwudrzwiowego mercedesa SLC 

z mojego rocznika, którym jechałem do 

ślubu. Sam jechałem, ponieważ żona po-

wiedziała, że takim trupem pod kościół 

nie zajedzie. A z kolei ja sobie nie wy-

obrażałem, żeby mój ukochany wóz nie 

stał przed kościołem w tak wielkie dla 

mnie święto (śmiech). 

Czyli droga do nowego Ferrari była dłu-
ga i kręta? 
Tak. Samochód jakim jeździłem zawsze 

odzwierciedlał kondycję naszego biznesu. 

Z drugiej strony auta były moimi kamie-

niami milowymi. Miało być Porsche 911

CRN nr 10/202022

do ekstraklasy

po pięciu latach, ale ponieważ fi rma była 

wtedy mała i wciąż wymagała kapitału, 

to kupiłem 11-letni egzemplarz. A pierw-

szym prawdziwym supersamochodem 

był Aston Martin, a dopiero potem Fer-

rari, które kupiłem w 40 urodziny i wte-

dy uznałem, że koniec z takimi autami. 

Jestem w tej kwestii spełniony. 

I co teraz? Samoloty? 
Zestrzałem się już i zacząłem cieszyć 

designem, sztuką, ładnymi meblami. 

W ogóle potrzebuję teraz dużo ładnej 

przestrzeni wokół siebie. Kupiłem dom 

zaprojektowany przez znane studio archi-

tektoniczne i dzięki wsparciu przyjaciela

Chcemy awansować 
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remontuję go, starając się zadbać o wiele 

szczegółów. Kiedyś tak nie miałem, a te-

raz tego potrzebuję. Ale wciąż zbieram 

motocykle. W nowym domu będzie dla 

nich szczególne miejsce. 

Skoro już rozmawiamy o tak wczesnych 
latach, proszę powiedzieć, jakie były Pa-
na pierwsze kroki w branży IT? 
Najpierw jeździłem do Austrii, poży-

czonym od mojej mamy renault twingo, 

z termosem i kanapkami. Nocowałem na 

parkingach, a rano chodziłem po tamtej-

szych fi rmach IT i oferowałem im usłu-

gi polskich programistów. Wtedy ludzie 

u nas kończyli studia i nie mieli co ze sobą 

robić, a dla Austriaków cena 10 euro za 

godzinę pracy programisty była śmiesz-

na. I tak się to wszystko zaczęło kręcić. 

Aż staliście się chyba największą grupą 
fi rm IT w naszej części kontynentu. W mi-
nionych latach rozwijaliście się bardzo 
intensywnie, przejmując kolejne przed-
siebiorstwa. Z tego, co wiem, kupujecie 
za swoje? 
Cały czas kupujemy za swoje, bez kre-

dytu bankowego. Ale powoli zaczynamy 

zmieniać takie podejście do inwestowa-

nia – staliśmy się przez to zbyt pasywni. 

Po to są pewne instrumenty fi nansowe, 

żeby z nich korzystać. Po wyjściu z Bo-

naira mamy swoje oszczędności, także te 

„covidowe” i przy wykorzystaniu kapita-

łu z rynku wierzymy w możliwość reali-

zacji naszych zamierzeń, które są bardzo 

poważne. 

Jak bardzo? 
Do tej pory nie inwestowaliśmy powy-

żej kwoty kilku milionów złotych, a te-

raz szykujemy się na akwizycje rzędu 

30 –  40  mln  zł. Chcielibyśmy zbudo-

wać grupę fi rm, która będzie generować 

miliard  złotych przychodów rocznie, 

w  oparciu o  takie fi lary, jak tworze-

nie oprogramowania, wdrażanie infra-

struktury IT, usługi team i body leasingu, 

a także nasze startupy. Teraz nasze spół-

ki generują w sumie około 500 mln zł 

rocznego przychodu, dlatego też dojście 

do miliarda zajmie nam pewnie kilka lat. 

W każdym razie wyniki mamy bardzo do-

bre, wskaźniki nam rosną i ambicja też 

nam urosła.

A skąd akurat ten miliard? Chodziło po 
prostu o wyznaczenie ambitnego celu?
Tak. My przecież tego miliarda do nicze-

go konkretnego nie potrzebujemy. Ale 

musimy do czegoś dążyć i w ten sposób 

chcemy awansować do krajowej ekstra-

klasy. Z drugiej strony nie za wszelką ce-

nę, żeby się nie zatracić i nie zgubić tego, 

że dobrze bawimy się tym, co robimy. 

Będziemy rozwijać się i dążyć do miliar-

da we własnym tempie. Generalnie na-

dal chcemy być fi rmą rodzinną, gdzie 

czynnik stresu jest rzadkością, a nie co-

dziennością. Pieniądze lubią robić weso-

łe rzeczy w miłym towarzystwie i niech 

tak będzie w naszym przypadku. 

Powiedział Pan, że wskaźniki wam rosną. 
Lockdown w tym nie przeszkodził? 
Wręcz przeciwnie. Bardzo wcześnie wy-

straszyłem się recesji i podjęliśmy sze-

reg kroków, które miały zminimalizować 

jej wpływ na fi rmę. Niektórzy mieli nas 

nawet za panikarzy, tymczasem skumu-

lowała nam się suma małych oszczęd-

ności. Samochody przestały jeździć, 

więc zaoszczędziliśmy na paliwie. Spa-

dły też koszty biurowe, podobnie jak 

podróży pociągami i samolotami. Poza 

tym pozamrażaliśmy różne nierokujące 

projekty, co do których wcześniej się łu-

dziliśmy… To wszystko dało całkiem dużą 

kwotę oszczędności, a do tego pozyska-

liśmy sporo nowych, dużych projek-

tów, a w Euvic IT wręcz biliśmy rekordy 

związane z przechodzeniem klientów na 

pracę zdalną. 

Korzystaliście może z rozwiązań tarczy 
antykryzysowych? 
Ze względu na dobrą sytuację fi rmy, 

w tym brak zwolnień, nie załapaliśmy 

się na żadną pomoc publiczną. 

Porozmawiajmy teraz o czymś, co i tak 
musiało paść w tej rozmowie, a więc tych 
nieszczęsnych 40 tysiącach specjalistów 
IT, których zgłosiliście jako swoją siłę 
roboczą w przetargu ogłoszonym przez 
Aplikacje Krytyczne. To cała armia lu-
dzi, której nie zatrudnia żaden integra-
tor w Polsce. Liczyliście, że konkurencja 
się nie połapie i nie sprzeciwi? 
To nie miało nic wspólnego z przetargo-

wym cwaniactwem, a cała sprawa jest 

bardzo nieoczywista. Problem polegał 

na sformułowaniu „aktywny konsultant 

w bazie”. Chcieliśmy doprecyzowania, co 

to właściwie ma znaczyć. Jeśli bowiem 

chodziłoby o osoby zatrudnione w dzia-

le technicznym, na umowę o pracę czy 

w innej formie, to pod tym względem nie 

jesteśmy wcale gorsi od największych 

integratorów. Obawialiśmy się jednak, 

że jak ktoś będzie miał w swojej grupie 

fi rmę rekrutacyjną z bazą 100 tysięcy 

konsultantów, to odpadniemy w przed-

biegach. A  zatem oprotestowaliśmy 

specyfi kację na początkowym etapie 

przetargu, a Krajowa Izba Odwoławcza 

odrzuciła nasz protest uznając, że okre-

ślenie „aktywny konsultant w bazie” jest 

w porządku. 

A skoro tak…
A  skoro tak, to poszukaliśmy wśród 

naszych spółek największej bazy re-

krutacyjnej z  dużą liczbą aktywnych 

konsultantów i stąd zadeklarowane przez 

nas 40 tysięcy fachowców. Kuriozalne 

w tym przypadku było to, że sam zama-

wiający potwierdził – na etapie drugiego 

odwołania do KIO – że właśnie o taką ba-

zę mu chodziło, bo dla niego im większa 

baza potencjalnych specjalistów do wy-

korzystania, tym lepiej. Wyszła w końcu 

z tego wszystkiego parodia przetargów 

publicznych, a nasza oferta została od-

rzucona pod wpływem nacisków me-

dialnych, a nie dlatego, że zamawiający 

poczuł się oszukany. 

Nie macie więc poczucia, że zrobiliście 
coś złego? 
Zupełnie nie. Zwłaszcza że nasza cena by-

ła korzystna dla zamawiającego i nie był 

to skok na kasę. Zawiodła natomiast

Kiedy przyjeżdżają klienci, 
najlepiej odebrać ich 
elektryczną skodą, bo 
supersamochody, szczególnie 
przez Skandynawów, 
traktowane są jako 
nieekologiczne i niefajne.
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izba odwoławcza, która powinna na po-

czątku zażądać uściślenia definicji bazy 

konsultantów. A jeśli zamawiający przy-

jął naszą definicję i bazę za taką, która 

mu odpowiada, to już zupełnie bez sen-

su, że KIO nie pozwoliło mu wybrać na-

szej oferty. Moim zdaniem ta instytucja 

w tym przypadku się nie sprawdziła. 

Przyjęliście ostatnio nową strategię pod 
hasłem „Integrator 2.0”, której częścią 
było wyjście z inwestycji w Bonair. Za-
mierzacie skoncentrować się na czterech 
filarach rozwoju, w tym „Innovations”. 
Co przez to rozumiecie? 
Ujmę to tak: jesteśmy jak producent łopat 

w dobie gorączki złota. Od lat opracowu-

jemy rozwiązania i dajemy infrastruktu-

rę innowacyjnym firmom, żeby rozwijały 

swoje innowacyjne produkty. W  ten 

sposób pracujemy dla startupów i co-

raz lepiej rozumiemy, jak się tego „zło-

ta” szuka. Uznaliśmy, że też w pewnym 

zakresie powinniśmy się tym zająć. 

Oczywiście przede wszystkim będzie-

my nadal tworzyć „paliwo” do budowy 

innowacji, te przysłowiowe łopaty, ale 

sami też zaczniemy tworzyć własne in-

nowacje. Ponieważ z jednej strony mamy 

znakomitych fachowców od oprogramo-

wania i sprzętu, a z drugiej coraz lepsze 

relacje z funduszami inwestycyjnymi, ist-

nieje duża szansa, że naszym własnym 

startupom stworzymy dobre warunki do 

rozwoju. Przynajmniej na wczesnym eta-

pie, do momentu sprzedaży poważnemu 

inwestorowi. Temu będzie służył nasz 

akcelerator technologii IT – Edulab oraz 

budowany przez nas Park Technologicz-

ny w Gliwicach, gdzie projektujemy prze-

strzeń dla młodych ludzi z pomysłami. 

Kiedy to nastąpi? 
Nieruchomość należy do spółki Śląski 

Park Informatyczny, którą założyliśmy 

wraz z  moimi pięcioma wspólnikami. 

Umówiliśmy się także z Asseco na wy-

najęcie części powierzchni, a poza tym 

razem z tą firmą chcemy współpraco-

wać przy organizacji hackathonów, lunch 

talków i tym podobnych wydarzeń dla 

młodych, kreatywnych, ambitnych ludzi. 

Poza tym będzie tam też nasza siedzi-

ba i wydzielona odrębna przestrzeń dla 

naszych startupów. Kończymy właśnie 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 
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przerabiać budynek i spodziewamy się, 

że Asseco przeniesie się do nas za około 

miesiąc. Jestem im wdzięczny za przyłą-

czenie się do naszej inicjatywy i chciał-

bym przy tej okazji głośno to wyrazić. 

Kiedy zamierzacie stawiać pierwsze kro-
ki w innowacyjnych technologiach? 
Już teraz mamy w portfelu około 14 start- 

upów. Kilka z nich ma duże szanse na 

przetrwanie, na przykład Jobllegro czy 

Universality. Potrafimy już sami two-

rzyć nietuzinkowe produkty dla naszych 

największych klientów. Ostatnio EMPiK 

uruchomił w całości napisaną przez nas 

aplikację Empik Music, która nie ustępuje 

w niczym Spotify. Chyba sami do końca 

w to nie wierzyli, ale teraz pani prezes 

dotrzymuje dżentelmeńskiej umowy 

i głośno nas chwali (śmiech). 

Ogłaszając nową strategię zapowiedzie-
liście jeszcze wybór nowego, piątego ob-
szaru działania. Co to będzie? 
Myślimy o obszarze marketingu, zwłasz-

cza internetowego. Potrzebujemy tego 

do działań promocyjnych dla własnych 

startupów, a więc jako wzmocnienia fila-

ru „Innovations”. Sami się na tym nie zna-

my, więc musimy kupić dobrą firmę z tego 

sektora. Prowadzimy już rozmowy.

I  jeszcze cytat z  informacji prasowej: 
„Przyjęta przez spółkę strategia Integra-
tora 2.0 oznacza zdolność do komplekso-
wej realizacji złożonych projektów IT”. 
Wcześniej nie mieliście takiej zdolności? 
Z każdym rokiem nabywamy takich zdol-

ności i wciąż mamy przestrzeń do dalsze-

go rozwoju. Można to opisać na świeżym 

przykładzie szwajcarskiej spółki roz-

liczającej fundusze inwestycyjne, któ-

ra ogłosiła przetarg na, po pierwsze, 

zaprojektowanie i wykonanie portalu,  

WOJCIECH WOLNY 
Pomysłodawca powstania Grupy Technologicznej  
Euvic, największej federacji spółek informatycznych 
w Europie Środkowej. Strateg, ekspert w dziedzinie 
sprzedaży i zarządzania, finalista konkursu „Przedsię-
biorca Roku 2014” Ernst & Young. Prywatnie miłośnik 
żeglarstwa, instruktor narciarstwa i pasjonat rajdów 
motocyklowych. 

na którym w czasie rzeczywistym będą 

prezentowane wyceny funduszy, a po 

drugie dostarczenie niezbędnej infra-

struktury z 24-godzinnym help deskiem. 

Czyli pełna kompleksowa usługa w ob-

szarze technicznym. Tym zresztą wygra-

liśmy, gdyż klient sam przyznał, że nie 

byliśmy najlepszą firmą od portalu, ani 

najlepszą od infrastruktury, ale za to je-

dyną, która mogła zapewnić jedno i dru-

gie. A w przyszłości nasze kompetencje 

poszerzą się o usługi marketingowe. 

Z  tego, co wiem, planujecie debiut  
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Czy rzeczywiście? 
Tak, zależy nam na tym. Z  kilku po-

wodów, innych niż kapitał – na który 

wszyscy wskazują. Zależy nam przede 

wszystkim na transparentności wobec 

zachodnich partnerów, głównie instytucji 

finansowych, którym chcemy świadczyć 

usługi. Druga rzecz to bezpieczeństwo. 

Teraz – hipotetycznie – gdybym się rozbił 

samochodem, to moja żona ma niepłyn-

ne aktywo, z którym nie wie, co zrobić. 

Trzecią kwestią są programy pracowni-

cze. Głęboko wierzę w dzielenie się z pra-

cownikami, a nie ma lepszego miejsca 

niż giełda, gdzie będą mogli swoje akcje 

sprzedawać oraz kupować w zależności 

od chęci i potrzeb. Czwarta rzecz to po-

zytywny PR, bo o spółkach giełdowych 

dużo się mówi i pisze, a my zakładamy 

bezpieczny, stabilny rozwój na lata, więc 

i ten przekaz powinien być dobry. Oczy-

wiście zdajemy sobie sprawę, że idzie-

my pod prąd, ponieważ spółki raczej chcą 

z giełdy wyjść, ale uważamy, że akurat 

dla nas debiut będzie korzystny. 
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Standard Wi-Fi 6, zapewniający większą prędkość, wydajność 
i niezawodność sieci bezprzewodowej, staje się coraz bardziej 
powszechny. Na rynku pojawiło się szerokie portfolio zgodnych 
z nim urządzeń, w tym zarówno sprzęt topowy, jak i modele 
w rozsądnej cenie. 

S tandard Wi-Fi 6, do niedawna ni-
szowy i ekskluzywny, systematycz-
nie się upowszechnia. Powody są 

oczywiste: nowa generacja komunikacji 
bezprzewodowej doskonale sprawdza się 
w sytuacji, gdy coraz więcej urządzeń jest 
podłączonych do sieci – zwłaszcza, gdy 
wymagają one szybkiego i stabilnego trans-
feru (streaming wideo 4K, gry, systemy 
monitoringu etc.). A z takimi wyzwaniami 
musi się mierzyć rosnąca liczba użytkow-
ników zarówno w domach, jak i w fi rmach. 
Ponadto asortyment urządzeń Wi-Fi 6 sta-
le się powiększa, co obecnie pozwala le-
piej odpowiadać z jednej strony na różne 
potrzeby klientów, a z drugiej wyjść na-
przeciw ich możliwościom budżetowym. 
Przykładem fi rmy działającej w ten spo-
sób jest TP-Link, który w tym roku posze-
rzył swoje portfolio o całą gamę rozwiązań 
Wi-Fi 6 – począwszy od wyspecjalizowa-
nych routerów dla graczy, poprzez kar-
ty sieciowe, aż po urządzenia z segmentu 
smart home. 

Wszystkie nowe urządzenia tej marki 
korzystają z rozwiązań OFDMA i MU-
-MIMO, które umożliwiają podłączenie 
większej ilości sprzętu oraz zmniejsza-
ją opóźnienia w  transmisji. Przy czym 
beamforming poszerza zasięg sieci, ko-
lorowanie BSS eliminuje zakłócenia, 
a wydajność idzie w górę dzięki modula-
cji 1024-QAM. W efekcie pojemność sie-
ci rośnie nawet czterokrotnie, a prędkość 
transferu o około 25 proc. w porównaniu 
z Wi-Fi 5 (do 9,6 Gb/s). Dodatkowo me-
chanizm ograniczający zużycie energii 

(TWT) zapewnia dłuższą pracę na ba-
terii podłączonych urządzeń. Co istotne, 
w urządzeniach TP-Linka konfi guracja 
zajmuje kilka minut za pomocą aplikacji 
mobilnej. 

Przykładem topowego sprzętu TP-Link 
wykorzystującego protokół Wi-Fi 6 jest 
gamingowy trzypasmowy router Archer 
AX11000. Umożliwia połączenia z pręd-
kością ponad 10 Gb/s. Ma wydzielone pa-
smo 5 GHz do gier (4804 Mb/s), a do tego 
5 GHz do innych połączeń (4804 Mb/s) 
oraz 2,4 GHz (1148 Mb/s). Szybkie po-
łączenie kablowe zapewnia port WAN 
2,5 Gb/s oraz 8 gigabitowych portów LAN. 
AX11000 wyposażono w rozwiązania dla 
fanów cyfrowej rozrywki, jak Game Acce-
lerator, który pozwala na wykrywanie 
i  optymalizację ruchu generowanego 
przez gry, czy Game Protector – udosko-
nalony system HomeCare od Trend Micro
– zabezpieczający konta i dokumenty.

Dwupasmowy Archer AX10 to niedrogi 
router Wi-Fi 6, który sprawdzi się jako cen-
tralne łącze inteligentnego domu, umoż-
liwiając wydajne, niezawodne połączenia 
Wi-Fi oraz przewodowe. Łączna pręd-
kość transferu wynosi 1,5 Gb/s (1201 Mb/s 
w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 
2,4 GHz). Dzięki czterem gigabitowym 
portom ethernet urządzenia takie jak kom-
puter, telewizor czy konsola do gier mo-
gą korzystać z połączeń przewodowych 
1 Gb/s. Model ten jest kompatybilny z Ama-
zon Alexa, co pozwala zarządzać nim z po-
mocą asystenta głosowego. Ma również 
funkcję QoS i kontroli rodzicielskiej.

Kolejną ciekawą nowością jest karta sie-
ciowa PCI Express Archer TX3000E, która 
umożliwia korzystanie z połączeń Wi-Fi 6
i Bluetooth 5.0. Dwie wielokierunkowe an-
teny na magnetycznej podstawie zapewnia-
ją maksymalne prędkości transferu danych 
dochodzące do 2402 Mb/s (5 GHz) oraz 
574 Mb/s (2,4 GHz). Karta ma dodatkowo 
rozpraszacz ciepła i pozłacane elementy, 
które wpływają na stabilność i niezawod-
ność działania także w wysokich tempera-
turach. Realizowane przez nią połączenia 
są szyfrowane w standardzie WPA3.

Z  kolei Deco X20 to zestaw Wi-Fi 6
Mesh AX1800 przeznaczony do dużego 
mieszkania albo domu. Zapewnia duże 
pokrycie sygnałem i podłączenie nawet 
do 150 urządzeń. Łączna prędkość połą-
czeń sięga 1800 Mb/s (1201 Mb/s w paśmie 
5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Ze-
staw składa się z trzech współpracujących 
ze sobą routerów (można dodawać kolej-
ne), dzięki czemu podłączone urządzenia 
automatycznie przełączają się podczas 
przemieszczania się po domu, korzystając 
z najszybszych możliwych w danym mo-
mencie prędkości. Deco X20 sprawdzi się 
w wymagających zastosowaniach, przy-
kładowo przyspieszy 20-krotnie (w po-
równaniu z Wi-Fi 5) transmisję z kamer 
monitoringu, 10-krotnie streaming wideo 
Full HD i 4-krotnie 4K. Warto podkreślić, 
że oprócz tego, że połączenia są szyfrowa-
ne w standardzie WPA3, to usługa TP-Link 
HomeCare zapewnia dostęp do persona-
lizowanych funkcji, w tym kontroli rodzi-
cielskiej, antywirusa i QoS. 

TP-Link z paletą 
rozwiązań Wi-Fi 6
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Praca zdalna wymusiła przy-
spieszoną modernizację domo-
wych sieci. I choć konsumenci 
oraz klienci z rynku SOHO 
nadal patrzą przede wszystkim 
na ceny urządzeń, to większą 
wagę zaczęli przywiązywać 
do wsparcia i aplikacji.

Powszechne przejście pracowni-
ków na tryb home offi  ce sprawiło, 
że sprzedaż urządzeń sieciowych 

nabrała przyspieszenia. Producenci in-
formują nawet o kilkukrotnym wzroście, 
co dotyczy głównie routerów. Według 
jednego z  dystrybutorów tegoroczny 
wzrost w segmencie SOHO sięga poziomu 
35 proc. Również dane światowe wskazu-
ją na zwiększone zakupy infrastruktury 
sieci WLAN przez konsumentów. Zda-
niem IDC w II kw. br. globalne wydatki 
klientów domowych na ten cel były wyż-
sze o 20 proc. rok do roku, podczas gdy 
przedsiębiorstwa wyraźnie ograniczy-
ły swoje inwestycje (na świecie spadek 
wyniósł 9,5 proc., w Polsce popyt zmalał 
o 14,4 proc.). 

Warto wspomnieć przy tym o danych 
Contextu, z których wynika, że infrastruk-
tura sieci bezprzewodowych w II kw. br. 
cieszyła się w polskiej dystrybucji dużo 
większą popularnością niż przed rokiem 
– w tym zakresie odnotowano wzrost aż 
o 122 proc. Dane te obejmują zarówno do-
mowe, jak i fi rmowe rozwiązania, aczkol-
wiek najwięcej kupowali w dystrybucji 
w minionym kwartale retailerzy i etaile-
rzy, czyli de facto segment konsumencki.

Z informacji dostawców wynika, że prio-
rytetem konsumentów i użytkowników 
z rynku SOHO stała się poprawa wydaj-
ności i stabilność łączy, także tych kablo-
wych, co generowało zapotrzebowanie

stabilizacja po    
  modernizacji

PRACA ZDALNA:  
RYNEK
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Łukasz Milic, Business Development 
Representative w QNAP-ie.

Trzeba przy tym zauważyć, że jednym 
z efektów lockdownu w segmencie do-
mowej sieciówki był korzystny wpływ 

na routery. Częściej niż rok temu kupo-
wano urządzenia w standardzie AC, ale 
też Wi-Fi 6 oraz modele LTE. Mniejsze 
zapotrzebowanie odnotowano przy tym 
na sprzęt w standardzie N. Według świa-
towych danych IDC klienci domowi nadal 
zdecydowanie preferują standard Wi-Fi 5 
(60 proc. udziału ilościowo i 74 proc. war-
tościowo w sprzedaży w II kw. br.). 

Co ciekawe, chociaż w domach coraz 
częściej instalowane są łącza światłowo-
dowe (co pozwala na podpięcie wydaj-
nego sprzętu), część użytkowników nie 
wykorzystuje w pełni ich potencjału i naj-
wyraźniej potrzebuje doradztwa w tym 
zakresie. Tak czy inaczej spowodowane 
pandemią przejście na pracę zdalną zwe-
ryfi kowało jakość domowego internetu 
i urządzeń. 

– W pierwszym eta-
pie niespotykana jak 
dotąd sytuacja wymu-
siła częściową wymia-
nę najstarszych modeli, 
zdecydowanie zwięk-
szając sprzedaż na po-
czątku lockdownu. 
W późniejszym okresie pomiędzy popytem 
i podażą zapanowała równowaga – mówi 
Piotr Głydziak, pełnomocnik zarządu ds. 
VAD w Action Business Center.

VPN do domowego biura
Mimo że klienci domowi nadal wybierają 
sprzęt kierując się przede wszystkim ce-
ną zakupu urządzeń, to obecnie częściej 
zwracają uwagę na zalety całościowe-
go rozwiązania sieciowego. Ze względu 
na rosnącą świadomość użytkowników 

większe niż kiedyś znaczenie ma wspar-
cie ( jak poprawianie bezpieczeństwa, 
długość gwarancji etc.), jak też aplikacje 
oferowane w pakiecie czy licencje VPN. 

Po wybuchu pandemii jedną z klu-
czowych kwestii okazało się zapew-
nienie bezpiecznej komunikacji zdalnej 
z domowych biur. Stąd dużym zainte-
resowaniem cieszyły się urządzenia 
z  możliwością tworzenia VPN. Nacisk 
na tę funkcję to tegoroczny trend, który 
nie był obserwowany w takiej skali w po-
przednich latach. 

– Wielu fi rmom brakowało prostych 
i  niedrogich narzędzi do udostępnienia 
pracownikom możliwości pracy zdalnej –
wyjaśnia Przemysław Biel, Key Account 
Manager Poland w Synology. 

Małe fi rmy coraz częściej 
doceniają zestawy aplikacji 
biznesowych jako zamien-
nik rozwiązań licencjonowa-
nych lub płatnych w formie 
subskrypcji. Nadal dużą zale-
tą dla konsumentów i SOHO 
pozostaje przy tym prostota 
instalacji, konfi guracji oraz 

zarządzania sprzętem i siecią, zwłasz-
cza za pomocą aplikacji mobilnych. 
Możemy obserwować również więk-
sze zapotrzebowanie na rozwiązania 
poprawiające jakość połączeń, jak syste-
my mesh, które pozwalają łatwo zwięk-
szyć zasięg sieci. Większą niż zwykle 
popularnością cieszą się też wzmacnia-
cze sygnału. 

Generalnie więcej w  minionym pół-
roczu kupowano urządzeń klienckich, 
zmniejszyło się natomiast zainteresowa-
nie modelami biznesowymi, ze względu 
na ograniczenie projektów w fi rmach, ale 
też zamknięcie biur w II kw. br. Do ko-
lejnych tegorocznych priorytetów, jeśli 
chodzi o domowe sieci, należy zaliczyć 
zainteresowanie narzędziami do zdalne-
go backupu i synchronizacji plików z róż-
nych lokalizacji. 

– Użytkownicy wciąż dążą do uzyska-
nia bezpiecznej przestrzeni na swoje dane, 
niezależnie od tego, czy są to dane pry-
watne czy fi rmowe. Pod tym względem 
preferencje w tym roku nie uległy zmia-
nie. Jednocześnie doceniane są dodatko-
we możliwości rozwiązań, jak prywatna 
chmura synchronizacji plików – twierdzi

Część użytkowników 
nie wykorzystuje
w pełni potencjału 
swoich łączy.

Zdaniem resellera 

n Henryk Guzik, właściciel, Guzik Systemy 
Informatyczne

W bieżącym roku w czasie pandemii 

zaobserwowaliśmy znacznie więk-

sze zapotrzebowanie na urządzenia 

sieciowe do domu, a w szczególno-

ści na routery. Wzrost sprzedaży 

oceniam na 30 proc. w porównaniu 

z  poprzednim rokiem. Niespecjal-

nie zmieniły się natomiast preferen-

cje klientów co do ceny. Konsumenci 

nadal wybierają przede wszystkim 

sprzęt z dolnych półek cenowych.

Zdaniem dystrybutora  

n Łukasz Żukowski, dyrektor 
działu produktów 

SMB & CE, Veracomp 
W minionych miesią-

cach odnotowaliśmy 

duży wzrost zaintere-

sowania urządzeniami 

sieciowymi. Po przejściu 

na pracę zdalną wielu użytkowników 

postanowiło odświeżyć domową 

infrastrukturę. Najczęściej realizo-

waliśmy zamówienia na wzmacnia-

cze sygnału Wi-Fi, kamerki IP, nowe 

routery w standardzie AX do two-

rzenia systemu mesh oraz na karty 

sieciowe USB. Klienci szukają przede 

wszystkim wydajności. W ciągu dnia 

w domu przebywa równocześnie 

kilku użytkowników pasma, którzy 

wykorzystują je do pracy i nauki 

zdalnej. Na szczęście coraz więcej 

osób posiada w swoich domach łą-

cze światłowodowe i może zainwe-

stować w droższe routery. 

n Piotr Głydziak, pełno-
mocnik zarządu ds. VAD, 

Action Business Center
Nowe wymaga-

nie klientów to 

możliwość łatwe-

go wdrożenia pracy 

zdalnej i zapewniania 

jej bezpiecznego połączenia. Po-

zostałe oczekiwania, takie jak sta-

bilność urządzenia i dobry zasięg 

sieci Wi-Fi pozostały bez zmian. 

Zaobserwowaliśmy też, że wzro-

sły nieco wymagania odnośnie do 

wydajności, gdyż wielu klientów 

postanowiło zainstalować łącza 

światłowodowe, nie wykorzystu-

jąc jednak w pełni ich potencjału, 

ze względu na nieznajomość reguł 

fi ltrowania i kolejkowania ruchu 

sieciowego. Nie miało to jednak 

wpływu na jakość połączenia, po-

nieważ routery nawet ze średniej 

półki cenowej radzą sobie bez pro-

blemów z szybszymi łączami.
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gamingu na wzrost popytu. Przewiduje 
się, że klienci nadal będą poszukiwać wy-
dajnych urządzeń z funkcjami dla graczy, 
w tym routerów ze specjalnym pasmem 
wydzielonym do gier, dzięki czemu cyfro-
wa rozrywka nie obciąża łączy przezna-
czonych do komunikacji innego typu.

chaos?
Jak mówi Piotr Głydziak rozwiązania, 
które mają na celu rozbudowę infrastruk-
tury sieciowej w  SOHO i  zapewnienie 
komunikacji zdalnej powstawały często 
chaotycznie, z wykorzystaniem urządzeń, 
które były pod ręką.

– Część z nich się sprawdziła, inne trzeba 
wymienić lub opracować na nowo założe-
nia na jakich mają funkcjonować, a to stwa-
rza integratorom całkiem obiecujący rynek 
dla usług i urządzeń sieciowych – twierdzi 
Piotr Głydziak.

Tym samym domowe biura mogą być 
nadal zainteresowane inwestycjami – tym 
razem w projekty porządkujące i uspraw-
niające sieciówkę. 

– Dziś fi rmy dokładnie wiedzą co jest im 
potrzebne i pod to projektuje się kolejne roz-
wiązania. Rynek retailowy nie jest w sta-
nie dostosować oferty do potrzeb klienta 
i tu jest miejsce dla integratorów – uważa 
przedstawiciel Action Business Center.

Nie wszyscy podzielają tę opinię. Wśród 
producentów i dystrybutorów nie brakuje 
głosów, że rynek sieci dla domu i SOHO to 
domena retailerówi i dostawców internetu,
wyposażających domy także w routery.

– Moim zdaniem SOHO to przede 
wszystkim rynek produktów retailowych, 
czyli gotowych „pudełek”, które nie wyma-
gają wysokich kompetencji i specjalizacji. 
Dodatkowo ich marżowość jest bardzo ni-
ska. Produkty bardziej zaawansowane to 
już domena kanału MŚP oraz integrato-
rów, których klientami są fi rmy i instytucje 
– uważa Łukasz Żukowski, dyrektor dzia-
łu produktów SMB & CE w Veracompie. 

Radzi przy tym integratorom, aby skon-
centrowali się właśnie na rynku małych 
i średnich fi rm, gdzie nie brakuje moż-
liwości realizacji złożonych projektów 
i osiągnięcia wyższych marż. Łukasz Żu-
kowski wskazuje także na sektor admini-
stracji publicznej i edukacji. Zwraca też 
uwagę na rozwiązania do monitoringu 
wizyjnego i  rosnący segment instalacji 
fotowoltaicznych, które często wymaga-
ją wzmacniaczy sygnału czy routerów. 

Wi-Fi 6: stopniowy wzrost
W domach niewiele jest urządzeń dostoso-
wanych do Wi-Fi 6, ale nie ma wątpliwości, 
że będą one wypierać starsze systemy, także 
w segmencie domowym i SOHO.

– Mimo że Wi-Fi 6 zadebiutowało cał-
kiem niedawno, już w tej chwili widać duże 
zainteresowania tą kategorią – zapewnia 
Robert Kulasiński, Distribution Channel 
Manager w TP-Linku. 

Według światowych danych Wi-Fi 6
w segmencie użytkowników domowych 
wciąż stanowi niszę, choć pod względem 
wartości nie taką małą. Urządzenia w tym 
standardzie w II kw. br. odpowiadały za 
jedynie 3,6 proc. dostaw, ale za to 9,5 proc. 
przychodów pochodziło ze sprzedaży 
konsumenckiej infrastruktury WLAN. 
Jednak wygląda na to, że w domach wy-
miana Wi-Fi 4 (standard N) i Wi-Fi 5 (AC) 
nie będzie odbywać się w szybkim tempie. 

– Standard Wi-Fi 6 jest jeszcze dość mło-
dy, a produkty przystosowane do jego obsługi 
mają wyraźnie wyższe ceny. Kiedy zrówna-
ją się z urządzeniami w standardzie AC, bę-
dziemy mogli spodziewać się dynamicznego 
wzrostu przychodów z technologii Wi-Fi 6 – 
podsumowuje Łukasz Żukowski. n
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Zdaniem producenta 

n Robert Kulasiński, Distribution Channel Manager, TP-Link
Podczas pandemii zauważyliśmy dużo większe zapotrzebowanie na 

routery klienckie. Z naszych obserwacji wynika, że miała ona bardzo 

duży wpływ na rozwój internetu szerokopasmowego. Większość 

użytkowników LTE tłumnie ruszyła po stabilne łącza przewodowe, 

co przełożyło się na znaczny wzrost sprzedaży routerów domowych. 

Największym zainteresowaniem cieszą się modele z gigabitowymi 

portami oraz Wi-Fi 5. Wyraźnie wzrosła też popularność wzmacniaczy 

sygnału, a największą niespodzianką był dla nas wzrost rozwiązań mesh. Spodzie-

wamy się dalszego szybkiego wzrostu zainteresowania Wi-Fi 6. To jest przełomo-

wa technologia i popyt na produkty, które ją obsługują rośnie znacznie szybciej, 

niż było to w przypadku Wi-Fi 5. 

n Przemysław Biel, Senior Key Account Manager Poland (Sales Representative), 
Synology
Podobnie jak wcześniej, największe wzrosty generujemy na na-

szych routerach, ale zauważyliśmy też dużo większe zaintereso-

wanie modelami all-fl ash oraz SAS. Firmy szukają rozwiązań, które 

oferują lepszy współczynnik ceny do jakości. Widzimy trend wzro-

stowy w budowaniu świadomości marki oraz rozpatrywaniu naszych 

urządzeń jako całościowego rozwiązania, a nie tylko specyfi kacji sprzę-

towej. Bardzo długie wsparcie produktów, zarówno pod względem poprawek bez-

pieczeństwa, jak i nowych funkcjonalności jest postrzegane jako ogromny atut. 

Kolejną zaletą dla użytkowników domowych i małych fi rm jest prostota obsługi 

i przejrzysty interfejs systemów i aplikacji. Małe przedsiębiorstwa coraz częściej 

doceniają zestaw aplikacji biznesowych jako zamiennik rozwiązań licencjonowa-

nych lub płatnych w formie subskrypcji. 

n Łukasz Milic, Business Development Representative, QNAP 
Musimy mocno rozdzielić segmenty home i SOHO. Klienci indywi-

dualni kupują wyłącznie przez sklepy online czy markety z elektro-

niką. W przypadku SOHO pojawiają się już możliwości działania dla 

resellera. Dlaczego taki podział? Rozwiązania dla użytkowników do-

mowych to zwykle tanie mniejsze modele, co oznacza niską marżę dla 

partnera. Klienci w fi rmach mikro czy małych są w stanie kupić większe 

rozwiązanie i bardziej doceniają usługi wsparcia, wdrożenia czy doradztwa.

RYNEK
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QNAP nieustannie rozbudowuje swoją ofertę. Dzięki zaprezentowanym ostatnio urządzeniom 
sieciowym tego producenta możliwe jest wdrożenie w gospodarstwie domowym pełnej, bardzo 
wydajnej infrastruktury IT.

Nieustannie rosnąca objętość prze-
syłanych przez sieć danych oraz 
popularność serwisów streamin-

gowych spowodowały, że gwałtownie 
zwiększyło się zapotrzebowanie na dużą 
przepustowość domowej infrastruktury 
IT. W odpowiedzi na tę potrzebę wprowa-
dzono standard Wi-Fi 6 (802.11ax), jak też 
transmisję z prędkością 2,5 Gb/s w przewo-
dowej sieci Ethernet. Co ważne, do korzy-
stania z tych rozwiązań nie jest konieczna 
zmiana okablowania sieciowego ani złączy. 
Do tego, aby zapewnić oczekiwaną przepu-
stowość wystarczą zwykłe przewody Cat5e 
z wtyczkami RJ-45. 

QNAP ma w portfolio pełną paletę pro-
duktów zapewniających transmisję danych 
z prędkością 2,5 Gb/s. Wśród nich znajdu-
je się router Wi-Fi 6, przełączniki siecio-
we oraz serwery NAS z szybkimi kartami 
sieciowymi. W ofercie producenta są też 
takie akcesoria jak wielogigabitowe karty 
sieciowe PCIe oraz przenośny adapter USB 
3.2 Gen1 do 5 GbE (model QNA-UC5G1T). 
Za pomocą tego drugiego można podłączać 
do sieci o wysokiej przepustowości laptopy 
i komputery, które mają ograniczoną moż-
liwość rozbudowy.

W październiku br. oferta QNAP-a zosta-
ła rozszerzona o  wydajny router nowej 
generacji QHora-301W, umożliwiający 
transmisję danych zgodnie ze standarda-
mi: Wi-Fi 6 (8 wewnętrznych anten 5 dBi), 
Ethernet 10 Gb/s (2 porty) oraz 1  Gb/s 
(4 porty). Urządzeniem zarządza 4-rdze-
niowy procesor Qualcomm IPQ8072A 
Hawkeye v2 (2,2 GHz), zapewniający wy-
dajność routingu na poziomie 9,4 Gb/s.

Nawet w  mikrofi rmach i  prywatnych 
domach przyda się funkcja wirtualnego

Oferta QNAP 
coraz bardziej kompleksowa 

ADVERTORIAL

punktu dostępowego VAP. W  routerze 
QHora-301W można skonfi gurować ich aż 
sześć i każdemu przypisać inne prawa użyt-
kownika i zasady dostępu do sieciowych za-
sobów oraz internetu.

Ciekawostką charakteryzującą  router 
QHora-301W  jest wbudowana bezpłat-
na funkcja QNAP QuWAN, która służy do 
komunikacji z siecią SD-WAN. Dzięki niej 
zdalni pracownicy będą mieli zapewnione 
bezpieczne korzystanie z fi rmowych zaso-
bów poprzez szyfrowany tunel VPN, zgod-
nie z ustaloną przez pracodawcę polityką 
bezpieczeństwa. Jeśli zaś liczba portów 
w  routerze QHora okaże się niewystar-
czająca, można z łatwością rozbudować 
sieć dzięki 5-portowemu przełącznikowi 
QSW-1105–5T, zapewniającemu transfer 
z maksymalną prędkością 2,5 Gb/s.

Porty w obu urządzeniach mają wbu-
dowany mechanizm autonegocjacji, który 
optymalizuje prędkość i wydajność trans-
feru dla każdego podłączonego urządzenia. 
Nie mają natomiast wentylatorów, więc ich 
praca jest bezgłośna, przez co świetnie na-
dają się do instalacji w domowym zaciszu. 

Ofertę wydajnych rozwiązań IT dla do-
mu i mikrofi rm uzupełnia rodzina serwe-
rów NAS TS-x53D zapewniająca instalację 
– w zależności od modelu – 2, 4 lub 6 dysków 
3,5 calowych. Urządzenia te wyposażone 
są w 4-rdzeniowe procesory Intel Celeron 
J4125 2 GHz (w trybie burst do 
2,7 GHz) oraz maksymalnie 8 GB 
pamięci RAM DDR4. Transfer 
zapewniany przez dwa wbudo-
wane porty Ethernet 2,5 Gb/s 
można zwiększyć do 5  Gb/s korzystając 
z zapewniającego połączenie ich wydajno-
ści mechanizmu Port Trunking. 

Dzięki złączu PCIe 2.0 użytkownicy mo-
gą instalować w serwerach NAS karty roz-
szerzeń zwiększające funkcjonalność (np. 
karty sieciowe 5/10 GbE, karty sieciowe/
/storage QM2 czy adapter sieci bezprzewo-
dowej QWA-AC2600). Urządzenia z serii 
TS-x53D wyposażono też w funkcje SSD 
caching oraz auto-tiering, które ułatwiają 
efektywne wykorzystanie możliwości róż-
nych typów nośników danych. 

Z kolei aplikacja HBS (Hybrid Backup 
Sync) umożliwia łatwe i efektywne wy-
konywanie lokalnego, zdalnego i chmuro-
wego backupu, zaś dzięki mechanizmowi 
deduplikacji plików QuDedup minimalizo-
wany jest rozmiar kopii zapasowych oraz 
czas i zapotrzebowanie na łącze niezbędne 
do ich wykonania. 

Nowe NAS-y zostały również wyposażo-
ne w bogaty zestaw cech multimedialnych, 
m.in. wyjście HDMI 2.0 (rozdzielczość do 
4K – 4096 x 2160 pikseli, 60 Hz), trans-
kodowanie i streaming wideo 4K do wie-
lu urządzeń oraz wsparcie dla urządzeń 
zgodnych ze standardami DLNA, Plex 
i Chromecast. 

Autoryzowanymi dystrybutorami ser-
werów plików QNAP w  Polsce są: AB, 
Also, EPA Systemy i Konsorcjum FEN.

Kontakt dla partnerów:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

gbielawski@qnap.com
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Najnowsze informacje
z rynków zagranicznych  

Wybrane wydarzenia, przede wszystkim z Europy Zachodniej, 

Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin, dotyczące kanału sprzedaży, 

fi rm, ludzi, rządów i zmian prawnych.

Ivanti przejmuje MobileIron i Pulse Secure.

Pierwsza fi rma specjalizuje się w zarzą-

dzaniu urządzeniami mobilnymi, a druga 

dostarcza systemy dostępowe i zabezpie-

czenia na potrzeby rozwiązań mobilnych. 

Dzięki akwizycji Ivanti ma wzmocnić swo-

ją ofertę w zakresie zintegrowanego zarzą-

dzania punktami końcowymi, zabezpieczeń 

„zero trust” i oprogramowania do zarządza-

nia usługami w przedsiębiorstwie. Mają one 

krytyczne znaczenie w zdalnym środowi-

sku pracy, więc połączenie sił zaspokaja 

coraz większe potrzeby przedsiębiorstw 

związane z  home offi ce. Za MobileIron 

Ivanti zapłaci 872 mln dol. Warunki zaku-

pu Pulse Secure nie zostały ujawnione.

Małgorzata Ratajska-Grandin zosta-

ła liderem globalnego OVHcloud Startup 

Program. Nowa dyrektor ma ambicję objąć 

w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy 

programem nawet 500 startupów z całe-

go świata. Program działa od 2015 r. Fir-

ma udzieliła do tej pory wsparcia ponad 

1,8 tys. startupów na całym świecie. 

Wartość inwestycji wyniosła już prze-

szło 6 mln euro. Wsparcie obejmuje mię-

dzy innymi do 10 tys. euro bezzwrotnych 

środków do wykorzystania na produkty 

OVHcloud dla startupów oraz do 100 tys. 

euro dla scaleupów, pomoc techniczną, do-

stęp do market place, wsparcie w promo-

cji i in. Małgorzata Ratajska-Grandin jest 

związana z OVHcloud od początku 2020 r., 

najpierw jako Startup Development Mana-

ger w regionie CEE. W poprzednich latach 

(2018 – 2019) kierowała fundacją Geek 

Girls Carrots, wspierającą kobiety w sek-

torze IT. Ma też doświadczenie z własnym 

startupem, zarządzając w Brukseli Yan-

gram Health (2014 – 2018), który opraco-

wał rozwiązania dla sektora medycznego.

Check Point Software przejmuje 

Odo Security – izraelski startup z sie-

dzibą w Tel Awiwie, który w 2017 r. 

opracował bezklientową, chmurową 

technologię zdalnego dostępu, dzięki 

której amerykańskie systemy mają le-

piej zabezpieczać dostęp pracowników 

zdalnych do fi rmowych aplikacji. W tym 

celu Check Point zintegruje technolo-

gię Odo Security ze swoją architekturą 

Infi nity. Roczne obroty Odo osiągnęły 

poziom 5 mln dol., a wartość przejęcia 

wynosi 30 mln dol.

Jesper Trolle, nowy CEO Exclusive Networks 

zapowiedział, że dystrybutor będzie kontynu-

ował politykę przejmowania kolejnych, lokal-

nych VAD-ów. Szczególnie interesuje się tymi, 

którzy koncentrują się na biznesie usługowym, 

generującym powtarzające się przychody. „To 

sposób, w jaki IT jest konsumowane na dzisiej-

szym rynku” –  podkreśla Jesper Trolle, który 

dodaje, że zakłada też dalszy rozwój organicz-

ny Exclusive Networks. Francuska fi rma, która 

jest w trakcie fi nalizowania przejęcia Veracom-

pu, niemal jednocześnie z ogłoszeniem zakupu 

polskiego VAD-a, zapowiedziała kolejne z serii 

wielu przejęć – tym razem w Hongkongu, a nie-

bawem zapewne także w USA. 

Atos i Siemens przedłużyły o pięć lat 

swoje partnerstwo strategiczne Customer 

Relationship, z zgodnie z którym integra-

tor między innymi dostarczy na potrzeby 

niemieckiego koncernu cyfrowe, zintegro-

wane rozwiązanie z zakresu cyberbezpie-

czeństwa. Generalnie sojusz ma na celu 

przyspieszenie realizacji planów Siemen-

sa w takich obszarach, jak modernizacja 

i cyfryzacja usług, cyfryzacja oparta na 

danych, transformacja chmury i cyberbez-

pieczeństwo. Łączną wartość usług w ra-

mach „pięciolatki” oceniono na 3 mld euro, 

na które złożą się: Siemens, Siemens Energy  

oraz Siemens Healthineers.

Panasonic i ProGlove zawarły sojusz, w ra-

mach którego będą rozwijać rozwiązania do ska-

nowania kodów kreskowych. ProGlove MARK to 

pierwsza inteligentna rękawica ze zintegrowa-

nym skanerem kodów kreskowych. W połączeniu 

z zestawem słuchawkowym Bluetooth i notebo-

okiem Toughbook N1 lub tabletem Toughbook A3, 

jak też z kaburą lub paskiem na ramię oraz apli-

kacją głosową Toughbook Omnia, może tworzyć 

kompleksowe rozwiązanie do skanowania lub ele-

ment systemu do kompletacji głosowej w łańcu-

chu dostaw, obsłudze magazynów, inwentaryzacji 

czy sprzedaży detalicznej. 

Cisco kupi Portshift, izraelski startup należący do Rana Ilany’ego, byłego dyrektora Check Pointa. 

Młoda fi rma koncentruje się na bezpieczeństwie aplikacji w środowiskach programistycznych, 

natywnych dla chmury, w tym Kubernetes. Jej rozwiązania ułatwiają zabezpieczanie aplikacji 

kontenerowych od momentu ich utworzenia aż do czasu, gdy są gotowe do działania. Natywna 

platforma security ma pomóc Cisco zabezpieczać większą część cyklu życia aplikacji oraz ob-

ciążenia w chmurze.

EUROPA I  ŚWIAT

Angela Merkel jest przeciwna całkowitemu zakazowi działalności Huawei w Niemczech – wy-

nika z doniesień agencji Bloomberg. Tym samym podtrzymuje łagodne podejście do chińskie-

go koncernu, pomimo wysiłków prezydenta Donalda Trumpa, aby kraje europejskie wykluczyły 

Huawei z budowy sieci nowej generacji. Według Bloomberga Charles Michel, przewodniczący Rady

Europejskiej, próbuje wypracować wśród europejskich liderów wspólne podejście do bezpieczeń-

stwa cybernetycznego. Dziennikarze amerykańskiej agencji informacyjnej dotarli do projektu 

wspólnego oświadczenia, z którego wynika, że potencjalni dostawcy 5G mieliby być oceniani na 

podstawie wspólnych obiektywnych kryteriów. 
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n AOC: G2 jak gaming
Cztery nowe monitory z linii G2 (dwa 24-calowe i dwa 27-calowe) to 

modele przeznaczone dla graczy. Mają zakrzywione matryce VA, które 

cechuje częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz. Wyświetlają 

obraz Full HD i są kompatybilne z AMD FreeSync Premium. Wersje 

oznaczone literą U mają dodatkowo regulację wysokości panela oraz 

czteroportowy koncentrator USB. Ponadto wszystkie mają złącza 

2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x D-SUB. Większe wyświetlacze 

charakteryzuje kontrast statyczny na poziomie 4000:1, a mniejsze: 

3000:1. Czas reakcji matrycy (MPRT) wynosi 1 ms.

  n   Nowości produktowe  n   

n Synology: prawie 4 TB na SSD
Producent dodał do oferty 2,5-calowy dysk SSD SAT5200 o pojemności 

3,84 TB. Został zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują 

pojemnych macierzy oraz dla wymagających środowisk, takich jak bazy 

danych przetwarzania transakcji online (OLTP) i wdrożenia wirtualizacji. 

Nośniki cechuje wydajność ponad 58 tys. operacji IOPS losowego zapi-

su w formacie 4KB, QD32. Wskaźnik DWPD wynosi 1,3 przy obciążeniu 

biznesowym JESD219 A przez 7 dni w tygodniu. Nośniki wyposażono 

w ochronę ścieżek danych i układy elektryczne zabezpieczające przed 

utratą zasilania. Integracja z oprogramowaniem Synology DSM umoż-

liwia przeprowadzanie analiz okresu eksploatacji każdej jednostki 

SAT5200 w oparciu o rzeczywiste obciążenia. 

Cena brutto: 5209 zł. 

Gwarancja: 5 lat.

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

n Zasilacz UPS Vertiv Edge
Zarządzalny zasilacz UPS line-interactive jest oferowany w kilku 

wersjach o mocy od 500 VA do 3000 VA (230V), w obudowie typu 

miniwieża, uniwersalnej wieża/szafa i do montażu w szafie rack. 

Współczynnik mocy wyjściowej 0,9 zapewnia większą moc aktywną 

dla ochrony większych obciążeń. Model umożliwia rozbudowę o sześć 

szafek akumulatorowych z autodetekcją, co wydłuża czas podtrzy-

mania. Charakteryzuje się wysoką sprawnością (do 98 proc. w normal-

nym trybie pracy), co przyczynia się do oszczędzania energii. Wśród 

gniazd zasilających (do dziesięciu) są trzy gniazda zarządzalne. Całość 

uzupełnia kolorowy wyświetlacz graficzny LCD i technologia AVR, 

która zapewnia stabilniejszą regulację napięcia wyjściowego. 

Cena: w zależności od modelu, od 364 euro, 

tj. ok. 1,6 tys. zł (750 VA) do 1330 euro, 

tj. ok. 6 tys. zł (3 kVA). 

Gwarancja: 2 lata na podzespoły 

elektroniczne i akumulatory. 

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Alstor SDS, alstorsds.pl
n Veracomp, veracomp.pl

n Zyxel: dwupasmowe Wi-Fi 6
Punkty dostępowe Wi-Fi 6 WAX610D i NWA210AX są przeznaczone 

dla odbiorców z sektora MŚP. Działają zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak 

i 5 GHz. Korzystają między innymi z rozwiązania OFDMA, zwiększa-

jącego wydajność i przepustowość sieci. Przykładowo, w przypadku 

NWA210AX maksymalna łączna prędkość transferu w obu pasmach 

wynosi 2975 Mb/s. Dostępne jest też łącze LAN 10/100/1000/2500. 

Każde urządzenie wyposażono w czterordzeniowy procesor 

Qualcomm A53. Punktami dostępowymi można zarządzać poprzez 

chmurę za pomocą scentralizowanego interfejsu. Mają funkcje AI 

i uczenia maszynowego do diagnozowania, jak również optymalizacji 

jakości sieci bezprzewodowej. 

Ceny netto: WAX610D-EU0101 F – 287,50 euro (ok. 1,3 tys. zł), 

NWA210AX-EU0102 F – 188,30 euro (ok. 850 zł). 

Gwarancja: ograniczona dożywotnia (do 5 lat po zakończeniu 

produkcji).

n AB, ab.pl
n Action, action.pl
n Also, alsopolska.pl
n Konsorcjum FEN, fen.pl
n Veracomp, veracomp.pl

SPRZĘT

Ceny: od 889 zł 

do 1289 zł, w zależności 

od modelu. 

Gwarancja: 3 lata.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Incom Group, incomgroup.pl
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Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Engave. 

Normą jest 
zapamiętywanie 
loginów i haseł

w przeglądarkach 
internetowych.

Rozmawiałem ostatnio z pracowni-
kiem jednej z fi rm z sektora prywat-
nego. Mają tam dość rygorystyczną 

politykę haseł, które wymagają zmiany 
w określonym przedziale czasu – w sumie 
dość pospolita i często spotykana prakty-
ka. Wszyscy są zadowoleni, polityka bez-
pieczeństwa haseł działa, a użytkownicy 
logują się ciągle innymi hasłami, które… 
przepisują z kartek przylepionych do mo-
nitorów! W sumie mnie to nie dziwi, bo po 
paru miesiącach ciągłej zmiany haseł moż-
na stracić inwencję twórczą, a szare komór-
ki nie chcą pamiętać kolejnego dziwnego 
zlepka liter, cyfr i znaków specjalnych.

Osobiście doświadczyłem takiej sy-
tuacji, kiedy po kolejnej zmianie hasła 
bankowego – które to nowe hasło nie mo-
gło być takie samo jak 11 (słownie: jede-
naście!) poprzednich – kilkakrotnie nie 
udało mi się zalogować do systemu. Re-
setowanie hasła w takim przypadku było 
trudne nawet z umową w ręku – w sumie 
system bankowy wie lepiej, kto ja jestem. 
Oczywiście rozumiem rosnące zagroże-
nie ze strony cyberprzestępców, ale nie 
przesuwajmy wymagań na skraj absurdu. 
A tak było w moim przypadku, bo chwilę 
później dostałem do wypełnienia formu-
larz bankowy, w którym musiałem wpi-
sać hasło [sic!], a skan dokumentu odesłać 
mailem.

Jak pokazuje doświadczenie, najle-
piej działają najprymitywniejsze metody 
oszustów, a  z  kolei najdoskonalsze za-
bezpieczenia jedynie doprowadzają nor-
malnych użytkowników do szaleństwa. 
Właściwie to już powoli niczego nie moż-
na zrobić bez użycia jakiegoś hasła oraz 

loginu. I dotyczy to coraz bardziej absur-
dalnych czynności. Nie wiem, czy jest to 
swoisty wyścig na posiadanie największej 
liczby kont użytkowników, czy jakiś inny 
diabeł, wiem natomiast, że coraz więcej 
aplikacji wymaga coraz większej liczby 
haseł, które ostatecznie albo lądują w no-
tatniku na komputerze, albo to samo ha-
sło jest stosowane wszędzie, gdzie się da.

Sam mam problem z zapamiętaniem 
dziwnych loginów, tworzonych przez sys-
tem według sobie tylko znanego klucza, 
wprowadzaniem haseł „maskowanych”, 
a następnie zatwierdzaniu w aplikacji lub 
przepisywaniu kodu z SMS-a. W zasadzie 
normą jest również zapamiętywanie logi-
nów i haseł w przeglądarkach interneto-
wych, które za nas wypełnią odpowiednie 
pola, a nam wystarczy tylko kliknąć „za-
loguj”. W efekcie takiego postępowania, 
kiedy zgubimy komputer lub, co gorsza, 
ukradną go nam, to odpowiednio: albo nie 
możemy się nigdzie zalogować (bo oczy-
wiście tych haseł nie pamiętamy), albo 
ktoś może się za nas zalogować wszędzie 
(wystarczy, że się dostanie do naszego 
komputera).

Musimy zacząć zdawać sobie sprawę, 
że mnożenie rozmaitych zabezpieczeń 
w pewnym momencie prowadzi użytkow-
ników do poczynań zupełnie odwrotnych 
od zamierzonych. Konieczność pamięta-
nia niezliczonych loginów, haseł, PIN-ów 
i telekodów powoduje, że coraz częściej
jesteśmy zmuszeni do stosowania do-
morosłych rozwiązań wspomagających 
naszą pamięć. A dla tych najbardziej wy-
trwałych pozostaje lecytyna albo wyciąg 
z miłorzębu japońskiego.

Zabezpieczenia, które  

Właściwie to już powoli niczego nie można zrobić bez użycia jakiegoś hasła 
oraz loginu. Wydaje się, że w ramach „zabezpieczania” niektórych syste-
mów osiągnęliśmy poziom absurdu, co zmusza użytkowników do niebez-
piecznych zachowań. 

ZDANIEM PRAKTYKA

nie zabezpieczają
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Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) jest obecnie najła-
twiejszym i najbardziej przystępnym cenowo rozwiązaniem 
zmniejszającym ryzyko kradzieży danych. Przez wiele lat 

koszty i złożoność tej technologii sprawiały, że była 
ona niedostępna dla większości organizacji. Dzisiaj 
stanowi warstwę krytyczną w kompletnym portfolio 
bezpieczeństwa cybernetycznego, a dzięki nowym 
możliwościom czas i koszty wdrożenia można zredu-
kować do kilku kliknięć.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
jest systemem bezpieczeństwa, 
który wymaga co najmniej dwóch 

metod potwierdzenia tożsamości użyt-
kownika i przeprowadzane jest przy uży-
ciu niezależnych kategorii poświadczeń. 
Celem MFA jest stworzenie dobrze zabez-
pieczonej warstwy ochrony i utrudnienie 
nieupoważnionym osobom dostępu m.in. 
do fi zycznej lokalizacji, urządzeń kom-
puterowych, sieci czy baz danych. Dzięki 
temu, w sytuacji, gdy pierwsze zabezpie-
czenie zostanie naruszone lub złamane, 
atakujący nadal będzie miał co najmniej 
jedną, dodatkową barierę do pokonania, 
która uniemożliwi mu włamanie się do fi r-
mowej sieci.

Tradycyjni dostawcy 2FA czy MFA mie-
li trudności z dostarczeniem rozwiązania, 
które łączyłoby w sobie godne zaufania 
bezpieczeństwo, prostotę użytkowania 
i efektywność kosztową. Z dużymi ogra-
niczeniami w tym zakresie spotykali się 
również dostawcy usług MSSP, dla których 
główną barierą była konieczność inwesty-
cji, niezbędna do bieżącego zarządzania 
i  wsparcia klientów. W  rezultacie duże 
przedsiębiorstwa przyjęły drogie rozwią-
zania oparte na tokenach sprzętowych, 
podczas gdy mniejsze wdrożyły niepew-
ne metody uwierzytelniania, np. oparte na 
wiadomościach SMS. 

Zabezpieczenia na wielu 
poziomach 
WatchGuard AuthPoint wykracza poza 
tradycyjne uwierzytelnianie dwuskładni-
kowe, wprowadzając innowacyjny sposób 
identyfi kacji użytkowników. Ekosystem 
umożliwia integrację usługi AuthPoint 
z dziesiątkami rozwiązań fi rm trzecich. 
Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wysy-
łać do użytkowników żądanie uwierzytel-
niania przed przekazaniem im dostępu do 
wrażliwych aplikacji chmurowych, VPN 
czy zasobów sieciowych. Rozwiązanie 
jest intuicyjne, dzięki czemu mogą je sa-
modzielnie wdrożyć osoby nietechniczne. 

Z kolei WatchGuard Cloud to platfor-
ma służąca do zarządzania, w której ad-
ministrowany jest AuthPoint. Ułatwia 
natychmiastowe, a  później –  w  miarę 
rozwoju bazy klientów – stopniowe ska-
lowanie działalności w  zakresie ochro-
ny tożsamości. Podczas tworzenia konta 
klienta można w pełni zautomatyzować 
dodawanie nowych użytkowników. Choć 
w ofercie producenta dostępne są tokeny 
sprzętowe, AuthPoint wykorzystuje urzą-
dzenie mobilne jako podstawowy me-
chanizm uwierzytelniania. Użytkownicy 
mogą korzystać z programu na dowolnym 
urządzeniu z systemem iOS lub Android
i wybierać spośród wielu metod uwierzytel-
niania, w tym hasła jednorazowego (OTP),

uwierzytelniania w trybie „push” lub za po-
mocą kodu QR. Osoby korzystające z tego
rozwiązania mogą wybrać też dodatko-
we opcje, w tym ochronę za pomocą ko-
du PIN, mobilną biometrię (odciski twarzy 
lub palców) czy unikalne „DNA urządzenia 
mobilnego”, które chroni np. przed sklo-
nowaniem telefonu. AuthPoint obsługuje 
również przypadki użycia w trybie off -
line. Aplikacja mobilna AuthPoint może 
zostać pobrana i skonfi gurowana w kilka 
sekund. Dzięki niej klienci uwierzytelnia-
ją się do wszystkich obsługiwanych przez 
siebie aplikacji za pomocą jednego dot-
knięcia, a następnie otrzymują dostęp do 
własnego portalu, gdzie łączą się z aplika-
cjami SaaS za pośrednictwem pojedyncze-
go, bezpiecznego logowania (SSO). 

Rozwiązanie umożliwia korzystanie 
z zagregowanych raportów w celu szyb-
kiej identyfi kacji problemów i informo-
wania o statusie konta każdego klienta, 
zapewniając wizualizacje wszystkich 
użytkowników w  jednym interfejsie 
oraz automatyzację alertów i powiado-
mień. Poprzez indywidualne dostoso-
wanie wyżej wspomnianych elementów, 
WatchGuard Cloud ułatwia demonstro-
wanie klientom wartości swoich usług. 

Dystrybutorem rozwiązań WatchGuard 
w Polsce jest Veracomp. 

WatchGuard AuthPoint MFA
wielopoziomowa ochrona danych

ADVERTORIAL
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Ostatnie lata przyniosły znaczny
wzrost incydentów związa-
nych z  kradzieżą tożsamości. 

Hakerzy umiejętnie wykorzystują luki 
w oprogramowaniu, architekturze sys-
temów operacyjnych i  mechanizmach 
uwierzytelniania. Według „Verizon Da-
ta Breach Investigations Report 2020” 
ponad 80 proc. włamań do sieci jest re-
alizowanych przy pomocy skradzionych 
haseł. Autorzy publikacji ostrzegają, że 
ze względu na liczne oszustwa związa-
ne z COVID-19 oraz lawinowy przyrost 
zdalnych pracowników, na koniec roku 
ten wskaźnik może jeszcze wzrosnąć. 
Szczególnie zdalni pracownicy są, rzecz 
jasna, postrzegani przez hakerów jako no-
we punkty dostępu do fi rmowej sieci. 

Jednak prawda jest taka, że również 
przed epidemią cybeprzestępcy bez nad-
miernego trudu zdobywali zbyt słabo 
chronione dane uwierzytelniające. Rok 
temu fi rma Positive Technologies prze-
prowadziła test, w  którym zleciła wy-
najętym hakerom przejęcie kontroli nad 
infrastrukturą teleinformatyczną okre-
ślonych przedsiębiorstw. Pentesterzy 
wykonali swoje zadanie w 100 proc. Za-
zwyczaj potrzebowali około trzech dni 
na pokonanie zabezpieczeń, a w jednym

przypadku wystarczyło zaledwie 10 minut.
Zleceniodawcy testu informują, że aż 
w 61 proc. fi rm znaleźli łatwy sposób na 
przejęcie uprawnień administratora. 

Positive Technologies zwraca przy tym 
uwagę na inny poważny problem, jakim 
jest wykrycie aktywności hakera w sie-
ci. Niemal połowa czynności przeprowa-
dzonych przez pentesterów nie została 
zauważona, bowiem wykonywane przez 
nich operacje wtapiały się w zadania re-
alizowane przez użytkowników bądź ad-
ministratorów (przeciętny atak, mający 
na celu zdobycie przywilejów admina, 
składał się z sześciu etapów). Działania 
te polegały między innymi na tworzeniu 
nowych uprzywilejowanych użytkowni-
ków na hostach sieciowych, eksportowa-
niu gałęzi rejestru i wysyłaniu żądań do 
kontrolera domeny. 

Dostawcy systemów bezpieczeństwa 
poszukują różnych rozwiązań, których 
celem jest ograniczenie do minimum ry-
zyka kradzieży danych uwierzytelniają-
cych. W tym kontekście eksperci Cisco 
przedstawili cztery trendy, które pozwa-
lają spojrzeć na kwestie bezpieczeństwa 
w  realiach nowej normalności. Jeden 

z nich zakłada… rezygnację ze stosowa-
nia haseł. Zdaniem przedstawicieli kon-
cernu z  San Jose tradycyjne hasła nie 
mają przyszłości, a zastąpią je zabezpie-
czenia biometryczne, udzielające dostępu 
do urządzenia czy aplikacji na podstawie 
zapisu linii papilarnych, ewentualnie 
obrazu twarzy czy tęczówki. Zwolenni-
cy tego modelu duże nadzieje pokładają 
w standardzie FIDO2, który umożliwia 
uwierzytelnianie bez hasła przy użyciu 
wewnętrznych lub powiązanych syste-
mów uwierzytelniania, w tym biometrii, 
albo urządzeń zewnętrznych (kluczy za-
bezpieczających, smartfonów, smart-
watchy). Nie ulega wątpliwości, że jest to 
krok w odpowiednim kierunku, bowiem 
tradycyjne hasła często zawodzą, za co 
należy winić głównie ich użytkowników. 

Ciekawe dane na ten temat przyno-
si analiza sporządzona przez studentów 
Wydziału Inżynierii Komputerowej Uni-
wersytetu Cypryjskiego. Młodzi badacze 
wzięli pod lupę ponad miliard kombinacji 
loginów oraz haseł, które wyciekły w wy-
niku różnego rodzaju naruszeń. W puli 
znalazło się niemal 169 milionów haseł 
oraz 393 miliony loginów, co oznacza, że 
bardzo lubią się one powtarzać. Oczywi-
ście najpopularniejszym hasłem pozostaje

TRENDY

n Wojciech Urbanek

Nowa era 
uwierzytelniania:

Firmy wydają coraz więcej pieniędzy na bezpieczeństwo IT, 
ale często są to niewłaściwie alokowane środki. Pocieszeniem 
może być fakt, że część przedsiębiorców zaczyna inaczej 
myśleć o ochronie sieci i danych, a w efekcie sięgać po nowe, 
wcześniej rzadko stosowane narzędzia.
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technologii. Polityka Zero Trust zakła-
da, że żaden użytkownik nie może uzy-
skać dostępu do fi rmowych zasobów, 
dopóki nie zostanie potwierdzona jego 
tożsamość. To bardzo ambitny cel, który 
wymaga od działów IT autoryzacji każdej 
próby dostępu. Poza tym samo przejście 
od tradycyjnej architektury bezpieczeń-
stwa IT, budowanej w pewnym stopniu 
w oparciu o zaufanie do urządzeń i osób, 
w kierunku modelu, w którym nie ufamy 
nikomu, wymaga nie tylko nowych narzę-
dzi, ale również innego sposobu myślenia. 

Wiele projektów zabezpieczeń sieci ba-
zuje na fi lozofi i „zamku i fosy”. Wszyst-
ko, co znajduje się poza obwodem uważa 
się za wrogie, a rola fi rewalli, UTM-ów 
czy dostępu VPN polega na wzmocnie-
niu brzegu sieci. Natomiast wewnętrzne 
urządzenia podłączone do sieci oraz ich 
użytkownicy obdarzeni są na ogół zaufa-
niem. Jednak wraz z rosnącą liczbą uda-
nych cyberataków, wiele osób w branży 
przekonało się, że przychodzi czas na 
zmianę paradygmatu bezpieczeństwa. 
Dodatkowym czynnikiem, który zachę-
ca do zmiany strategii jest rosnące wyko-
rzystanie chmury publicznej. Kiedy coraz 
więcej aplikacji, danych oraz usług za-
częło migrować do AWS-a czy Microsoft 
Azure, administratorzy bezpieczeństwa 
zorientowali się, że przepływy sieciowe 
nie przechodzą już tylko przez sieć kor-
poracyjną, więc narzędzia zabezpiecza-
jące brzeg sieci stają się mniej skuteczne. 

Wokół nowych trendów narasta wie-
le mitów. Marketerzy promujący polity-
kę Zero Trust zapewniają, że sprawdzi 
się ona w każdym środowisku, niezależ-
nie od stosowanego sprzętu oraz aplika-
cji. Jednak wdrożenie tego modelu jest 
łatwe tylko w tych przedsiębiorstwach, 
które dysponują nowoczesnymi rozwią-
zaniami sieciowymi. Ponadto wprowa-
dzeniu Zero Trust nie sprzyjają popularne 
protokoły, takie jak P2P oraz Mesh. Drugi 
mit głosi, że koncepcja ta w żaden sposób 
nie dezorganizuje pracy fi rmy czy instytu-
cji. A jednak, jeśli zrobi się to w nieudol-
ny sposób, może ona przynieść de facto 
więcej kłopotów niż korzyści. 

Pod znakiem 2FA
Niektóre przedsiębiorstwa rozpoczynają 
swoją drogę do Zero Trust od wdrażania
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nieśmiertelne „123456”, które pojawiło 
się 7 milionów razy. I choć powinno to 
dać nam wszystkim do myślenia, to si-
ła przyzwyczajenia jest na tyle duża, że 
przedsiębiorcy jeszcze na długo pozosta-
ną przy tradycyjnych sposobach uwierzy-
telniania. Tego zdania jest spory odsetek 
ekspertów ds. bezpieczeństwa. 

– Popularność zabezpieczania za pomo-
cą haseł cieszy się dużą popularnością i jak 
na razie nie zapowiada się, aby cokolwiek 
w tym zakresie miało ulec zmianie. Wpraw-
dzie biometria jest świetną alternatywą dla 
tradycyjnych metod, ale od dłuższego czasu 
nie może ich zastąpić. Na pewno krokiem 
naprzód jest upowszechnienie biometrii 
w smartfonach. Proces ten postępuje, ale 
nawet FIDO2, pomimo swoich niewątpli-
wych zalet, będzie uzupełniać hasła, a nie 
je wypierać – tłumaczy Tomasz Fidera, 
IT Security Analyst w Netology. 

Zero zaufania
Koncepcja Zero Trust, którą Cisco wy-
mienia wśród czterech najważniejszych 
trendów w nowym świecie cyberbezpie-
czeństwa, jest niemal tak samo odważ-
na jak rezygnacja z tradycyjnych haseł. 
W ostatnich miesiącach to jeden z naj-
gorętszych tematów w branży nowych 

uwierzytelniania dwuskładnikowego 
(2FA). W  myśl tej koncepcji użytkow-
nik, aby uzyskać dostęp do zasobów musi 
w pierwszej kolejności wprowadzić login 
i hasło, a następnie w celu potwierdzenia 
poświadczeń użyć tokena. Czasami ad-
ministratorzy stosują dodatkowe zabez-
pieczenia, chociażby czas wymagany na 
autoryzację lub zezwolenie na logowanie 
z określonych lokalizacji. W teorii istnie-
je możliwość zwiększania liczby składni-
ków uwierzytelniania, aczkolwiek wiąże 
się to z dodatkowymi kosztami, co  może 
zniechęcić użytkowników do stosowania 
tego rozwiązania. 

– Wiele wskazuje na to, że fi rmy pozo-
staną przy 2FA, żeby niepotrzebnie nie 
komplikować procesów kontroli dostę-
pu. Wyjątkiem mogą być służby specjalne 
czy wojsko oraz inne instytucje wyma-
gające wyższego poziomu zabezpieczeń. 
Natomiast przyszłość należy do aplikacji 
mobilnych, które będą wypierać inne me-
tody uwierzytelniania wieloskładniko-
wego – prognozuje IT Security Analyst 
w Netology. 

Blockchain 
a uwierzytelnianie
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samym stosowania nowych narzędzi. 
Wydaje się niemal pewne, że benefi cjen-
tami nowego ładu powinni być dostawcy 
systemów zarządzania tożsamością IAM 
(Identity and Access Management) oraz 
PAM (Privileged Access Management). 
Pierwsze służą do zarządzania dostępem 
użytkowników do zaso-
bów informatycznych, 
takich jak aplikacje, bazy 
danych, zasoby pamięci 
masowej i sieci. Zadaniem 
PAM jest zarządzanie kon-
tami uprzywilejowanymi 
należącymi do administra-
torów IT, informatyków 
oraz serwisantów. Opro-
gramowanie tego typu 
wspomaga monitorowa-
nie i zarządzanie kontami o specjalnych 
uprawnieniach Umożliwia też nadzór
 nad sesjami uprzywilejowanymi. Coraz 
częściej wykorzystywaną opcją jest PAM 
just-in-time, która pozwala nadawać 
uprawnienia tylko wtedy, gdy zaistnieje 
taka potrzeba, na dodatek w ściśle ogra-
niczonym przedziale czasu. Znamienne, 
że w ubiegłym roku Gartner zamieścił 
oprogramowanie PAM na liście dziesię-
ciu najważniejszych projektów w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa. Mamy więc do 
czynienia z kamieniem milowym w histo-
rii tego rodzaju rozwiązań. 

– Jeśli nie korzystasz z narzędzi do za-
rządzania uprzywilejowanym dostępem, 

nadszedł czas, aby to zrobić.  Złoczyńcy 
ścigają uprzywilejowanych użytkowników, 
bo oni mają dostęp do wrażliwych danych 
– mówi David Mahdi, Senior Research 
Director w Gartnerze. 

W Polsce systemy PAM są bardzo czę-
sto stosowane w  dużych instytucjach. 

W  mniejszych fi r-
mach spotyka się je 
bardzo rzadko. Wy-
nika to ze struktu-
ry administracyjnej 
mniejszych pod-
miotów i złożonej 
implementacji roz-
wiązań Privileged
Access Manage-
ment. Ponadto do 
obsługi takich sys-

temów trzeba oddelegować wykwalifi ko-
wanego pracownika. Nie zmienia to faktu, 
że rodzime fi rmy zaczynają coraz poważ-
niej myśleć o kwestiach związanych z za-
rządzeniem tożsamością oraz kontrolą 
dostępu. Specjaliści sygnalizują pozytyw-
ne zmiany w postawach wśród użytkow-
ników oraz integratorów. Ci ostatni myślą 
bardziej kompleksowo i zamiast przedsta-
wiać klientowi pojedyncze rozwiązanie 
wskazanego producenta, zaczęli koncen-
trować się na prezentacji planu podnie-
sienia bezpieczeństwa w  określonych 
obszarach. I ten sposób wydaje się, na ten 
moment, najbardziej skuteczny i godny 
polecenia.  n

I  owszem, apki znajdują coraz szer-
sze zastosowanie w  uwierzytelnianiu 
dwuskładnikowym, niemniej warto od-
notować, że w ostatnim czasie pojawi-
ły się dodatkowe metody poświadczeń 
– push, kody QR czy biometria. Wydaje 
się również, że wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw z coraz większą akcep-
tacją zacznie spotykać się uwierzytelnia-
nie wieloskładnikowe (MFA). Proces ten 
zresztą już się rozpoczął. 

– Bariera obecności MFA w  sektorze 
MŚP została przełamana. Ten dodatko-
wy składnik uwierzytelnienia jest funkcją 
systemu ochrony fi rewall (NGFW). W tym 
przypadku administrator rejestruje to-
ken sprzętowy lub mobilny w urządzeniu, 
przypisuje go użytkownikowi i  proces 
można uznać za zakończony. Tam, gdzie 
wymagane są dodatkowe poświadczenia 
użytkownik zostanie o nie zapytany i wy-
korzysta jedną z dostępnych metod. MFA 
stało się proste, zarówno z punktu widzenia 
administracyjnego, jak i użytkowego – pod-
kreśla Sebastian Mazurczyk, Senior Sys-
tem Engineer w Veracompie. 

Klucze do królestwa 
Liczne naruszenia danych, które stały 
się problemem nie tylko dla mniejszych 
fi rm, ale również globalnych koncernów, 
a także rozwój pracy grupowej, skutkują-
cy współdzieleniem systemów i aplikacji, 
wymuszają na działach IT zmianę spo-
sobu myślenia o bezpieczeństwie, a tym 

TRENDY
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n Paweł Rybczyk, Senior Territory Sales Manager
CEE & CIS, Wallix
Mobilne aplikacje mogą zastąpić sprzę-

towe tokeny przede wszystkim ze 

względu na dużą wygodę. Token to ko-

lejny przedmiot, który użytkownik musi 

mieć przy sobie i o nim pamiętać. Dlatego 

szybko rozwija się uwierzytelnianie wyko-

rzystujące czynniki biometryczne. Nowoczesne smartfony 

już posiadają funkcje rozpoznawania twarzy czy linii papi-

larnych użytkownika. Dlatego wydaje się, że przyszłość na-

leży do tokenów programowych i biometrii. Osobną kwestią 

jest wykorzystanie tego typu rozwiązań w biznesie. O ile du-

że fi rmy już ich używają, o tyle małe i średnie pozostają pod 

tym względem w tyle. Niemniej również w ich przypadku 

obserwujemy trend wzrostowy. Może go przyspieszyć MFA 

oferowane w modelu as a service. Administrator skupia się 

na określeniu dostępów dla użytkowników i metod uwierzy-

telniania, platformę zaś utrzymuje usługodawca. 

Zdaniem specjalisty  

n Sebastian Mazurczyk, Senior System Engineer, Veracomp
Polityki dostępu nie dotyczą już tylko samych 

użytkowników. Precyzyjna kontrola mu-

si obejmować również urządzenia i aplika-

cje, ponieważ te odgrywają równie ważną rolę 

w przetwarzaniu danych. Proces implemen-

tacji tego typu mechanizmów składa się z kil-

ku etapów. Trzeba określić i zdefi niować zasoby, 

które będą podlegały kontroli, czyli użytkowników, aplikacje 

i urządzenia, a następnie zastosować narzędzia, które będą in-

tegrowały się z istniejącymi systemami i umożliwiały określe-

nie mniej lub bardziej szczegółowych polityk. Na przestrzeni 

ostatnich lat tego typu mechanizmy stały się jednym z podsta-

wowych punktów zainteresowania większych fi rm i organizacji, 

które coraz bardziej koncentrują się na zabezpieczeniu zasobów 

o strategicznym i biznesowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. 

W mniejszych fi rmach proces ten postępuje znacznie wolniej.

Przyszłość należy 
do aplikacji 
mobilnych, które będą 
wypierać inne metody 
uwierzytelniania 
wieloskładnikowego. 
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Zasada najmniejszego uprzywilejowania to podstawa najskuteczniejszego dziś podejścia „zero trust”. 
Rozwiązania typu EPM umożliwiają jej wdrożenie w ramach ochrony punktów końcowych. 

P rzez długi czas punkty końcowe by-
ły zabezpieczane przez rozwiązania 
antywirusowe, których działanie po-

legało na identyfikacji sygnatur złośliwego 
oprogramowania oraz białych i czarnych 
listach. To podejście okazało się niesku-
teczne, gdyż chroniło tylko przed znanymi 
exploitami. Dlatego podjęto próbę obrony 
także przed nieznanymi zagrożeniami, 
w czym pomaga m.in. uczenie maszyno-
we. Narzędzia, takie jak EDR (Endpoint 
Detection and Response), mają korelo-
wać zdarzenia i wykrywać podejrzaną ak-
tywność. Jednak nadal skupiają się one na 
identyfikowaniu zagrożeń, a nie 
skutecznej ochronie systemu od 
wewnątrz. Oferują zatem reak-
tywność zamiast proaktywności. 

I tym sposobem dochodzimy 
do narzędzi EPM (Endpoint 
Privilege Management), a więc 
nowej generacji zabezpieczeń, 
których zadaniem jest stworze-
nie „bariery immunologicznej” 
dla punktów końcowych. Za-
miast w mało skuteczny sposób 
próbować identyfikować atak i następnie 
go blokować, EPM zatrzymuje wszyst-
ko, co nie jest dla „organizmu” naturalne. 
W efekcie w chronionych systemach mo-
gą mieć miejsce tylko legalne procesy. 

To nowe podejście ma szczególne zna-
czenie w przypadku urządzeń końcowych, 
przy użyciu których pracownicy zdalni 
(albo zewnętrzni wykonawcy) uzysku-
ją dostęp do zasobów firmy. Zakłada ono 
wprawdzie, że każdy system może zostać 
zaatakowany, ale dzięki właściwym we-
wnętrznym zabezpieczeniom można ata-
ku uniknąć. A jeśli nawet miałoby do niego 
dojść, to tylko poza firmową siecią. To jest 
możliwe, ponieważ ochrona punktów 
końcowych w EPM opiera się na zasadzie 

WALLIX BestSafe, czyli ochrona 
na poziomie procesów i aplikacji

ADVERTORIAL

najmniejszego uprzywilejowania (Prin-
ciple Of Least Privilege). Co oznacza, że 
bez praw administratora intruz albo zło-
śliwe oprogramowanie nie będą w stanie 
uzyskać uprawnień niezbędnych do uru-
chamiania procesów i aplikacji. 

Zasada wprowadza porządek, przyzna-
jąc właściwe prawa odpowiednim użyt-
kownikom i we właściwym kontekście. 
Eliminuje nadmierne uprzywilejowanie 
użytkowników na urządzeniach końco-
wych, by złośliwe oprogramowanie nie 
było w stanie uszkodzić systemu albo wy-
kradać krytycznych danych. Umożliwia 

także usunięcie wszystkich lokalnych 
kont administratora w celu wzmocnienia 
ochrony. A dzięki blokowaniu kryptogra-
ficznych API, systemy stają się odporne na 
ransomware, cryptojacking i inne rodzaje 
złośliwego kodu.
Egzekwowanie zasady najmniejszego 
uprzywilejowania użytkowników to krok 
we właściwym kierunku, ale wciąż niewy-
starczający. Chodzi o to, by systemy były 
w stanie same chronić się przed zagroże-
niami. Dlatego najskuteczniejsze rozwią-
zania EPM skupiają się na uprawnieniach 
nie na poziomie użytkowników, ale pro-
cesów i aplikacji. Wdrażana w ten sposób 
ochrona daje dużo większy zakres kontroli 
 i bezpieczeństwa.

Szczegółowa ochrona na poziomie pro-
cesów z jednej strony zapewnia użytkow-
nikowi dostęp do wszystkich narzędzi 
niezbędnych do wydajnego i niezakłóco-
nego wykonywania jego zadań, z drugiej 
zaś dba o to, by udostępnione mu opro-
gramowanie nie było w stanie zaszkodzić 
systemowi, gdy napastnik zdoła przeła-
mać jego zabezpieczenia.

Principle of Least Privilege 
w praktyce
Właśnie tak działa rozwiązanie WAL-
LIX BestSafe, które – wdrażając zasadę 

najmniejszego uprzywilejo-
wania – zwiększa bezpieczeń-
stwo punktów końcowych. 
Skutecznie zapobiega między 
innymi atakom wykorzystują-
cym malware, uruchamianym 
i rozprzestrzeniającym się na 
urządzeniach przy użyciu 
kont administratora. BestSafe 
uzupełnia zatem o  ochro-
nę EPM pozostałe narzędzia 
bezpieczeństwa oferowane 

przez francuskiego producenta.
Łącząc rozwiązania Bastion i BestSafe, 
oferta PAM-PEDM (Privileged Access 
Management and Privilege Elevation and 
Delegation Management) daje firmom dą-
żącym do centralizacji zarządzania zaso-
bami cyfrowymi możliwość stosowania 
zasady najmniejszego uprzywilejowa-
nia w kontroli nad dostępem i kontami 
uprzywilejowanymi. To szczególnie waż-
ne w kontekście zgodności z regulacjami, 
takimi jak RODO czy NIS.
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Dodatkowe informacje: 
Paweł Rybczyk,  

Territory Manager CEE & CIS, Wallix 
prybczyk@wallix.com
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Scentralizowane, ustandary-
zowane i zautomatyzowane 
rozwiązania do zarządzania 
tożsamością zmniejszają ryzyko 
włamania do fi rmowej infra-
struktury IT, obniżają koszty 
jej funkcjonowania, zwiększają 
produktywność, a także zado-
wolenie pracowników. Dwa takie 
narzędzia – Identity Director 
i Application Control – stanowią 
mocne strony portfolio Ivanti.

W dzisiejszych czasach zespoły 
w przedsiębiorstwach są bar-
dzo zróżnicowane – składają 

się z osób zatrudnionych na etacie lub kon-
traktach, podwykonawców z fi rm trzecich, 
pracowników tymczasowych, stażystów 
itd. Ze względu na to, że osoby te wykonu-
ją swoje zadania w wielu biurach lub zdal-
nie, ochrona ich tożsamości oraz kontrola 
uprawnień dostępu do zasobów stanowi 
coraz większe wyzwanie i ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa 
biznesu. Stanowi także niezbędny element 
spełnienia wymagań RODO.

Ivanti Identity Director to rozwiąza-
nie do zarządzania tożsamością, które daje 
personelowi IT gwarancję, że pracowni-
cy będą mieli zapewniony odpowiedni 
poziom dostępu do zasobów. Jest on do-
stosowywany automatycznie, w zależności 
od zdefi niowanych reguł. Nowo zatrudnie-
ni pracownicy (on-boarding), w zależności 
od swojego stanowiska lub przynależności 
do pewnej grupy, otrzymują uprawnienia 
do korzystania z danych urządzeń, aplika-
cji i usług. Gdy ich rola w fi rmie zmienia 
się, równocześnie modyfi kowane są też 

uprawnienia. Jeśli zaś dana osoba opusz-
cza fi rmę (off -boarding), w bardzo szybki 
i także zautomatyzowany sposób blokowa-
ny jest jej dostęp do wszystkich zasobów. 
Dzięki temu zapewniona jest zgodność 
z regułami polityki bezpieczeństwa oraz 
zmniejszone ryzyko nieuprawnionego 
wykorzystania danych.

Identity Director daje użytkownikom 
systemu IT samoobsługowy portal oraz 
aplikację mobilną, za pośrednictwem któ-
rych można zgłaszać zapotrzebowanie 
na dostęp do wybranych zasobów i usług 
albo otrzymywać go automatycznie, 
w zależności od obowiązujących w fi r-
mie reguł. Natomiast moduł pojedyncze-
go logowania (Single Sign-On) eliminuje 
konieczność logowania się do każdego za-
sobu lub usługi.

Zaawansowana kontrola 
aplikacji
Oprogramowanie Ivanti Application 
Control zapewnia rozbudowaną kon-
trolę nad aplikacjami zainstalowanymi 
na urządzeniach końcowych oraz zdal-
ne zarządzanie uprawnieniami systemu 
Windows. Umożliwia, między innymi, 
odebranie określonym użytkownikom peł-
nych praw administratora, które stanowią 
jedną z najczęściej otwartych „furtek” dla 
cyberprzestępców. Zapobiega również 
uruchamianiu nieautoryzowanych plików 
wykonywalnych, w których mogą znajdo-
wać się nielicencjonowane lub złośliwe 
oprogramowanie, ransomware czy inne 
nieznane aplikacje. Dostępna jest też opcja 
archiwizacji takich plików w bezpiecznym 
repozytorium w celu ich późniejszej anali-
zy przez informatyków. 

Ciekawą cechą oprogramowania Appli-
cation Control są nietypowe sposoby kon-
trolowania, w  jaki sposób użytkownicy 
korzystają z zasobów IT (funkcja Trusted 
Ownership). Przykładowo, sprawdzane są 

uprawnienia w plikach aplikacji, przypisa-
ne im w systemie plików NTFS. Jeśli apli-
kacja została zainstalowana przez danego 
użytkownika, a więc to on jest jej „właści-
cielem”, wówczas próba skorzystania 
z niej przez inną osobę zostanie zabloko-
wana. Administratorzy mogą też tworzyć 
bardziej skomplikowane reguły, w  tym 
umożliwić uruchamianie danej aplikacji 
określonym grupom pracowników. Zmniej-
sza to zaangażowanie działu IT w tworze-
nie i utrzymywanie białych list aplikacji lub 
pilnowanie odnowienia uprawnień, gdy za-
instalowana zostanie aktualizacja systemu 
operacyjnego lub aplikacji. 

Rozwiązanie Application Control jest 
uznawane przez fi rmę Microsoft za sku-
teczne narzędzie do wymuszania kontroli 
licencji na oprogramowanie na urządze-
niach końcowych. Może ono zapewnić też 
niemałe oszczędności, gdyż dzięki wery-
fi kacji tego, w jakim stopniu pracownicy 
korzystają z aplikacji, można ograniczyć 
liczbę ich instancji i wycofać z użytku, 
ograniczając tym samym koszty usług 
wsparcia producenta. 

IVANTI: gwarantowana kontrola 
dostępu i uprawnień

CRN nr 10/202038

ADVERTORIAL

Kontakt dla partnerów:
Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, 

Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti 
bogdan.lontkowski@ivanti.com 

Bogdan Lontkowski 
dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, 

Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti

Z perspektywy bezpie-

38_CRN_10_2020 advertorial Ivanti.indd   38 12.10.2020   20:02:14



RAPRAPOORT 360RT 360oo

40  Zasilacze awaryjne dla SOHO: rynek w defensywie
Zasilacze awaryjne małych mocy często są postrzegane jako „gorsi 
bracia” urządzeń podtrzymujących zasilanie w serwerowniach. 
W dodatku sprzedaż UPS-ów dla gospodarstw domowych i małych 
fi rm nie należy do biznesów określanych mianem lukratywnych 
i to się, przynajmniej na razie, nie zmieni.

44  UPS-y dla biznesu: w oczekiwaniu na lepsze czasy
Do przeżywających trudne chwile przedsiębiorców mogą przemówić 
argumenty za wymianą starej infrastruktury zasilającej na nową 
– znacznie bardziej oszczędną. Istotna staje się też kwestia trudności 
z serwisowaniem kilkunastoletniego sprzętu.

48  UPS-y: dawka wiedzy w pigułce
Zagadnienia związane z zasilaczami bezprzerwowymi – ważne dla 
integratorów i ich klientów – przedstawione w formie wygodnej 
infografi ki. 

50  Ochrona infrastruktury: ważna, bez względu na okoliczności
Rozmowa ze Sławomirem Franczakiem, dyrektorem handlowym 
EnergyPower, który między innymi podkreśla, że w nowych 
rozwiązaniach zasilania bezprzerwowego znacznie większą uwagę 
zaczęto przykładać do spraw cyberbezpieczeństwa.

ZASILANIE
AWARYJNE
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Zasilacze awaryjne małych mocy 
często są postrzegane jako „gorsi 
bracia” urządzeń podtrzymują-

cych zasilanie w serwerowniach. Ich ak-
cje spadły wraz z  ekspansją laptopów, 
które wyparły z  mieszkań komputery 
stacjonarne. I choć producenci systemów 
UPS nie postawili krzyżyka na urządze-
niach przeznaczonych dla SOHO, to ob-
serwując rynek można odnieść wrażenie, 

że zdecydowanie bardziej zależy im na 
klientach korporacyjnych niż użytkow-
nikach indywidualnych. Nie brakuje też 
opinii, że w segmencie produktów prze-
znaczonych dla gospodarstw domowych 
i właścicieli małych biznesów nastąpił za-
stój. Nie najlepiej ocenianym przez klien-
tów posunięciem jest w tym kontekście 
uniemożliwienie użytkownikom wymia-
ny akumulatorów. 

Okazuje się jednak, że nie wszyscy po-
dzielają ten punkt widzenia. Grzegorz 
Kostek, który w Schneider Electric pełni 
funkcję Electrical Channel Sales Mana-
gera, twierdzi, że zainteresowanie mały-
mi UPS-ami rośnie, a przy tym zapewnia, 
że jego firma poważnie traktuje rynek 
SOHO. Mają o tym świadczyć chociażby 
tegoroczne premiery, a konkretnie wpro-
wadzenie na rynek trzech nowych modeli 
dla tej grupy użytkowników oraz czwar-
tego, który lada chwila trafi do sprzedaży. 
Tożsame tendencje zauważają specjaliści 
Vertiva, którzy zwiększający się popyt na 
zasilacze małej mocy tłumaczą wzrasta-
jącą świadomością klientów na temat za-
grożeń wynikających z braku stabilności 
sieci elektroenergetycznych i całkowitego 
braku zasilania. 

Wprawdzie chyba już nikt nie wierzy, 
że komputery stacjonarne powrócą do 
łask domowników, niemniej w  miesz-
kaniach oraz małych biurach pojawia 
się coraz więcej elektroniki wymagają-
cej stałego dostępu do napięcia o wyso-
kiej jakości. Coraz częściej słyszy się też 
o  nietypowym wykorzystywaniu urzą-
dzeń – jako awaryjnego źródła zasilania  

n Wojciech Urbanek 

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Sprzedaż UPS-ów dla gospodarstw domowych i małych firm 
nie należy do biznesów określanych mianem lukratywnych. 
Co gorsza, nie widać zbyt wielu zmian, które dawałyby na-
dzieję na poprawę sytuacji.

rynek w 
defensywie

Zasilacze awaryjne dla SOHO:  
RAPRAPOORT 360RT 360oo

Zdaniem integratora 

n  Jacek Janiszewski, prezes IQRC Polska
Nasi klienci z segmentu SOHO zaopatrują się najczęściej w urządzenia o topo-

logii off-line oraz line-interactive. Najpopularniejsze moce to 0,5 –1 kVA oraz 

2 – 3 kVA. W grę wchodzą także rozwiązania o wydłużonym czasie podtrzyma-

nia, stosownie do specyfiki poszczególnych nabywców. Nowością są małe UPS-y 

line-Interactive z baterią litowo-jonową. Odnotowujemy zainteresowanie tą gru-

pą produktów, choć jest ono jak na razie nieśmiałe. Warto też zaznaczyć, że na-

stąpiła zmiana świadomości klientów, szczególnie tych, którzy na co dzień mają 

do czynienia z technologiami IT. Im nie trzeba tłumaczyć wielu podstawowych 

zagadnień. Energia elektryczna umożliwia nam normalne funkcjonowanie w do-

mu i pracy, a to nie tylko zasilanie lodówek, suszarek czy telewizorów. Istnieje 

przecież cała gama nowych technologii, które też wymagają ciągłego, stabilnego 

zasilania. Mam tutaj na myśli routery, konsole, wyrafinowane systemy audio czy 

systemy bezpieczeństwa. 
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kotła lub pieca, czy do zabezpieczania 
pracy akwariów. Z drugiej strony Tomasz  
Leyko, Product Manager w  Actionie, 
przestrzega dostawców zasilaczy awa-
ryjnych przed huraoptymizmem. 

– Sytuacja resellerów, którzy propo- 
nują UPS-y małej mocy jest trudniejsza 
niż w czasie rynkowej dominacji deskto-
pów. Nowe zastosowania urządzeń nie 
wypełniają do końca luki po komputerach 
stacjonarnych. Trzeba mieć na uwadze, że 
typowe zasilacze awaryjne dla SOHO nie 
są przystosowane do pracy z częścią domo-
wych urządzeń. Napięcie na ich wyjściu jest 
aproksymowaną sinusoidą nietolerowaną 
przez silniki indukcyjne. Problem ten do-
tyczy napędów do bram, elektrozaworów 
czy pomp obiegowych w instalacjach cen-
tralnego ogrzewania – tłumaczy Tomasz 
Leyko.

Osobną kwestią jest świadomość użyt-
kowników domowych odnośnie do moż-
liwych sposobów zastosowania zasilaczy 
awaryjnych. Większość z nich postrzega 
UPS-a jako typowe urządzenie biurowe 
współpracujące z komputerem stacjonar-
nym czy ewentualnie z drukarką. 

– Po dekadzie przepracowanej w branży 
i dziesiątkach przeprowadzonych szkoleń 
oraz prezentacji stwierdzam, że świado-
mość ludzi na temat domowych zasilaczy 
awaryjnych jest bardzo niska. Większość 
nie posiada UPS-a w mieszkaniu i nie po-
trafi wskazać dla niego innych zastosowań 
poza podtrzymaniem pracy komputera sta-
cjonarnego – przyznaje Łukasz Wardak, 
Purchasing Director Professional Solu-
tions Department w Impakcie. 

W efekcie wykorzystanie zasilaczy awa-
ryjnych w  rodzimych gospodarstwach 
domowych jest dalekie od oczekiwań 
dostawców. Niektórzy wciąż wierzą, że 
sytuacja się poprawi, a  swoje nadzieje 
pokładają w pracy zdalnej oraz dalszym 
rozwoju technologii inteligentnego do-
mu. Przy czym w obu przypadkach wie-
le zależy od tempa rozprzestrzeniania się 
pandemii. Jeśli COVID-19 pozostanie 

ZASILANIE  AWARYJNE 

W segmencie UPS-ów adresowanych do segmentu SOHO mamy do czynienia z marazmem. 

Wprawdzie w zasilaczach awaryjnych małej mocy raz na jakiś czas pojawiają się nowinki, ale jest ich 

jak na lekarstwo. Jeden z kluczowych trendów to rosnąca popularność urządzeń z czystą sinusoidą, 

które są bardziej uniwersalne od tradycyjnych modeli, bowiem ich zastosowania wykraczają poza 

obsługę sprzętu komputerowego. Mniej znaczącą modyfikacją jest umieszczanie w systemach 

UPS uniwersalnych gniazd wejściowych, które umożliwiają podłączenie do UPS-a urządzeń 

o różnych typach wtyczek. Z kolei na rynku klientów korporacyjnych, jedną z najważniejszych 

innowacji jest zastosowanie baterii litowo-jonowych. Ich zakładana żywotność wynosi dziesięć 

lat i jest dwukrotnie dłuższa od baterii VRLA, zaś producenci udzielają pięcioletniej gwarancji na 

urządzenia i akumulator. Jednak ceny 

tej klasy rozwiązań jeszcze dość długo 

pozostaną barierą nie do przejścia 

dla gospodarstw domowych i małych 

przedsiębiorstw. 

Rozwój czy zastój? 

REKLAMA
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z nami na dłużej i nie uda się go okieł-
znać, gospodarstwa domowe wstrzyma-
ją wydatki na elektronikę, a tym samym 
na UPS-y. W  przypadku zdalnej pracy 
jest zupełnie na odwrót. Przedłużająca 
się pandemia spowoduje, że ludzie nadal 
będą pracować w domowym zaciszu i ko-
rzystać z wielu urządzeń podłączonych 
do domowej sieci elektrycznej, co może 
mieć negatywny wpływ na jakość zasila-
nia. W rezultacie istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że część telepracowników 
zdecyduje się jednak na zakup zasilaczy 
awaryjnych. 

– Stan pandemii i wywołana przez nią 
masowa zmiana trybu pracy na tryb zdalny 
wręcz wymusiła na użytkownikach rozwa-
żenie zakupu UPS- a. Stabilność połączenia 
z internetem jest konieczna dla utrzyma-
nia efektywności pracy. Dodatkowo należy 
pamiętać, że ilość urządzeń podłączonych 
jednocześnie do naszej lokalnej sieci elek-
trycznej ma wpływ na jakość zasilania –
mówi Grzegorz Kostek.

Dystrybutorzy uważają, 
że COVID-19 jedynie roz-
chwiał rynek domowych 
UPS-ów. Przykładowo, 
Tech Data na początku epi-
demii odnotowała zwięk-
szony popyt na urządzenia 
dla SOHO, a później sytu-
acja powróciła do normy. 
Inną tendencję zaobserwo-
wano w Konsorcjum FEN, 
gdzie od końca marca do początku czerw-
ca nastąpił 30-proc. spadek sprzedaży 
w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku. W ostatnich dwóch mie-
siącach zapotrzebowanie na urządzenia 
wzrosło i poznański dystrybutor odrabia 
straty poniesione w czasie lockdownu. Po-
dobnie było w przypadku Impaktu, gdzie 
w kwietniu i maju nastąpił spadek zain-
teresowania urządzeniami, ale w czerw-
cu i lipcu miało miejsce wyraźnie odbicie.

SOHO?
O ile klienci korporacyjni przy zakupie 
systemu zasilania gwarantowanego bio-
rą pod uwagę takie czynniki jak warunki 
gwarancyjne, serwis czy marka urządze-
nia, o tyle konsumentów zazwyczaj in-
teresują cena oraz dostępność sprzętu.
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Zdarzają się też przypadki, że nabyw-
cy małych UPS-ów wybierają mode-
le wyróżniające się estetyką wykonania. 
Użytkownicy indywidualni czasami 
chcą zabezpieczyć cały domek jedno-
rodzinny, dysponując budżetem rzę-
du 3 – 4 tys. zł. Jednak, żeby to zrobić, 
trzeba byłoby zainwestować w jednost-
kę o mocy 10 – 20 kVA, która kosztuje zde-
cydowanie więcej. 

Niestety, wyedukowani klienci z seg-
mentu SOHO, którzy przy wyborze za-
silacza awaryjnego kierują się najpierw 
jego parametrami, a dopiero potem ce-
ną, należą do rzadkości. Gospodarstwa 
domowe i małe fi rmy najczęściej kupu-
ją zasilacze awaryjne wykonane w tech-
nologii line-interactive o mocy do 3 kVA. 
Natomiast biorąc pod uwagę sprzedaż ilo-
ściową, przeważają modele 650 – 850 VA, 
które trafi ają do biur, gdzie obsługują po-
jedyncze komputery, ewentualnie do 
gospodarstw domowych. Łukasz War-

dak zwraca uwagę, że 
użytkownicy domowi 
często kupują modele 
z pełną falą sinusoidal-
ną stosowaną w  auto-
matyce. Uwzględniając 
wartość sprzedaży dla 
SOHO prym wio-
dą modele o  mocach 
2 – 3 kVA, często wy-
konane w  topolo-
gii on-line. Specyfi ka 

rynku konsumenckiego odstrasza wielu 
resellerów, którzy wolą się koncentrować 
na projektach dla biznesu. 

– Integratorzy oraz resellerzy bardziej 
skupiają się na rozwiązaniach typu rack, 
a więc adresowanych dla serwerowni ani-
żeli sprzęcie do domu czy małego biura. 
Sprzedaż produktów dla SOHO przenio-
sła się do sklepów internetowych oraz sta-
ła się domeną subdystrybutorów. Rynek 
ukształtował się w ten sposób i jest to zdro-
wa sytuacja – mówi Rafał Gałka, Product 
Manager w Konsorcjum FEN. 

Z kolei część specjalistów uważa, że 
w trudnej sytuacji – wynikającej z epide-
mii – wszelkie podziały tracą rację bytu, 
bowiem resellerzy sprzedają sprzęt wszę-
dzie tam, gdzie tylko nadarzy się okazja. 
W tym również na potrzeby małego biz-
nesu i użytkowników indywidualnych. n

RAPRAPOORT 360RT 360oo

Zdaniem specjalisty

n Łukasz Wardak, Purcha-
sing Director Professional 

Solutions Department, 
Impakt
Świadomość reselle-

rów odnośnie do wy-

korzystania zasilaczy 

awaryjnych w domach 

i małych biurach jest niewielka. 

Oczywiście są specjaliści, którzy 

zajmują się tą dziedziną i potra-

fi ą zaproponować klientom odpo-

wiednie rozwiązanie zarówno pod 

względem ceny, jak i funkcjonal-

ności. Niestety, zauważamy też, że 

resellerzy obawiają się trudnych 

zapytań od klientów. Do naszego 

działu zajmującego się zasilaniem 

awaryjnym trafi ają dziesiątki

e-maili z prośbami o pomoc przy 

doborze rozwiązania dla konkret-

nego klienta. Wiedza resellerów na 

temat zasilaczy dla serwerowni czy 

centrów danych jest zdecydowanie 

większa niż w przypadku rozwią-

zań domowych czy mikrofi rm.

n Wojciech Kiałka, Business 
Unit Manager, Tech Data

Większa świado-

mość użytkowni-

ków domowych 

na temat zasila-

nia awaryjnego, 

a także rosnąca licz-

ba urządzeń elektronicz-

nych w gospodarstwach domowych 

i małych fi rmach pozwoliły nieco 

zrekompensować spadki sprzeda-

ży w segmencie SOHO, które były 

spowodowane wypieraniem z ryn-

ku desktopów. Jednak wymienione 

czynniki nie pozwoliły w 100 proc. 

wypełnić powstałej luki. Myślę, że 

w nieodległej przyszłości całkiem 

liczną grupę odbiorców zasilaczy 

awaryjnych stanowić będą użyt-

kownicy drukarek 3D. Wprawdzie 

trend ten nie został dostrzeżony 

przez żadnego producenta zasila-

czy awaryjnych, ale uważam, że 

dobra kampania promocyjno-infor-

macyjna pozwoliłaby osiągnąć suk-

ces na tym polu. 

Nowe zastosowania 
UPS-ów nie 
wypełniają 
do końca luki 
po komputerach 
stacjonarnych.
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Przy projektowaniu zasilania bezprzerwowego, które ma 
w najwyższym stopniu spełniać wymagania klienta, moż-
na skorzystać z chmury, aby połączyć w jeden system 
zupełnie różne rozwiązania.

W projektowaniu punktem wyj-
ścia jest sprzęt, dobierany 
zwykle na podstawie kilku 

parametrów. Obliczamy moc urządzeń, 
którym trzeba zapewnić podtrzymanie 
zasilania. Ustalamy czas autonomii syste-
mu w razie awarii oraz sprawdzamy, gdzie 
UPS ma być zainstalowany – czy w szafi e 
rackowej, czy może ma stać na podłodze. 
Czasami pojawia się też kwestia zdalnej 
komunikacji przy użyciu protokołu sie-
ciowego SNMP. Dopiero po zebraniu tych 
danych tworzymy projekt zasilania awaryj-
nego, w którym mogą być wykorzystywane 
najmniejsze zasilacze – zabezpieczające 
pojedyncze urządzenia, większe modele 
– zapewniające ochronę małym biurom 
i niewielkim serwerowniom, a także naj-
większe, trójfazowe UPS-y, zwykle koja-
rzone z zasilaniem centrów danych. Często 
się zdarza, że ten sam klient będzie potrze-
bować jednocześnie różnych rozwiązań 
zasilania awaryjnego – zarówno niedużych 
UPS-ów klasy konsumenckiej (SOHO), jak 
i produktów klasy biznesowej. 

Również w przypadku oprogramowania 
do zarządzania i monitorowania UPS-ami 
mamy do czynienia z różnymi rozwiąza-
niami. Na potrzeby każdej klasy sprzę-
tu opracowano specjalny software, a więc 
obsługujący konkretny segment zasilaczy 
UPS z oferty jednego producenta. Przy-
kładowo, specjaliści CyberPower do zarzą-
dzania produktami klasy konsumenckiej 
(SOHO) tej marki stworzyli oprogramowa-
nie PowerPanel Personal. To rozwiązanie 
sprawdzi się, gdy monitorujemy i zarzą-
dzamy UPS-em skomunikowanym lokalnie 

Z głową w chmurze,
ZASILANIE  AWARYJNE 

przez łącze USB lub RS-232. Jest kompaty-
bilne zarówno z systemem Windows, jak 
i MacOS oraz Linux. Poza podstawowymi 
funkcjami do zarządzania i monitorowa-
nia zasilacza oferuje kontrolę zużycia ener-
gii oraz jej kosztów. Dobrze sprawdza się 
w najmniejszych biurach, choć z jednym 
zastrzeżeniem – może obsłużyć tylko po-
jedynczą lokalizację. 

W przypadku zastosowań biznesowych 
CyberPower oferuje oprogramowanie 
PowerPanel Business, opracowane z my-
ślą o bardziej zaawansowanych i wymaga-
jących rozwiązaniach. Narzędzie ma kilka 
modułów, które instaluje się w zależności 
od sposobu, w jaki zamierzamy monito-
rować i zarządzać zasilaniem awaryjnym. 
Zatem moduł Local służy do połączeń 
po USB i RS-232, a z kolei moduł Remote 
umożliwia zdalne zarządzanie przez sieć 
przy użyciu karty SNMP. Dzięki moduło-
wi Management można zarządzać rozpro-
szoną infrastrukturą obejmującą nawet do 
250 lokalizacji, w których zainstalowano 
moduły Remote albo Local. 

Ta różnorodność w  przypadku opro-
gramowania ma swoje konkretne uza-
sadnienie. I wcale nie chodzi o pieniądze, 
ponieważ zarówno PowerPanel Personal, 
jak i PowerPanel Business to narzędzia dar-
mowe. Przyczyna jest prosta: otóż dwie 
klasy sprzętu to zupełnie inne możliwości 
i ograniczenia. 

Jeśli w  ramach jednego projektu mamy 
zarówno małe, proste UPS-y, stojące przy 
biurkach, jak i  zaawansowane zasilacze 
w serwerowni czy pomieszczeniu teleinfor-
matycznym, to monitorowanie i zarządza-
nie takim systemem stanowi duże wyzwanie 

dla administratora. Stąd pojawia się py-
tanie: czy można połączyć ze sobą różne 
klasy urządzeń? Na szczęście odpowiedź 
jest twierdząca. W takim przypadku do-
brym rozwiązaniem będzie CyberPower 
PowerPanel Cloud, narzędzie umożliwia-
jące sprawne monitorowanie niejednorod-
nego systemu. Pozwala w łatwy, intuicyjny 
sposób połączyć każdy UPS CyberPower 
z  portem komunikacyjnym do systemu 
monitorowania w chmurze. Wystarczy re-
jestracja konta, po czym można dodawać 
kolejne urządzenia. Rejestracji można do-
konać poprzez aplikację PowerPanel Cloud 
dla smartfonów, udostępnianą przez stronę 
producenta lub portal CyberPower (https://
powerpanel.cyberpower.com/). Urządzenia 
natomiast dodajemy z poziomu oprogramo-
wania PowerPanel Personal lub PowerPanel 
Business Local. Alternatywą jest instalacja 
karty Cloud w UPS-ie klasy biznesowej i do-
danie urządzenia za pomocą umieszczone-
go na niej kodu QR. 

Dzięki rozwiązaniu w chmurze można 
z jednego miejsca monitorować zarówno 
biznesowe, jak i konsumenckie UPS-y mar-
ki CyberPower. Zyskuje się wówczas łatwy 
dostęp do informacji o statusie urządzenia, 
czy też powiadomień o zdarzeniach wyma-
gających uwagi, np. o konieczności wymiany 
akumulatorów. Dzięki aplikacji na smartfo-
na można być w ciągłym kontakcie ze swoją 
infrastrukturą. Ponadto łatwiej weryfi ko-
wać stan UPS-ów i szybciej reagować na 
zdarzenia. W efekcie znacząco zwiększa się 
ochrona infrastruktury zasilanej awaryjnie. 
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Dodatkowe informacje:
Dariusz Głowacki, Business Development Manager, 

CyberPower Poland, 
dariusz.glowacki@cyberpower.com

czyli zasilanie z innej perspektywy
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Stale przybywa sprzętu i infrastruk-
tury IT – tego trendu nie jest w stanie 
odwrócić nawet koronawirus. Zna-

czenie zasilania awaryjnego, w erze postę-
pującej cyfryzacji, będzie więc nadal rosło. 
Niezmiennie duże zapotrzebowanie na 
niezawodne zasilanie, zapewniające bez-
problemowe działanie nowoczesnej elek-
troniki, nie ogranicza się zresztą tylko do 
branży informatycznej. UPS-ów potrzebu-
ją nowe obiekty mieszkalne i komercyjne, 
przemysł, handel, telekomunikacja, a na-
wet nowoczesne rolnictwo. Tym bardziej, 
że starzejąca się infrastruktura energe-
tyczna i sieci grożą częstszymi przerwa-
mi w dostawie prądu. Przy czym nie mniej 
niebezpieczne są występujące w sieci ener-
getycznej zakłócenia, które mogą doprowa-
dzić do uszkodzenia niezabezpieczonego 
sprzętu. Jakby tego było mało, dochodzą 
jeszcze problemy wynikające z  długo-
trwałego obniżenia lub podwyższenia am-
plitudy napięcia, szumy linii, przepięcia 
łączeniowe, wahania częstotliwości i za-
kłócenia harmoniczne. 

To, co dla użytkowników stanowi pro-
blem, dla dostawców jest korzystne. 
Długoterminowe prognozy są dla nich 
optymistyczne, ale w perspektywie krót-
koterminowej trudno pominąć negatywny 
wpływ koronawirusa na sprzedaż zasila-
nia gwarantowanego. Wyzwania związa-
ne z pandemią są liczne. Popyt na energię 
spadł, gdy z powodu lockdownu i restryk-
cji ograniczono lub wręcz zawieszo-
no działalność wielu fi rm i całych branż. 
Gwałtownym spadkiem inwestycji zwią-
zanych z zasilaniem skutkowało zamknię-
cie licznych przedsiębiorstw i zakładów 
produkcyjnych. Nawet teraz, gdy przedsię-
biorstwa wznowiły działalność, poniesio-
ne straty fi nansowe i biznesowe uderzają 
w budżety przeznaczone na ochronę zasi-
lania oraz zwiększanie efektywności ener-
getycznej. 

– W dość krótkim czasie organizacje, za-
równo biznesowe jak i publiczne, zmuszone 
zostały do przemodelowania sposobu pro-
wadzenia działalności, a co za tym idzie, alo-
kowania zasobów i środków w inne niż do tej 

pory obszary – mówi Urszula Fijałkowska, 
Senior Partner Account Manager w pol-
skim oddziale Vertiva. 

Wydawało się, że pozytywnym skutkiem 
pandemii będzie przynajmniej wzrost 
sprzedaży małych UPS-ów wobec maso-
wego przejścia na pracę zdalną. Niestety, 
nadzieje okazały się płonne, bo zdecydo-
wana większość kupionych z tego powodu 
komputerów to urządzenia mobilne, z wła-
snymi bateriami. 

Bolesne efekty lockdownu
Analizując obecną sytuację na rynku za-
silania gwarantowanego nie sposób po-
minąć kwestię zamówień publicznych. 
Niestety, inwestycje w administracji zo-
stały w znacznej części zamrożone i wciąż 
mamy do czynienia z bardzo dużym spo-
wolnieniem. Co gorsza, z uwagi na spo-
sób funkcjonowania sektora publicznego, 
pojawia się też obawa, że jeśli zamrożo-
nych pieniędzy nie można obecnie wydać, 
to nie pojawią się one już w przyszłych 
budżetach. W  tym kontekście na plus 

n Tomasz Janoś 
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Choć z powodu pandemii sprzedaż spadła, to do przeżywających trudne chwile przedsiębiorców 
właśnie teraz mogą przemówić argumenty za wymianą starej infrastruktury zasilającej na nową  
– znacznie bardziej oszczędną. Za to rozmowa z sektorem publicznym, która nigdy nie była łatwa, 
obecnie stała się jeszcze trudniejsza.

w oczekiwaniu 
na lepsze czasy

UPS-y dla biznesu:  
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wyróżnia się jedynie ochrona zdrowia, 
gdzie –  zdaniem naszych rozmówców 
– obecnie nie zaciska się pasa tak bardzo, 
jak w administracji czy służbach mundu-
rowych. Mimo wszystko, pewne nadzie-
je dostawcy sprzętu tradycyjnie już wiążą 
z końcówką roku.

– W sektorze publicznym obserwujemy 
wzmożony ruch, być może wynikający z nie-
uchronnie zbliżającego się ostatniego kwar-
tału i związanej z tym konieczności wydania 
środków fi nansowych. Po pewnym okresie 
stagnacji zauważamy obecnie większe za-
interesowanie infrastrukturą zasilającą, 
szczególnie w szeroko rozumianej branży 
telekomunikacyjnej – podkreśla Urszula 
Fijałkowska. 

Tak czy inaczej, sektor biznesowy to 
lepsze miejsce do sprzedaży UPS-ów od 
sektora publicznego. Przedsiębiorcy są 
bardziej świadomi faktu, że infrastruktu-
ra nie może czekać i bez względu na oko-
liczności trzeba w jej ochronę inwestować. 
Niestety, także na rynku komercyjnym 
pewne branże – te najbardziej dotknięte 

przez pandemię ( jak np. HoReCa) – dra-
matycznie ograniczyły inwestowanie. 
W pierwszych miesiącach pandemii na-
łożyły się na to problemy z dostępnością 
sprzętu. Cierpieli zwłaszcza ci dostawcy, 
których cała produkcja mieściła się w Chi-
nach. Natomiast nie miało to aż tak dużego 
wpływu na tych producentów, którzy swo-
je fabryki mają rozlokowane w różnych 
częściach globu. Obecnie sytuacja wydaje 
się być opanowana. 

infrastruktury zasilania
Dostawcy zwracają uwagę na to, że waż-
nym powodem zakupu jest teraz wymia-
na urządzeń starych na nowe. Cezary 
Gutowski, kierownik wsparcia sprzeda-
ży w Schneider Electric, w tym kontekście 
wymienia operatorów dużych centrów 
danych, tych kolokacyjnych oraz na po-
trzeby własne, a także zakłady przemy-
słowe, modernizujące swoje systemy 
zasilania. Infrastrukturę zasilającą odna-
wiają także szpitale. 

– Zauważamy wyraźny wzrost liczby 
projektów modernizacyjnych. Powodem 
jest to, że posiadane systemy są często dość 
wiekowe. Tymczasem średni czas użyt-
kowania UPS-a jednofazowego to 7  lat, 
a trójfazowego powyżej 10 – mówi Dariusz 
Głowacki, Business Development Mana-
ger w CyberPower.

W podjęciu decyzji o wymianie poma-
ga użytkownikom postęp technologicz-
ny, dzięki któremu nowe rozwiązania są 
od starszych zasilaczy znacznie bardziej 
efektywne energetycznie, a więc wyraźnie 
tańsze w użytkowaniu. Istotna staje się też 
kwestia serwisowania kilkunastoletniego 
sprzętu, co z każdym kolejnym rokiem jest 
trudniejsze, niekiedy nawet niemożliwe, 
a wymiana samych tylko akumulatorów 
grozi awarią urządzenia. 

Dodatkowo, leciwy sprzęt ma zwykle 
niski współczynnik mocy. Jeśli więc za-
łożyć, że power factor wynosi w  prze-
ciętnym z nich 0,7, to wymiana na zasilacz 
o współczynniku bliskim lub nawet rów-
nym 1 przełoży się na znacznie większą 
efektywność energetyczną. Zwłaszcza 
w przypadku urządzeń o dużej mocy (lub 
wielu mniejszych UPS-ów) klient odno-
tuje oszczędności na rachunkach za prąd. 
Ponieważ energia będzie drożeć, a nie ta-
nieć, ten argument może być coraz bardziej 
przekonujący w rozmowach z odbiorcami 
biznesowymi. 

– Czy fi rma funkcjonuje na 100, czy tyl-
ko na 20 procent swoich możliwości, UPS-y
 muszą działać bez przerwy. Te nowe nie 
będą aż takim obciążeniem w eksploatacji 
dla kogoś, kogo przychody wyraźnie spadły 
– uważa Dariusz Głowacki. 

Argumentem przemawiającym za za-
kupem nowego zasilacza i wymianą sta-
rego może być nie tylko lepszy hardware, 
ale także obsługujący go software. Dzisiej-
sze, intuicyjne w użyciu oprogramowanie 
oferuje znacznie więcej funkcjonalności 
w zarządzaniu infrastrukturą zasilającą, 
zapewniając coraz częściej także możli-
wość kontroli zasilaczy poprzez chmurę 
przy użyciu aplikacji na smartfony. Skomu-
nikowanie UPS-ów z internetem i chmurą 
daje możliwość utrzymania predykcyjne-
go, opartego na zdalnym monitorowaniu 
systemów w trybie 24/7. Wbudowanie in-
teligencji w UPS-y pomaga również w za-
rządzaniu i  optymalizacji systemu 
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zasilania w perspektywie długotermino-
wej, co jest możliwe dzięki analizie danych 
z monitoringu obciążeń, wykrywaniu tren-
dów oraz regularnemu raportowaniu.

Mniejsze i bardziej zielone 
UPS-y
Warto wspomnieć, że nowe zasilacze 
stają się też wyraźnie mniejsze niż star-
sze urządzenia o  tej samej mocy. To 
wyjście naprzeciw potrzebom użytkow-
ników, którzy podłączają coraz więcej 
urządzeń do zasilaczy, więc na UPS-y 
o większej mocy pozostaje już niewie-
le miejsca. Więcej wolnej przestrzeni na 
sprzęt IT w serwerowni zapewnia stoso-
wanie akumulatorów litowo-jonowych. 
Są mniejsze, lżejsze i działają dłużej niż 
tradycyjne akumulatory kwasowo-oło-
wiowe (VRLA). Mają też mniejsze wyma-
gania dotyczące chłodzenia, co skutkuje 
niższymi kosztami eksploatacji. Jednak-
że klienci nie doceniają jeszcze długoter-
minowych korzyści, gdyż decyduje cena 
zakupu, przez co faworytem pozostają 
tradycyjne akumulatory. Dlatego zasila-
czy z bateriami litowo-jonowymi nie jest 
jeszcze wiele na rynku, ale dostawcy za-
powiadają, że będzie ich przybywać. 

– Do najbardziej perspektywicznych tren-
dów technologicznych w branży zasilania 
należą nowe technologie magazynowania 
energii rezerwowej, w tym baterie litowo-
-jonowe oraz wysokowydajne metody prze-
twarzania energii przez 
UPS-y mające na celu ob-
niżenie strat energii prze-
kładających się wprost na 
koszty eksploatacji – wy-
mienia Cezary Gutowski. 

Rozwój technologicz-
ny UPS-ów skupia się na 
zwiększaniu możliwości 
ich zastosowania, dostęp-
ności, łatwości zarządzania i serwisowania 
oraz bezpieczeństwie. Przy czym rosnąca 
presja na poprawę efektywności energe-
tycznej idzie w parze z większą odpowie-
dzialnością ekologiczną przedsiębiorstw 
i  koniecznością zapewnienia zgodno-
ści z  przepisami dotyczącymi oszczę-
dzania energii. Tak zwane zielone UPS-y 
charakteryzują się bliskimi ideału para-
metrami wydajnościowymi i mniejszym za-
potrzebowaniem na moc oraz chłodzenie.
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Wyposaża się je także w opartą na opro-
gramowaniu inteligencję, która potrafi  au-
tomatycznie wyłączać wpięte do nich, ale 
nieaktywne urządzenia, w celu oszczędza-
nia energii.

Chmura wrogiem, edge 
sojusznikiem?
Zdecydowana większość sprzedawanych 
na polskim rynku profesjonalnych syste-
mów zasilania gwarantowanego to 1-fa-
zowe UPS-y w topologii line-interactive 
lub on-line, o mocy kilku kVA. Są one do-
starczane klientowi najczęściej w wersji 
do montażu w szafi e rackowej i znajdu-
ją zastosowanie w  serwerowniach czy 
zdalnych oddziałach fi rm. Wobec ro-
snącego trendu korzystania z  chmury 
publicznej i centrów kolokacyjnych ich 
duży udział w rynku może z czasem wy-
raźnie się zmniejszyć. Instytucje publicz-
ne i fi rmy (zwłaszcza te mniejsze) coraz 
częściej będą wybierać usługi IT dostar-
czane z chmury. Profesjonalne obiekty da-
ta center i ich wyszkolony personel mogą 
im zapewnić lepszą obsługę niż ich wła-
sny, niedofi nansowany dział IT. Obok in-
nych zalet chmury, skusić je może też brak 
konieczności wydania – od razu na wstę-
pie – dużych środków na zakup własnej 
infrastruktury i możliwość zamiany kosz-
tów inwestycyjnych w operacyjne.

Dostawcy infrastruktury, w tym zasila-
nia gwarantowanego, przekonują jednak, 

że całkowita migracja 
klientów do chmury ni-
gdy nie nastąpi. Opty-
malny ma być hybrydowy 
model przetwarzania da-
nych, będący połącze-
niem chmury publicznej 
i prywatnej (z infrastruk-
turą wdrażaną u klienta). 
Specjaliści spodziewają 

się także, że fala nowych technologii – od 
Internetu rzeczy, przez sztuczną inteli-
gencję, po 5G – zwiększy jeszcze bardziej 
ilość krążących w sieci danych, które bę-
dą musiały być przetwarzane w pobliżu 
miejsca ich powstawania. Przełoży się to, 
rzecz jasna, na wzrost zapotrzebowania 
na wdrożenia sprzętu przetwarzającego 
dane na brzegu sieci. A ten – jak zresztą 
niemal wszystko dzisiaj – będzie potrze-
bować niezawodnego zasilania. n

RAPRAPOORT 360RT 360oo

Zdaniem specjalisty 

n Cezary Gutowski, 
kierownik wsparcia 

sprzedaży, dział Secure
 Power, Schneider 
Electric
Sprzedaż UPS-ów 

napędza potrzeba cią-

głego, niezawodnego za-

silania, które w wielu instalacjach 

nadal nie jest odpowiednio rozwią-

zane. Dotyczy to każdego sektora 

gospodarki – budynków biurowych, 

obiektów przemysłowych, ochro-

ny zdrowia i innych. Klienci coraz 

większą uwagę przywiązują do TCO 

liczonego w okresie co najmniej 

pięcio- i dziesięcioletnim, a co za 

tym idzie, wybierają rozwiązania 

charakteryzujące się bardzo wy-

soką sprawnością przetwarzania 

energii (niskie straty) i umożliwia-

jące zastosowanie baterii litowo-jo-

nowych od samego początku albo 

w przyszłości, w momencie wymia-

ny akumulatorów. 

n Urszula Fijałkowska, 
Senior Partner Account 
Manager, Vertiv
Obserwujemy 

zainteresowanie 

produktami kom-

patybilnymi, które 

– współpracując ze sobą 

bez względu na model czy zasto-

sowaną technologię – tworzą roz-

wiązania i całe systemy. Istotna 

w decyzji o zakupie jest też uni-

wersalność rozwiązań oraz serwis 

i gwarancja. Producenci w branży 

zasilania muszą podążać w kierun-

ku szeroko rozumianej efektyw-

ności energetycznej. Urządzenia 

będą więc wyposażane w elementy 

eliminujące straty energii i umoż-

liwiające jej odzyskiwanie, odzna-

czające się wysoką sprawnością 

energetyczną. Niewątpliwie per-

spektywicznym kierunkiem jest 

zastosowanie baterii litowo-jono-

wych, choć to wciąż dość droga 

technologia. Jeśli chodzi o aspekt 

czysto biznesowy, to dostrzegamy 

wzmożony, sezonowy ruch w sek-

torze publicznym i wzrost popytu 

na rynku telekomunikacyjnym.

„Zielone” UPS-y
charakteryzują się 
bliskimi ideału
parametrami 
wydajnościowymi.
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ZASILANIE  AWARYJNE 

W dobie transformacji cyfrowej, kiedy użytkownicy stają się coraz bardziej zależni od dostępu do systemów 

IT, kluczowe jest zagwarantowanie ich działania, nawet w warunkach zakłóconego zasilania. Jest to możliwe 

tylko dzięki wykorzystaniu systemów zasilania gwarantowanego, których dobór powinien opierać się na 

możliwie najlepszych przesłankach. W artykule omawiamy najważniejsze z nich. 

Odpowiedni dobór zasilacza UPS:
jak zapewnić ciągłość biznesu
         Twoich klientów?

Dodatkowych informacji na temat systemów 
zasilania gwarantowanego udzielają:

Urszula Fijałkowska, Senior Partner Account Manager 
Urszula.Fijalkowska@Vertiv.com, tel. 661 406 904

Andrzej Wróbel, IT Solutions Sales Manager 
Andrzej.Wrobel@Vertiv.com, tel. 697 410 013 
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Zainteresował Cię ten artykuł? 

Jego rozbudowaną wersję znajdziesz na blogu 

Vertiv na stronie Vertiv.pl.

1
Określ wielkość obciążenia, wymagają-
cego ochrony przez zasilacz UPS, a tym 
samym moc zasilacza. Krok pierwszy to 

obliczenie poboru mocy przez każde urządze-

nie IT lub elektroniczne, które powinny być chro-

nione przez zasilacz UPS. Informacje te posłużą 

do obliczenia wymaganej mocy zasilacza. Na-

leży zacząć od poboru mocy przez serwery IT, 

komputery i stacje robocze oraz urządzenia sie-

ciowe, a następnie inne urządzenia, które mają 

kluczowe znaczenie dla codziennej działalności 

fi rmy, np. systemy bezpieczeństwa. Dane doty-

czące zużycia energii zazwyczaj znajdują się na 

tabliczce znamionowej urządzenia lub w doku-

mentacji producenta. Wymagana moc zasilacza 

UPS to suma poboru mocy urządzeń podłączo-

nych do jednostki UPS.

2
Oszacuj wymagany czas podtrzymania 
akumulatorowego przez zasilacz UPS dla 
krytycznych urządzeń i aplikacji. W kroku 

drugim określamy pożądany czas podtrzyma-

nia przez zasilacz UPS. Jeśli użytkownik posiada 

generator rezerwowy o długim czasie działania, 

wtedy wymagany czas podtrzymania zasilacza 

UPS może wynosić kilka minut (~5 minut), co 

umożliwi bezpieczne uruchomienie i przełącze-

nie na zasilanie z generatora. Innym istotnym ce-

lem może być uzyskanie wystarczającego czasu 

podtrzymania (~5 do 10 minut) dla bezpiecznego

wyłączenia serwerów i stacji roboczych oraz 

zapobieżenia utracie lub uszkodzeniu danych. 

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak 

dostęp do internetu, użytkownik może wymagać 

od 1 do 2 godzin czasu podtrzymania. Taka kon-

fi guracja pozwoli przetrwać większość awarii. 

Im więcej urządzeń podłączasz do jednego za-

silacza UPS, tym krótszy będzie całkowity czas 

podtrzymania.

3
Określ liczbę wymaganych gniazd. Zsumuj 

liczbę urządzeń, które ma obsługiwać zasi-

lacz UPS i upewnij się, że jest on wyposażo-

ny w odpowiednią liczbę gniazd, odpowiadającą 

potrzebom klienta i zarezerwuj gniazda na wy-

padek wzrostu zapotrzebowania. Alternatywnie 

możesz użyć listew dystrybucji zasilania (PDU) 

i w ten sposób zapewnić dodatkowe gniazda. 

Należy jednak zachować ostrożność i nie prze-

ciążać zasilacza UPS. Niektóre modele zasilaczy 

UPS wyposażone są również w gniazda tylko 

z ochroną przed przepięciami. Gniazda te nie 

zapewniają podtrzymania akumulatorowego. 

Upewnij się, że nabywany zasilacz UPS posia-

da odpowiednią do potrzeb liczbę gniazd z pod-

trzymaniem akumulatorowym.

4
Uwzględnij wymagania dotyczące instala-
cji i funkcji zasilacza UPS. Oferowane zasi-

lacze UPS posiadają różne moce i obudowy. 

Modele wolnostojące (typu wieża) to autono-

miczne jednostki, które można zainstalować np. 

na podłodze czy biurku i często zabezpieczają 

komputery stacjonarne, serwery i routery w śro-

dowisku biurowym. Zasilacze UPS do montażu 

w szafi e są tak zaprojektowane, aby pasowały 

do standardowej 19-calowej szafy rack. Zasila-

cze UPS przeznaczone do stosowania z akumula-

torami litowo-jonowymi są mniejsze i lżejsze niż 

analogiczne modele, wykorzystujące tradycyj-

ne akumulatory kwasowo-ołowiowe, co pozwala 

na zwiększenie mocy podtrzymania akumulato-

rowego w tej samej lub mniejszej przestrzeni.

Zakres obsługiwanych funkcji różni się znacznie 

w zależności od modelu zasilacza UPS. Tymi 

najczęściej wbudowanymi w zasilacze UPS, które 

należy rozważyć przy wyborze rozwiązania, są: 

zdalne monitorowanie i  zarządzanie jednostką 

UPS, zdalne zarządzanie gniazdami zasilacza, 

panel sterowania z wyświetlaczem LCD, możliwość 

wymiany akumulatorów przez użytkownika, 

zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych, 

dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego, jak 

też tryb ECO, zapewniający oszczędności energii.
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UPS-y: dawka wiedzy 
W PIGUŁCE 

RAPRAPOORT 360RT 360oo
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Systemy UPS są fundamentem dla infrastruktury krytycznej. Kondycjonują, monitorują i fi ltrują 
zasilanie, a gdy ono zanika – korzystając z baterii – przejmują obsługę chronionego sprzętu.

Podstawowe kryteria 
doboru zasilacza UPS, 
czyli pięć pytań, 
na które warto 
znać odpowiedź:

1Jak krytyczna jest aplikacja, 

którą trzeba chronić?

2Czy konieczna jest całkowita, 

czy częściowa ochrona zasilania?

3Jak duży ma być UPS (moc w VA 

i W, rozmiary fi zyczne)?

4Jaki jest wymagany czas pracy 

na bateriach (minuty, godziny)?

5Jakie są wymagania 

dotyczące oprogramowania 

i sieci (platformy, SNMP, zdalne 

monitorowanie itp.)?

1Nowe, znacznie 

wydajniejsze 

UPS-y pomogą 

im zaoszczędzić 

tysiące złotych na 

kosztach eksploatacji.

2Zapewnią 

wewnętrzną 

redundancję bez 

konieczności 

dodawania do systemu 

kolejnych UPS-ów. 

3Jako mniejsze 

od swoich 

poprzedników 

zwolnią sporo miejsca 

w obiekcie, w którym 

będzie można wdrożyć 

kolejny serwer lub 

inny sprzęt generujący 

przychody.

4Będą wyposażone 

w inteligencję 

oraz znacznie większe 

możliwości komunikacji 

i monitorowania.

5Obniżą koszty 

utrzymania 

dzięki nowej umowie 

gwarancyjnej 

i komponentom 

o dłuższym cyklu życia.

6Zapewnią większą 

skalowalność 

i możliwości 

rozbudowy, a także 

będą przygotowane na 

użycie nowego typu 

baterii (od razu bądź 

przy kolejnej wymianie 

akumulatorów).

Na czym polega 
przewaga baterii 
litowo-jonowych 
nad tradycyjnymi 
akumulatorami 
(VRLA)?

1Mają 2 – 3 razy większą 

żywotność.

2Mogą pracować w wyższych 

temperaturach (szczególnie   

ważne w środowisku   

przemysłowym).

3Oferują więcej cykli ładowania 

bez pogorszenia wydajności.

4Mają dużo krótszy czas 

ładowania.

5Są znacznie lżejsze i mniejsze 

(nawet o 70 proc.).

6Wszystko powyższe składa się 

na większą dostępność UPS-ów 

i ich niższy TCO.

Jeśli Twój klient rozważa zakup 

lub modernizację systemu zasilania 

bezprzerwowego, prezentowane 

dane i argumenty pomogą mu 

w podjęciu właściwej decyzji.

Dlaczego klienci powinni modernizować swoją infrastrukturę zasilania 
stosując nowe modele UPS-ów?
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Klienci potrzebują zasilaczy UPS, które z jednej strony cechuje jak największa dostępność, z drugiej 
natomiast jak najniższe koszty eksploatacji. Schneider Electric zaprojektował dla nich system, który 
potrafi zaspokoić obie te potrzeby.

Galaxy VS to trójfazowy zasilacz 
UPS o  bardzo wysokiej spraw-
ności. Ten dostępny w szerokim 

przedziale mocy (10 – 150 kW) system 
został zaprojektowany pod kątem obsłu-
gi krytycznych obciążeń. A dzięki swojej 
elastyczności i  wysokiej odporności na 
przeciążenia nadaje się do wielu różno-
rodnych zastosowań. Doskonale sprawdzi 
się nie tylko w małych i dużych serwerow-
niach oraz salach komputerowych, ale 
także w zakładach produkcyjnych, budyn-
kach komercyjnych, w telekomunikacji, 
służbie zdrowia i w branży transportowej. 
Ten łatwy we wdrożeniu i obsłudze UPS 
ma modułową konstrukcję, dzięki czemu 
charakteryzuje go duża dostępność przy 
niskich kosztach eksploatacji. Gdy zasi-
lacz pracuje w trybie ECOnversion, korzy-
ści są jeszcze większe. Już po dwóch latach 
oszczędności wynikające z mniejszego zu-
życia energii elektrycznej mogą być równe 
kosztowi zakupu zasilacza UPS.

Galaxy VS:
ZASILANIE  AWARYJNE 

Dzięki kompaktowej i  elastycznej kon-
strukcji Galaxy VS świetnie nadaje się do 
ochrony infrastruktury IT instalowanej na 
brzegu sieci (coraz popularniejsze wdro-
żenia edge computingu) oraz małych cen-
trów danych. Sprawdza się wszędzie tam, 
gdzie trzeba zabezpieczyć cenny sprzęt, 
ale brakuje przestrzeni i może być trudny 
dostęp do zasilacza. Oferując sprawność 
na poziomie 99 proc. i możliwość współ-
pracy z akumulatorami litowo-jonowymi 
(podwajającymi żywotność baterii), ten 
zasilacz UPS pod względem całkowitego 
kosztu posiadania (TCO) nie ma sobie rów-
nych w branży zasilania gwarantowanego. 
 – Galaxy VS stanowi doskonałą pod wzglę-
dem technicznym ofertę, zapewniając 
nadzwyczajnie niski TCO, wyjątkową do-
stępność i  niezawodność. Przekonują się 
do niej klienci, którzy chcą uniknąć wie-
lu wyzwań przy modernizacji i rozwijaniu 
swojej infrastruktury zasilającej – mówi 
Cezary Gutowski, Sales Support Manager 
w Schneider Electric. – Ten UPS o moduło-
wej konstrukcji wymaga mniej przestrzeni 
od tradycyjnych zasilaczy i może być wdra-
żany dużo szybciej od nich. W rezultacie jego 
użytkownicy oszczędzają czas i pieniądze.
Bezproblemowo integrując się z  siecią 
komputerową, Galaxy VS jest przygotowa-
ny do współpracy z EcoStruxure – chmu-
rową platformą Schneider Electric do 
zarządzania i monitorowania infrastruk-
tury. Dzięki niej administrator może zdal-
nie kontrolować stan swojego zasilacza 
w dowolnym miejscu i czasie przy uży-
ciu aplikacji na smartfony. Z EcoStruxure 
możliwy jest nie tylko monitoring 24x7, 
ale także zdalne rozwiązywanie proble-
mów. Użytkownicy mogą też korzystać 
z raportów i analiz z poradami dotyczą-
cymi zwiększenia niezawodności swojej  
infrastruktury. 
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Dodatkowe informacje: 
Cezary Gutowski, Sales Support Manager – UPS, Secure Power, 

Schneider Electric 
cezary.gutowski@se.com

niezawodna i ekonomiczna  
ochrona infrastruktury krytycznej

ZALETY GALAXY VS 
n  Energooszczędność: zasilacz zapew-

nia sprawność 99 proc. podczas pracy 

w trybie ECOnversion, opatentowa-

nym przez firmę Schneider Electric.

n  Oszczędność miejsca: kompaktowa 

konstrukcja o dużej gęstości i pełnym 

dostępie serwisowym z przodu urzą-

dzenia doskonale nadaje się do wdra-

żania w ograniczonej przestrzeni.

n  Doskonalsza technologia magazy-

nowania energii: możliwość użycia 

baterii litowo-jonowych przekłada  

się na krótszy czas ładowania i lepszą 

ochronę obciążeń podczas częstych 

przerw w zasilaniu. Tego rodzaju 

akumulatory cechuje także o wiele 

dłuższa żywotność od tradycyjnych 

baterii.

n  Dłuższy czas pracy bez przestoju 

i uproszczone utrzymanie: krytyczne 

komponenty systemu są modułami 

o konstrukcji odpornej na uszkodze-

nia. Dzięki temu uzyskano wewnętrz-

ną nadmiarowość przy zmniejszonych 

poziomach obciążenia i skrócono 

średni czas naprawy. 

n  Współpraca z EcoStruxure: monitoro-

wanie stanu zasilacza w dowolnym 

miejscu i czasie przy użyciu aplikacji 

w smartfonie, możliwość wsparcia 

serwisowego w trybie 24x7. 

n  Certyfikat Green Premium: UPS za-

projektowano zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 
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Jakie usługi można dodać do sprzętu?
Związane z  przygotowaniem audytu, 
z przeprowadzeniem wizji lokalnej oraz 
zrobieniem instalacji, montażem zasilaczy, 
także ich uruchomieniem. Nawet takie, któ-
re wiążą się z ciężką fi zyczną robotą. Gdy 
zasilacz jest duży, potrzebuje baterii na ze-
wnętrznych stelażach i to wszystko trzeba 
dostarczyć, poskładać, połączyć. Jeśli klient 
ma siedzibę na piętrze, bez windy – jest co 
nosić. 

A jak obecnie zachowuje się rynek?
Wielu inwestorów prywatnych zdaje so-
bie sprawę, że zasilanie to bardzo ważny 
temat. Mimo że nie jest to najlepszy mo-
ment na inwestycje, znajdujemy klientów 

CRN Przejdźmy od razu do konkretów. 
Na czym zarabia integrator specjalizują-
cy się w zasilaniu gwarantowanym? 
Sławomir Franczak Podobnie jak w in-
nych branżach, największą marżę moż-
na wygenerować na usługach. Na samych 
produktach z kolei coraz trudniej o znaczą-
ce zyski. Jeżeli jednak połączymy sprzęt 
z usługami, co jest przecież podstawą biz-
nesu integratora, to możemy myśleć o roz-
sądnym zarobku. Zdecydowanie łatwiej 
o przyzwoite pieniądze, gdy poświęci się 
czas na przygotowanie projektu od samego 
początku. Im wcześniejszy etap, na którym 
jesteśmy u klienta, pomagając mu dobrać 
konkretne rozwiązania, tym łatwiej będzie 
rozmawiać o jakichkolwiek marżach. 

zainteresowanych naszą ofertą. Wiedzą 
oni, że infrastruktura nie może czekać 
i bez względu na okoliczności trzeba w jej 
ochronę zainwestować. 

A co z sektorem publicznym?
Zarabianie w  postępowaniach publicz-
nych już wcześniej nie było łatwe, bo tam 
odbywa się wojna na ceny. Tematy publicz-
ne związane z samorządami, czy służbami 
mundurowymi potrafi ą się ciągnąć w nie-
skończoność. Obecnie, w związku z pande-
mią COVID-19, projekty są wstrzymywane 
lub przesuwane na bliżej nieokreśloną przy-
szłość. I dotyczy to nie tylko zasilania, ale 
wszystkiego, co można odłożyć na później.

Czyli pandemia mocno uderzyła w bran-
żę zasilania?
Na Śląsku, gdzie mieszkam, jest dużo in-
westorów związanych z branżą automoti-
ve i oni mają obecnie poważne problemy. 
Fabryki stanęły, brakuje inwestycji w tym 
sektorze. Widzę za to spore zainteresowa-
nie zakupami w szpitalach. Zasilanie w ich 
przypadku to sprawa krytyczna i szpitale 
mają pieniądze do wydania. Ogólnie rzecz 
biorąc mamy sporo projektów z  wielu 
branż, na różnych etapach realizacji. Nie-
które są bliskie ukończenia, inne wymagają 
jeszcze pracy. W sumie – w tym roku – nie 
powinno być tak źle.

Jak natomiast może wyglądać najbliższa 
przyszłość?

CRN Polska rozmawia ze Sławomirem 
Franczakiem, dyrektorem handlowym 
EnergyPower 

ważna bez względu
na okoliczności

OCHRONA 
INFRASTRUKTURY:  

CRN nr 10/202050

RAPRAPOORT 360RT 360oo

ci
ąg

 d
al

sz
y 

na
 s

tr
. 5

2

50_52_CRN_10_2020 wywiad z  integratorem.indd   50 12.10.2020   20:18:33





CRN nr 10/202052

RAPRAPOORT 360RT 360oo

A nie potrzebują tego?
Nie zdają sobie sprawy, że przy takich cza-
sach podtrzymania ciężar baterii dla dużych 
UPS-ów będzie liczony w tonach. Poza tym 
trzeba będzie znaleźć dla tego wszystkiego 
miejsce, zapewnić właściwą klimatyzację 
itp. Na etapie projektu tłumaczymy takie-
mu klientowi, że lepszym rozwiązaniem 
może być dobór UPS-a z krótszym czasem 
podtrzymania i użycie agregatu. General-
nie klientowi zawsze trzeba przedstawić 
rozwiązanie, które najlepiej będzie odpo-
wiadało na jego potrzeby, przykładowo po-
kazać, na czym będzie polegać redundancja 
w jego systemie zasilania.

Wymienione wcześniej błędy polegają na 
tym, że klienci przeszacowują swoje po-
trzeby. Ale co zrobić z takimi, którzy je 
niedoszacowują i upierają się przy tym?
Powinni się dowiedzieć, że UPS-y będą za-
bezpieczać sprzęt, który jest wielokrotnie 
od nich droższy. To kilka procent całego 
projektu serwerowni, więc nie warto na za-
silaniu oszczędzać. UPS chroni infrastruk-

turę krytyczną nie tylko 
przed zanikami napię-
cia, ale także jego zakłó-
ceniami. Mogą być one 
bardzo niebezpieczne 
dla wrażliwych urzą-
dzeń, które kosztują set-
ki tysięcy euro. Z kolei 
w przypadku linii pro-
dukcyjnej nawet krót-
kotrwały przestój może 

się wiązać z dużymi stratami finansowymi.

Czy wobec rosnących cen prądu, klienci 
zwracają uwagę na energooszczędność 
zasilaczy?
W tej chwili niewielu klientów zwraca 
uwagę na energooszczędność kupowane-
go UPS-a. Ale nie wynika to z lekceważe-
nia tego aspektu, tylko z faktu, że stosowana 
w zasilaczach technologia jest w tym obsza-
rze coraz lepsza. Parametry takie jak spraw-
ność, Power Factor są coraz bliższe ideału 
w zasilaczach różnych dostawców. Braku-
je natomiast produktów, które wyróżniały-
by się tak znacznie, że miałoby to wpływ na 
decyzje zakupowe. 

kiedy był uruchamiany po raz ostatni. Gdy 
robimy wizję lokalną i sprawdzamy para-
metry, okazuje się, że zasilacz do niczego się 
nie nadaje. W momencie awarii byłoby to 
bardzo niemiłe zaskoczenie. 

Na czym konkretnie polega przewaga 
nowego sprzętu nad starym?
Przykładowo, w coraz większym użyciu 
są UPS-y modułowe, które w  porówna-
niu z zasilaczami monoblokowymi wyka-
zują wiele zalet. Mogą one lepiej chronić 
inwestycję w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Rośnie też wykorzystanie nowego ro-
dzaju baterii. Ogniwa litowo-jonowe są na 
razie wykorzystywane w mniejszych syste-
mach, ale z czasem trafią też do większych 
zasilaczy. Znacznie większą uwagę zaczę-
to przykładać w nowych rozwiązaniach do 
spraw cyberbezpieczeństwa – pojawiły się 
nowe karty komunikacyjne zabezpieczają-
ce UPS-y przed cyberatakami. Nowe, lep-
sze technologie sprawiają, że korzystanie 
z przestarzałego sprzętu traci sens i nara-
ża użytkownika na przykre niespodzianki. 

Czy klienci interesu-
ją się już bateriami 
litowo-jonowymi?
Odnotowujemy za-
pytania o nie, ale jak 
na razie pojedyncze. 
Ta technologia wciąż 
jest dość droga, dla-
tego stosuje się ją 
w  małych UPS-ach. 
W przypadku większych zasilaczy trójfa-
zowych różnica w cenie jest na tyle duża, 
że trudno o chętnych do zakupu. Nawet 
gdy klienci wiedzą, że to rozwiązanie lep-
sze i w użyciu bardziej ekonomiczne.

Jakie błędy popełniają klienci przy wy-
borze UPS-ów?
Najwięcej dotyczy błędnego określenia 
swoich potrzeb i w związku z tym niewła-
ściwego pierwotnego doboru zasilacza. 
Przykładowo, dopiero na etapie rozmów 
z  klientem okazuje się, że może to być 
mniejszy UPS, bo nie trzeba podtrzymywać 
wszystkich obwodów, które wskazał klient. 
Może się też okazać, że nie potrzeba aż tak 
dużego czasu podtrzymania. Zdarzają się 
klienci, którzy już na wstępie myślą o wielu 
godzinach pracy na bateriach. 

Trudno powiedzieć, jaki będzie przyszły 
rok pod względem inwestycji w zasilanie. 
Zdecydowana większość projektów, które 
obecnie realizujemy lub za chwilę będzie-
my realizować, pojawiła się jeszcze przed 
pandemią koronawirusa. Jeśli chodzi o no-
we postępowania i tematy, to jest ich trochę 
mniej niż w zeszłym roku. Dlatego firmy ta-
kie jak nasza, które obecnie mają co robić, 
mocno pracują nad tym, by również w przy-
szłości zapewnić sobie nowe projekty.

Na czym się więcej zarabia: na nowych 
projektach czy utrzymaniu istniejących 
instalacji?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. 
Gros przychodów naszej firmy pochodzi 
z umów serwisowych, a więc także z mo-
dernizacji i utrzymania istniejącej infra-
struktury zasilającej. Niemniej staramy się 
o kolejne projekty, bo kiedy sytuacja bar-
dziej się unormuje, przybędzie inwestycji 
w nową infrastrukturę. Widzimy podsta-
wy do optymizmu w sektorze prywatnym. 
Tam wcale nie brakuje środków na inwesty-
cje, tylko impulsu do działania. Mogą nim 
być nowe fundusze unijne. W sektorze pu-
blicznym również przybędzie inwestycji, 
ponieważ projekty, które teraz są wstrzy-
mane, prędzej czy później będą musiały być 
przeprowadzone.

Z drugiej strony, jak klient zainwestuje 
w UPS-y, to chyba ma spokój na długie 
lata?
Ktoś może uważać, że wystarczy mu tylko 
wymiana zużytych baterii w dawno zaku-
pionych zasilaczach UPS, a to nie jest do-
bre myślenie. W infrastrukturze zasilającej 
technologia wyraźnie się zmienia i wymie-
niając zasilanie na nowe, klient zyska sprzęt 
o lepszej sprawności, bardziej niezawodny, 
o  większych możliwościach rozbudowy 
pod względem mocy i czasu podtrzyma-
nia. Dodatkowo, jeśli stare systemy nie by-
ły odpowiednio serwisowane, to przewaga 
zasilaczy z nowymi technologiami jest gi-
gantyczna. 

Dlaczego przeglądy są takie ważne? 
Jeśli przeglądy nie były robione regularnie, 
to urządzenia nie spełniają funkcji, do ja-
kich zostały zaprojektowane. Klient wie, że 
na jego obiekcie jest UPS, ale czy on działa? 
Zapewne nikt nie jest w stanie stwierdzić, 

W nowych 
rozwiązaniach 
znacznie większą 
uwagę zaczęto 
przykładać do spraw 
cyberbezpieczeństwa.

Rozmawiał 

Tomasz Janoś  
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993 – 2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

w firmach: Oracle, DEC Polska, 2SI, 
EDS Poland, TP Internet. Obecnie 

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Umowa 
tylko 

dla orłów. 

Dostałem mejla wysłanego z  ad-
resu msa@communication.mi-
crosoft.com, opatrzonego dużym 

napisem „Twoja Umowa o świadczenie 
usług stała się bardziej przejrzysta”. 
W tekście czytamy: „Dzień dobry, otrzy-
mujesz tę wiadomość e-mail, ponieważ 
aktualizujemy Umowę o  świadczenie 
usług fi rmy Microsoft odnoszącą się do 
produktów i usług Microsoft, z których 
korzystasz. Dzięki wprowadzanym zmia-
nom warunki będą przedstawione jaśniej 
i precyzyjniej oraz uwzględnią nowe pro-
dukty, usługi i funkcje oferowane przez 
Microsoft”. 

Dostajemy więc do czytania nową 
wersję umowy, czyli 121 tysięcy znaków 
(sic!) trudnego prawniczego tekstu. I te-
raz szczerze, kto jest w stanie to przeczy-
tać i zrozumieć? Może dlatego w mejlu 
jest dopisek o tym, że „podsumowanie 
najważniejszych zmian można znaleźć 
na stronie często zadawanych pytań”. 
Niestety, w tych pytaniach, a raczej od-
powiedziach nie ma żadnych istotnych 
informacji ani wyjaśnienia po co jest ta 
aktualizacja. 

A zatem, co tak naprawdę zmienia ta 
narzucona użytkownikowi nowa wersja 
umowy z Microsoftem? Być może infor-
macja o zmianie miejsca rozstrzygania 
sporów na Irlandię dla mieszkańców 
Unii Europejskiej i Norwegii jest aż tak 
istotna, żeby zmuszać ludzi do studiowa-
nia tej nowej treści umowy? Bo argument, 
że „w całej treści Postanowień wprowa-
dzono zmiany mające na celu zwiększe-
nie przejrzystości i poprawę gramatyki 
tekstu, literówek oraz innych błędów, 
a  także identyfikację i  aktualizację 

hiperlinków”, doprawdy trudno uznać 
za znaczący.

Szczególnie ważne jest stwierdze-
nie, że brak akceptacji tej nowej umowy 
przed 1 października 2020 roku oznacza 
rezygnację z usług obejmujących opro-
gramowanie Microsoftu. Firma jednak 
ani słowem się nie zająknęła, czy wte-
dy i jak zwróci całość lub część opłaty 
licencyjnej za pozostały okres rezygnacji 
z tychże usług? Jeśli mam, dajmy na to, 
wykupioną w lipcu za 299 zł roczną li-
cencję na Offi  ce 365 Personal, to co z roz-
liczeniem pozostałej części umowy? Na 
szczęście Windowsa i Edge’a nie ma li-
ście oprogramowania objętego tą nową 
umową, ale Bing, Skype, poczta elektro-
niczna, usługi Windows Live i inne są. 

Kiedy wywiązała się na ten temat dys-
kusja na LinkedIn, podzieliłem się z jej 
uczestnikami gorzką refl eksją, że powyż-
szy przykład jest wskazówką dla Sales-
force’a i innych dostawców, jak należy 
postępować z klientami, aby byli grzeczni 
i posłuszni. Trzeba im kazać przeczytać 
i zrozumieć umowę o świadczenie usług 
– spisaną w ponad 120 tysiącach znaków. 

Przypominam, że Komisja Europejska 
przyjęła rozporządzenie wykonawcze, 
które ustanawia wzór jednostronico-
wego streszczenia umowy, jakie opera-
torzy usług komunikacji elektronicznej 
(w tym telefonii oraz internetu) będą zo-
bowiązani przedstawiać konsumentom 
od 21 grudnia 2020 r. Ma ono obejmować 
główne warunki umowy, takie jak infor-
macje o cenie, usługach i gwarantowanej 
prędkości internetu. A może taki wymóg 
Komisji dobrze byłoby rozciągnąć na 
wszystkich usługodawców? 

Jeszcze jaśniej 
i jeszcze precyzyjniej…
Ręka do góry, kto jest w stanie ze zrozumieniem przeczytać 121 tysięcy zna-

ków prawniczego tekstu napisanego drobnym drukiem. Według Microsoftu 

obowiązkowo zdolny do tego powinien być każdy z jego klientów. 

AD VOCEM
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Cyfrowa transformacja nie jest pro-
cesem jednorazowym. Wszelkie 
zmiany wprowadzane są na ogół 

ostrożnie i zazwyczaj poprzedza je do-
głębna analiza. Tegoroczna przyspieszona 
czy wymuszona informatyzacja, w ramach 
której część rozwiązań trzeba wdrażać 
w  ekspresowym tempie, to wyjątek od 
wieloletniej reguły. Nic dziwnego, że nie-
rzadko skutkuje to chaosem w firmowych 
działach IT, które coraz gorzej radzą so-
bie z obsługą zróżnicowanej infrastruktu-
ry. W tym kontekście analitycy i dostawcy 
rozwiązań zwracają szczególną uwagę na 
rozgardiasz panujący w centrach danych. 
Jedną z jego przyczyn jest fakt, że w ser-
werowniach tworzą się silosy, a klasycz-
nym tego przykładem jest pamięć masowa. 
Urządzenia takie najczęściej pochodzą od 
kilku producentów, obsługują różne proto-
koły, systemy operacyjne i nośniki. Do te-
go dochodzą kwestie związane z migracją 
części zasobów do chmury. 

– Taki stan rzeczy prowadzi do tego, 
że wzrasta liczba procesów wykonywa-
nych manualnie, a także koszty związane 
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z  przetwarzaniem i  przechowywaniem 
danych – podkreśla Floyd Christofferson, 
CEO StrongBox Data Solutions. 

Ten całkiem już dojrzały startup z Ore-
gonu od dwunastu lat zajmuje się porząd-
kowaniem centrów danych. Jak wynika 
z portfolio klientów, do których należą tu-
zy takie jak NASA, Bosch, Canon, Boeing 
czy Sony Pictures, StrongBox koncentru-
je się przede wszystkim na klientach prze-
chowujących petabajty danych. 

– Nasz produkt zapewnia największą 
wartość dla firm z ogromnymi, złożonymi 
i cały czas przyrastającymi zbiorami da-
nych, nie zaś dla organizacji z jedną ma-
cierzą NAS przechowującą 200 TB danych 
– przyznaje Floyd Christofferson.

Klienci jego firmy korzystają z systemu 
StrongLink przeznaczonego do zarządza-
nia danymi przechowywanymi na hetero-
gonicznych systemach pamięci masowej, 
niezależnie od tego czy pracują lokal-
nie, w chmurze publicznej bądź w śro-
dowisku hybrydowym. StrongLink jest 
bezagentowy i wdrażany na maszynach 
wirtualnych lub jako ISO. Autonomiczne 

silniki, oparte na metadanych, zapewniają 
użytkownikom globalny wgląd, wyszuki-
wanie i kontrolę nad plikami we wszyst-
kich zasobach pamięci. Niedawno firma 
wprowadziła funkcję LTFS, która obsłu-
guje biblioteki taśmowe pochodzące od do-
wolnego dostawcy. 

Od chmury nie ma ucieczki
Gartner przewiduje, że do 2025  r. aż 
99 proc. wszystkich plików będzie prze-
chowywanych w  środowiskach chmu-
rowych, a pracownicy będą je tworzyć, 
współdzielić i magazynować nie widząc, 
gdzie one się znajdują – w chmurze czy 
na lokalnym serwerze. Zresztą do bardzo 
podobnych wniosków doszli analitycy  
Taneja Groups, którzy zauważają, że 
obecnie infrastruktura IT jest w 67 proc. 
wdrażana w środowisku lokalnym. Jed-
nak za trzy lata ma to być już tylko 28 proc. 

Te prognozy to miód na serce dla zało-
życieli oraz inwestorów amerykańskiego 
startupu Nasuni. Firma opracowała plat-
formę do przechowywania plików w chmu-
rze, wykorzystującą globalny system  
plików UniFS. Rozwiązanie konsoli- 
duje w środowisku chmurowym systemy 
NAS i silosy serwerów plików, zapewnia-
jąc niemal nieograniczoną skalowalność. 

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Węzeł gordyjski 

W centrach danych tworzy się coraz 
większy galimatias. Nowa fala amerykań-
skich producentów próbuje uporządkować ten 
bałagan za pomocą innowacyjnych narzędzi.

w centrach 
danych

54_55_CRN_10_2020 Dolina Krzemowa.indd   54 12.10.2020   20:22:04



CRN nr 10/2020 55

macierzach NAS na obiekty w pamięci 
masowej AWS3 w chmurze.

– Przedsiębiorstwa przechowują dane 
w plikach, aczkolwiek chcą używać natyw-
nych aplikacji chmurowych, które zwyczaj 
obsługują pamięć obiektową. Dlatego ofe-
rujemy naszym klientom łatwy sposób na 
magazynowanie cyfrowych zasobów w obu 
formatach – wyjaśnia Barry Russell, Gene-
ral Manager of Cloud w Qumulo. 

Startup często wdraża systemy przezna-
czone na potrzeby projektów związanych 
z multimediami i rozrywką. Przykłado-
wo podczas renderowania plików wideo 
potrzebny jest szybki i rozszerzalny dysk. 
Wówczas można skorzystać z uzupełnia-
jących usług w chmurze, takich jak AWS 
Elemental MediaConnect, Amazon Elastic 
Transcoder czy AWS Elemental Live. 

Kubernetes i dane 
Większość baz danych opracowano z my-
ślą o pracy na fizycznych bądź wirtual-
nych serwerach. Nikt wówczas nie miał 
jeszcze pojęcia o Dockerze i aplikacjach 
kontenerowych. Jednakże wraz z rosnącą 
popularnością konteneryzacji sprawy za-
częły się wymykać spod kontroli. 

– Zauważyliśmy potrzebę nowego podej-
ścia do zarządzania aplikacjami i usługami 
w  przedsiębiorstwach oraz instytucjach. 
Wynika ona z szybkości innowacji, przyra-
stającej liczby urządzeń, nowych aplikacji  
i usług. Rozumiemy ciężar z jakim zmagają 
się twórcy oprogramowania oraz osoby za-
rządzające złożoną architekturą. Właśnie 
dlatego stworzyliśmy specjalną platformę 
– wyjaśnia Partha Seetala, CEO Robin.io. 

Tradycyjne aplikacje są w większości 
przypadków stanowe, co oznacza, że ma-
gazynują ważne dane w pamięci, plikach 
i bazach danych. A kontenery obsługu-
ją zazwyczaj aplikacje bezstanowe, które 
nie przechowują informacji pojawiających 
się pomiędzy poszczególnymi zapytaniami 
klientów. Kubernetes, najpopularniejsze 
narzędzie do zarządzania serwisami i za-
daniami uruchamianymi w kontenerach, 
pozwala przenosić bezstanowe aplikacje 
pomiędzy chmurami różnych dostawców. 
Nie radzi sobie natomiast z aplikacjami sta-
nowymi. Powód? Każdy dostawca usług 
chmurowych ma własne metody automa-
tyzacji, wdrażania i monitorowania apli-
kacji stanowych, co utrudnia ich migrację. 

– Udostępniliśmy na Platform Robin 
usługę umożliwiającą przenoszenie aplika-
cji stanowych między chmurami, przy za-
chowaniu odpowiedniego SLA, opóźnień 
i  kosztów. Nikomu przed nami nie uda-
ło się skutecznie rozwiązać tego problemu  
– mówi Partha Seetala.

Platforma automatyzacji Robin.io umoż-
liwia firmom wdrażanie złożonych aplika-
cji, intensywnie korzystających z danych 
i sieci oraz zarządzanie nimi w ramach 
usługi as-a-service w dowolnym miejscu, 
środowisku lokalnym lub chmurze. To 
możliwe dzięki opracowaniu autorskiej ar-
chitektury, której kluczowym elementem 
jest warstwa oddzielająca zasoby oblicze-
niowe od pamięci masowej. Rozwiązanie 
Robin.io zostało wdrożone m.in. w dużych 
koncernach świadczących usługi finanso-
we, a ostatnio zyskuje dużą popularność 
w sektorze telekomunikacyjnym. Jednym 
z klientów jest japoński operator Rakuten, 
pracujący nad uruchomieniem sieci 5G. 
Kontenery mają zastąpić maszyny wirtu-
alne przy wirtualizacji funkcji sieciowych 
(NFV)i w sieci dostępu radiowego (RAN). 

Nasuni obsługuje dostęp do plików za po-
średnictwem wszystkich głównych pro-
tokołów, w tym SMB (CIFS), NFS, FTP/  
/SFTP i HTTPS. Co ciekawe, firma oferuje 
również tworzenie kopii zapasowych, od-
zyskiwanie systemu po awarii czy globalne 
udostępnianie plików. 

Założyciele startupu przekonują, że po-
łączenie wymienionych funkcji z  moż-
liwościami chmury pozwala świadczyć 
usługi o połowę taniej niż w przypadku tra-
dycyjnej infrastruktury. Zdaniem Andresa 
Rodrigueza, założyciela i CTO Nasuni, na 
rynku rozwiązań do przechowywania pli-
ków na przestrzeni ostatnich dwóch dekad 
nic się nie zmieniło. Dostawcy cały czas 
koncentrują się na urządzeniach, a tym 
samym ich rozwiązania nie są elastyczne, 
a ich eksploatacja generuje duże koszty. 

– Firmy oraz instytucje funkcjonują  
teraz w niepewnych czasach. W związku 
z tym staje się zupełnie jasne, że jeszcze bar-
dziej niż kiedykolwiek potrzebują chmury, 
zaś własne centrum danych to niepotrzebne 
zobowiązanie – dodaje Andres Rodriguez. 

System dla chmury 
hybrydowej 
Qumulo to kolejny przedstawiciel no-
wej fali dostawców rozwiązań storage, 
którzy chcą ożywić nieco skostniały ry-
nek. Startup opracowuje systemy NAS 
scale out, będące alternatywą dla Dell 
EMC Isilon czy NetApp FAS Series. Fir-
ma, w przeciwieństwie do swoich kon-
kurentów, od samego początku pracuje 
nad produktem przeznaczonym do pracy 
w środowisku chmury hybrydowej. Sys-
tem jest zdefiniowany programowo, co 
ułatwia jego rozbudowę oraz współpra-
cę z  zewnętrznymi platformami AWS, 
Google Cloud, Dell EMC czy HPE. Ten 
ostatni producent włączył już do swojej 
oferty rozwiązania Qumulo i sprzedaje 
je w regionie EMEA. Zapewniają dostęp 
do szerokiej gamy funkcji, w tym anality-
ki w czasie rzeczywistym, informując na 
bieżąco o pojemności, IOPS czy najbar-
dziej aktywnych klientach podłączonych 
do klastra. System jest dostępny w zróżni-
cowanych konfiguracjach, np. all flash lub 
jako rozwiązanie do archiwizacji. Jedną 
z ciekawszych funkcjonalności jest Shift, 
która służy do konwersji plików przecho-
wywanych w  fizycznych i  wirtualnych 

NA TE STARTUPY 
warto mieć oko   
n Robin.io 

Rok powstania: 2013 r.

Fundusze Venture Capital: 46 mln dol. 

Główna siedziba: San Francisco

CEO: Partha Seetala

n Qumulo
Rok powstania: 2012 r.

Fundusze Venture Capital: 347,3 mln dol. 

Główna siedziba: Seattle 

CEO: Bill Richter

n Nasuni 
Rok powstania: 2008 r.

Fundusze Venture Capital: 187 mln dol. 

Główna siedziba: Boston 

CEO: Paul Flanagan

n StrongBox Data Solutions 
Rok powstania: 2008 r.

Fundusze Venture Capital: 34,4 mln dol. 

Główna siedziba: Portland, Montreal

CEO: Floyd Christofferson
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Ktoś pamięta? No właśnie. Nieco świeższy 
przypadek – giełdowa Indata. Konglome-
rat firemek software’owych, napuchnięty 
do przychodów 150 mln zł w 2016 r. Pre-
zes się sprytnie katapultował, a  drobni 
inwestorzy bezskutecznie próbują go do-
paść. Także… spieszmy się kochać software  
house’y, tak szybko odchodzą. 

Powiew PRL-u
Ale zaraz! – powie ktoś. Przecież tamci 
to byli zwykli robole, co dla lokalnych, al-
bo gorzej – państwowych firm, zlecenia 
klepali. A my tu przecież elegancko dla 
Zachodu kodzimy. Po dolarowych staw-
kach. Przy rozwoju następnych Skype-
’ów pomagamy. No tak, zgoda. Tyle że po 
pierwsze, te Skype’y nie wasze, a po dru-
gie, nasze firmy budowlane też potęgę 
Zachodu budowały (dolary do nas pły-
nęły z sutych kontraktów już od czasów  
PRL-u) i jakoś na NASDAQ-u ich dzisiaj 
nie notują. Poza tym, przecież zachodnie 
firmy wybierają nas nie dlatego, że jeste-
śmy wyjątkowo świetni, tylko dlatego, że 
jesteśmy całkiem nieźli, a przy tym tani. 
Jakby za podobne stawki, jak u siebie, mie-
li pracować z ekipą w innej strefie czaso-
wej, to by im entuzjazm szybko opadł. 

I tak powstaje pułapka – ceny trudno 
podnosić, koszty pracowników rosną (tych 
zresztą jak na lekarstwo), konkurencja  

(i średniego szczebla zarządzania) prze-
kształca firmę w tykającą bombę. Za dużo 
jak na głowę szefa, za mało, żeby zrobić fir-
mę o porządnej strukturze i fundamentach. 

Przetrwałeś ten etap? Masz już stu albo 
i więcej pracowników? Na tym nie koniec. 
Bycie dużą firmą też nie gwarantuje sukce-
su na rynku. Znacie jakieś duże polskie fir-
my budowlane? Ja parę tak – ale głównie te, 
które już poszły z dymem – czy to na prze-
łomie wieków, czy też później, wykładając 
się na większych inwestycjach infrastruk-
turalnych. Jak ktoś buduje teraz coś du-
żego (metro, biurowce, autostrady) to jest 
to zagraniczny podmiot (a i te w świetnej 
kondycji nie są). Ot, taka branża. Ruchome  
piaski sp. z o.o. 

I tak samo było ( jest) z dużymi firmami 
informatycznymi. Zniknęły albo są cieniem 
samych siebie sprzed dekady. Cóż, nie trze-
ba być wielkim futurologiem, żeby podob-
ne scenariusze przewidzieć w przypadku 
naszych aktualnych software house’owych 
czempionów (stajemy się zagłębiem tej 
branży, mamy tysiące takich firm). Pa-
miętam, kiedy po raz pierwszy widziałem  
z boku tego typu twór, to było kilkanaście 
lat temu. Powstali tuż po bańce interne-
towej, na początku gryźli gruz, ale potem 
ładnie się rozwinęli – do kilkuset pracow-
ników porozrzucanych w kilku lokaliza-
cjach. Ta firma nazywała się EO Networks. Fo

t. 
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Iwtedy następuje przebudzenie. Bo nie-
łatwo wyjść z butów typowego najemni-
ka do pisania kodu. Nawet, jak mienisz 

się specjalistą w danej branży, sprężysz 
się i dowieziesz własny produkt to jego 
sukces rynkowy będzie nadal wielką nie-
wiadomą. Inni to coś zrobią szybciej, na-
wet lepiej, często taniej. Twój fokus jest 
przecież tam, skąd co miesiąc dostajesz 
przelewy – trudno się więc dziwić, że ty-
powy software house zostaje na wieki tylko  
software house’em. Słowo „tylko” zamie-
rzone, bo – nie oszukujmy się – to po prostu 
firmy budowlane naszych czasów. Murarz, 
zbrojarz-betoniarz, spawacz czy inny maj-
ster. Z całym szacunkiem, ale organizacja 
tego to nie jest skomplikowana robota. Wy-
magająca głównie odwagi, a nie wiedzy. 

Wiem, co mówię, bo znam kilku właści-
cieli, których kompetencje oceniam tak ra-
czej średnio, a im się udało. A skoro im – to 
udało by się każdemu. Ale to akurat oni 
się odważyli, a w czasach, kiedy posiada-
nie wolnych mocy programistycznych jest 
dobrem rzadkim, nawet bardzo się stara-
jąc, niełatwo taki biznes obalić. Znajdujesz 
klienta, który chce płacić, zbierasz ekipę 
z rynku, wynajmujesz im dach nad głową 
i kasujesz 30 proc. narzutu na koszty ich za-
trudnienia. Banalne. 

To znaczy banalne do skali 20 – 40 osób, 
kiedy to brak umiejętności zarządczych 

OPINIE

Marzeniem każdego software house’u jest po-
siadać swój produkt, najlepiej w modelu SaaS. 
Koniec z użeraniem się z klientami, biegania  
za zleceniami. Kto siedzi w branży ten wie, jaki 
to ciężki kawałek chleba. A taki saasik? Trochę 
zachodu i pieniądze kapią każdego dnia…

na dopalaczach 
SaaS  
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Rafał Agnieszczak  
to jeden z pierwszych polskich 

przedsiębiorców e-commerce, twórca portali 
Fotka.pl, Świstak.pl, Furgonetka.pl, a także 

Finansowo.pl. Wcześniej był m.in. menedżerem 
ds. treści w Ahoj.pl. Ukończył Szkołę 

Główną Handlową na kierunku zarządzanie 
i marketing. Pierwszy milion złotych zarobił 
w wieku 25 lat, ale – jak sam podkreśla – nie 

czuje się człowiekiem sukcesu.

coraz większa, a do tego jeszcze inne, tań-
sze kraje, podgryzają. Kilkanaście lat temu 
nasze ekipy remontowe rządziły w Lon-
dynie. Dzisiaj wygryźli ich Rumuni, Paki-
stańczycy itd. Na rynku utrzymali się tylko 
wyjątkowo dobrzy. Podobny trend w usłu-
gach programistycznych widać już u nas. 
Co chwilę słychać o przejęciach na rynku, 
co jest szumnym określeniem na „przestało 
mi się spinać, więc opchnąłem swoich ludzi 
do większej konkurencji za dwie pensje od 
głowy”. Tak, taka mniej więcej obowiązu-
je obecnie stawka za acquihire. Tylko tyle, 
bo to jedynie „hurtowa rekrutacja” – razem 
z fi rmą nie przejmujesz klientów ( jakby by-
li, albo byli skłonni płacić tyle ile potrzeba, 
to by przecież nikt tego nie sprzedawał). 
Nie na darmo w branży mówi się, że każ-
dego gracza na rynku dzieli od upadku do-
słownie dwa – trzy miesiące. Wystarczy, że 
przez taki okres nie będziesz mieć dopływu 
zleceń i znikasz z tego padołu. 

Dlaczego się tak rozpisałem o tej bran-
ży? Ano tknęło mnie jakiś czas temu. Ktoś 
kupił darmowy webserwer Ngnix (ta-
kie oprogramowanie, co szybko wypluwa 
strony internetowe, które równie szyb-
ko czytacie, za 670 mln baksów). WTF? 
– myślę sobie. Ktoś dał tyle hajsu za coś, 
co można ściągnąć za darmo z internetu?! 
Parę minut później doszło do mnie, że ser-
wer może jest darmowy, ale są też płatne 
wersje i – co najważniejsze – (wysoko)płatny

support. Bingo! To taki software house, tyl-
ko z produktem. Eureka! Cała rzecz więc 
w tym, żeby zbudować darmowy albo ta-
ni produkt, a potem kazać sobie płacić jak 
za zboże za komplementarne usługi pro-
gramistyczne (upraszczając). Czyli robić 
odwrotnie niż przytaczałem na początku, 
tj. mając własne programistyczne zaso-
by, próbować nimi zrobić produkt. Tak się 
nie da albo jest to przynajmniej niezwykle 
trudne. Nawet, jak wpadniesz na genialny 
pomysł i go zrealizujesz, to potem i tak wy-
chodzi szydło z worka. 

Pamiętacie aferę, jak zły Orlen brutalnie 
potraktował niewinnych startupowców 
z  dnia na dzień zrywając z nimi umowę? 
Apka umożliwiała płacenie smartfonem 
za tankowanie. Prawda była taka, że ten 
„startup” to był software house z  przy-
chodami podchodzącymi pod 100 baniek, 
a umowa, na której jechali, nie zezwalała 
– taki szczegół – na wykorzystanie orleno-
wego API do tego celu. 

Wracając jednak do modelu „zrób pro-
dukt, a potem dostaw do tego software
house”. Mamy piękny przykład IAI Shop, 
operatora systemu do e-sklepów, który 
został przejęty przez fundusz MCI, wy-
ceniający połowę fi rmy na 140  mln  zł. 
Jak działa mechanika tego podmiotu? 
Podobnie jak w Ngnix – sam sklep nie 
kosztuje dużo, portfel szerzej otwie-
rasz dopiero płacąc za jego wdrożenie. 
A jak ci przypadkiem biznes pójdzie do-
brze to przepadłeś – co miesiąc płacisz 
grube faktury za każdą godzinę pra-
cy ich programistów, bo jak wiadomo 
tuning e-sklepu nie kończy się nigdy. I ta-
kim oto sposobem, mając produkt, za-
pewniasz sobie stały dopływ lojalnych 
klientów, którzy płacą ci za pracę przy 
„Twoim” produkcie. Genialne! 

Dla porównania – Divante, lider e-com-
merce’owych software house’ów, już drugi 
raz podchodzi do własnego oprogramowa-
nia. Ale lekko nie jest – właśnie dlatego, że 
ich serce to właśnie usługi, a nie produkt. 
Żeby było jasne – takie myślenie to nie jest 
jakaś nowość. Co bardziej rozgarnięty szef 
fi rmy budowlanej w pewnym momencie 
rozwoju wszedł w „deweloperkę” i zwykle 
dobrze na tym wyszedł. A czym ona jest? 

No właśnie posiadaniem własnego produk-
tu, jakim jest mieszkanie. A zaczynali, jak 
każdy, od usług. 

W takim pivocie jest jednak jedna trud-
ność. Nawet nie próbuj z oprogramowa-
niem robionym „przy okazji” głównej pracy 
– raczej wytocz wojnę swojemu dotych-
czasowemu biznesowi i ubezpiecz swoją 
przyszłość budując obok wyspecjalizowa-
ny produkt, którym będziesz potem nęcił 
klientów. Takiemu Comarchowi się to na 
przykład udało – jest jednym ze świato-
wych liderów w programach lojalnościo-
wych. Ale ta teoria działa jednak najlepiej, 
tak jak wspomniałem, dla tych po drugiej 
stronie barykady. Jeśli masz SaaS-a, który 
ciągle pod wodą – na garnuszku inwesto-
rów albo w nieustannym marszu pod wiatr 
w kierunku pozytywnej „ebitdy” – to mo-
że warto pomyśleć, jak tu dorobić usługami 
na boku? Z czasem to może przerodzić się 
w główne, zdrowe i stabilne źródło przy-
chodów. I nie trzeba będzie czarować ryn-
ku, inwestorów i branży. „Money can solve 
all the problems”. 

Oczywiście generalizuję. Nie wszystko 
i nie wszędzie się da, ale dla sporej części 
projektów może to być słuszny trop. Wy-
starczy wyjść z  pudełka i  pomyśleć jak 
sprytnie połączyć produkt z usługą, czyli 
szerzej potraktować ostatnie słowo z akro-
nimu SaaS (Software as a Service). Żeby da-
leko nie szukać i dać na koniec jakiś konkret. 
Takie Brand24 – wyobraźcie je sobie jako 
nie tylko czyste narzędzie, ale też usługę ze-
społu szybkiego reagowania w zarządzaniu 
relacjami z klientami, dbaniu o reputację, 
analizie działań konkurencji itd. Sky is the 
limit. Sadek – pomyśl o tym… 
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przestrzeni dyskowych i rejestrów. Tym-
czasem fi rmy mają swoje polityki bezpie-
czeństwa, swoje zasady dostępu do danych 
osobowych, które są często przedmiotem 
naszego doradztwa. Mają do tego szyte 
na miarę własnych potrzeb rozwiązania 
informatyczne. To sprawia, ża jako fi r-
ma konsultingowa musimy indywidual-
nie podchodzić do wyboru narzędzia do 
współpracy z klientem. Staramy się zawsze 
dostosowywać do warunków i  potrzeb 
klienta. W efekcie jako zespół pracujemy 
w ramach różnych systemów informatycz-
nych, w zależności od projektów, co wyma-
ga szczególnej troski o bezpieczeństwo. 

Czy klienci obawiają się o bezpieczeń-
stwo swoich zasobów w  zetknięciu 
z wykorzystywanymi przez was rozwią-
zaniami chmurowymi?
Nie, to nie jest tak, że nasze narzędzia ofe-
rują niższy poziom zabezpieczeń niż na-
rzędzia używane przez klientów. Problem 
polega na tym, że nasze rozwiązania nie są 
często uwzględnione 
w  procedurach funk-
cjonujących u  klien-
tów. Jeżeli fi rma używa 
SharePointa od Micro-
softu, to wydzielenie 
wspólnego obszaru 
dostępu i  komunika-
cji, gdy my korzystamy 

CRN Z jakich rozwiązań informatycz-
nych korzysta na co dzień Państwa 
fi rma? 
Paweł Ellerik Jesteśmy fi rmą konsultin-
gową, która zajmuje się ochroną danych, 
głównie osobowych. Korzystamy z goto-
wych, powszechnie dostępnych narzędzi 
dużych dostawców. Są to przede wszystkim 
systemy do współpracy, komunikacji, wy-
miany dokumentów, dzielenia przestrzeni 
dyskowych. Wykorzystujemy rozwiąza-
nia typu Google Drive, JIRA, Confl uence, 
Google Meet, iCloud, Slack itp. Korzysta-
my z dostępów klasy enterprise, oferują-
cych wyższy poziom funkcjonalności niż 
wersje darmowe czy dla użytkowników 
domowych. Wykorzystujemy też system 
CRM do zarządzania relacjami z klienta-
mi. Tylko jedną aplikację stworzyliśmy sami 
– dopasowaną do bardzo specyfi cznych po-
trzeb naszej branży. Służy do zarządzania 
dokumentacją. 

Jak te gotowe rozwiązania sprawdzają 
się w Państwa pracy?
Odpowiadają w pełni na nasze potrzeby. Je-
dyna rzecz, z którą się nieustannie zmagamy, 
to integrowanie naszych narzędzi z narzę-
dziami używanymi przez klienta, któremu 
świadczymy usługę konsultacyjną. Kon-
sulting wymaga stałych kanałów komuni-
kacyjnych, wspólnej pracy na tych samych 
danych i  dokumentach, współdzielenia

z rozwiązań Google’a, wymaga ustępstw, 
pójścia na kompromis, dostosowania się 
do warunków konkretnego, pojedynczego 
projektu. Często wiąże się to z konieczno-
ścią dostosowania się przez nas do infra-
struktury ICT funkcjonującej u  klienta. 
Tego typu wyzwania są typowe dla wielu 
fi rm konsultingowych. 

A jak w  praktyce radzicie sobie z  ich 
rozwiązywaniem?
Zazwyczaj wchodzimy do środowiska 
klienta we współpracy z jego działem IT, 
który nam przydziela odpowiednie dostę-
py do swoich zasobów. Często wymaga to 
tworzenia polityk dostępu, które zawierają 
zasady korzystania przez naszych konsul-
tantów z  rozwiązań stosowanych w  fi r-
mie, której świadczymy usługi. To wymaga 
wspólnych ustaleń, uzgodnień, zapisów. 
Czasami okazuje się, że nie jest wcale tak 
łatwo te dostępy uzyskać, bo klienci mają 
bardzo rygorystyczne, precyzyjnie sfor-
mułowane zasady. Idealna sytuacja jest 

wtedy, gdy wspól-
nie z klientem uży-
wamy tych samych 
narzędzi. To się też 
zdarza. Zdarza się 
też, że polityki do-
stępu u klientów są 
bardziej elastyczne, 
co pozwala łatwiej 

„Dla własnych celów korzystamy 

z powszechnie dostępnych rozwiązań 

informatycznych. Czasami jednak szukamy 

partnerów do projektów realizowanych 

dla klientów. Wybieramy doświadczonych 

i z rekomendacjami” – mówi Paweł Ellerik, 
Head of Sales w Lex Digital.

NA STYKU 
różnych środowisk

OKIEM UŻYTKOWNIKA

Jedyna rzecz, z którą się 
nieustannie zmagamy, to 
integrowanie naszych 
narzędzi z narzędziami 
naszych klientów. Fo

t. 
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przez nas pod uwagę podmiot. Rzadko po-
dejmujemy współpracę z kimś, kto dopiero 
zaczyna budować swoje portfolio. Wiem, że 
to może być krzywdzące dla fi rm, które do-
piero startują, ale kryterium doświadczenia 
jest dla nas decydujące. Dlatego dokładnie 
weryfi kujemy opinie o potencjalnym part-
nerze. Tym bardziej, że rzadko się zdarza, 
aby nie można było tego zrobić. Prawie za-
wsze możemy znaleźć wspólnych znajo-
mych, którzy już mieli kontakt z oferentem 
lub wiedzą, kogo można o niego wypytać. 

Czy są szczególne kryteria oceny bezpo-
średnio w kontaktach z oferentami? 
Ważny jest dla nas sposób, w  jaki fi rma 
podchodzi do konstruowania oferty. I nie 
chodzi tu wcale o cenę. Liczy się dla nas to, 
w jaki sposób zadaje pytania i zbiera infor-
macje. Na tej podstawie możemy ocenić, 
czy zna się na rzeczy i czy wie, o co nam 
faktycznie chodzi, czy rozumie problem, 
dla którego potrzebujemy rozwiązania. 
Nierzadko jest tak, że oferent nas jeszcze 
dobrze nie poznał, a już składa propozycję 
swojego produktu czy usługi. Dla nas jest 
to propozycja bezwartościowa. Z drugiej 
strony jest też wiele ciekawych ofert, któ-
re trafi ają do nas z rynku, ale nie jesteśmy 
w stanie z nich skorzystać, bo pojawiają się 
w nieodpowiednim czasie, kiedy akurat nie 
mamy potrzeb w tym zakresie. 

Jak w takim razie można do was skutecz-
nie trafi ć z ofertą?
Ważne jest pozycjonowanie fi rmy, budowa-
nie jej wizerunku i odbioru wśród klientów. 
Gdy będziemy potrzebowali konkretnego 
rozwiązania, to wtedy będziemy wiedzieli 
do kogo się udać, kto jest godny zaufania. To 
lepsza droga niż zasypywanie nas ofertami. 

kami innych działów. W formie odpowie-
dzi na pytania użytkownicy wprowadzają 
do systemu dane, których analiza pozwala 
na przypisanie odpowiednich wag ryzyka. 

Na co głównie stawiacie planując rozwój 
środowiska informatycznego? 
Automatyzujemy procesy w zakresie ana-
lizy ryzyka. Stosujemy obecnie algoryt-
my, dzięki którym możemy oceniać ryzyko 
w różnych fi rmach z różnych branż według 
jednej, tej samej metodyki. To element na-
szej aplikacji LexDigital App. Chcemy ją 
w  przyszłości rozbudowywać o  kolejne 
funkcje, by jak najwięcej rzeczy związa-
nych z ochroną danych osobowych można 
było wykonać przy pomocy tego jednego 
oprogramowania. Będziemy dalej dosko-
nalić mechanizmy automatycznego wy-
krywania ryzyka w procesach, w których 
przetwarzane są dane osobowe. Konsulting 
ma to do siebie, że wymaga indywidualnego 
podejścia do każdego przypadku. To utrud-
nia automatyzację, ale jeśli uda się ją zasto-
sować, efekty są znaczące. Warunkiem jest, 
by całość obsługiwanych procesów była do-
stępna w środowisku cyfrowym.

Czy są obszary działalności, w których 
współpracujecie z zewnętrznymi fi rma-
mi informatycznymi, zamawiacie pro-
dukty lub usługi na rynku?
Zarówno nasze wewnętrzne potrzeby, 
jak i większość prac wykonywanych dla 
naszych klientów, są obsługiwane przez 
wspomnianą już spółkę pełniącą rolę na-
szego wewnętrznego działu IT. Natomiast 
zdarza nam się współpracować z fi rmami 
zewnętrznymi z branży IT przy projektach 
klienckich, w których musimy uzupełnić 
kompetencje naszego zespołu. Bywa tak, że 
część zadań jest realizowana przez nasze 
spółki, a część przez rynkowych partnerów 
technologicznych. Pomagamy klientom 
wybierać odpowiednie rozwiązania i do-
stawców, którzy je zrealizują. Szukamy 
wtedy odpowiednich partnerów do współ-
pracy. Tak było na przykład niedawno 
w projekcie, w którym jeden z komponen-
tów dotyczył rzeczywistości rozszerzonej. 

Na co w pierwszym rzędzie zwracacie 
uwagę przy ocenie oferty? 
Kluczowa jest kwestia rekomendacji oraz 
doświadczenia, jakim wykazuje się brany 
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ustalić zasady współpracy. W  pojedyn-
czych przypadkach to my wpuszczamy 
klienta do swojego środowiska, na przykład 
gdy fi rma, dla której pracujemy, ma mniej 
dojrzałą infrastrukturę. 

Czy posiadacie własny dział IT?
Rolę działu IT pełni dla nas jedna ze spółek 
w naszej grupie. Zajmuje się ona też two-
rzeniem oprogramowania na zamówienie 
zewnętrznych podmiotów z wolnego ryn-
ku. Infrastruktura informatyczna, z której 
korzystamy, jest wspólna dla wszystkich 
trzech spółek naszej grupy. Wszyscy korzy-
stają z tych samych rozwiązań, dostosowa-
nych do konkretnych potrzeb biznesowych 
czy skonfi gurowanych pod wymagania re-
alizowanych projektów. Centralizacja IT 
w swego rodzaju shared services jest do-
brym rozwiązaniem, zarówno pod wzglę-
dem organizacyjnym, biznesowym jak 
i bezpieczeństwa. Rozdzielenie przynio-
słoby więcej problemów niż korzyści.

Czy ta sama spółka stworzyła również 
dla was aplikację, o której wspomniał 
Pan na początku? Do czego ona służy?
Tak, autorem aplikacji LexDigital App jest 
spółka AppVerk, powiązana z LexDigital. 
Aplikacja ta pozwala zarządzać danymi 
osobowymi w organizacji. Wykorzystywa-
na jest jako element naszej usługi konsul-
tingowej – klienci dostają w pakiecie dostęp 
do tego oprogramowania. 

Skąd pomysł na jego stworzenie? 
Z obserwacji rynku. Zauważyliśmy, że jest 
zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie. 
Wcześniej mało kto zwracał uwagę na to, 
jak jest prowadzona dokumentacja zarzą-
dzania danymi osobowymi. Gdy pojawiło 
się RODO, okazało się, że na rynku braku-
je narzędzi do obsługi tego typu zadań. Je-
śli były, to zazwyczaj bardzo rozbudowane 
systemy dedykowane dla działów cyber-
bezpieczeństwa albo działów complian-
ce. A RODO wymaga zaangażowania osób, 
które mają tylko wiedzę ze swojej dziedzi-
ny, na przykład marketingu, ale są w stanie 
dostarczyć informacji komuś, kto sprawu-
je nadzór nad systemem ochrony danych 
osobowych. Dla takich osób powstała na-
sza aplikacja. To oprogramowanie zapew-
nia prosty interfejs do komunikacji między 
inspektorem ochrony danych a pracowni-

PAWEŁ ELLERIK - w LexDigital odpowiada 
za zbieranie wymagań klienta, budowanie 
planów i budżetów projektów oraz nadzór 
nad prawidłowym wykonaniem implemen-
tacji systemów ochrony danych osobowych. 
Doświadczenie z zakresu budowania rela-
cji biznesowych, planowania i prowadze-
nia działań zdobywał w działach sprzedaży 
oraz obsługi kluczowych klientów fi rm 
z branży IT.

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz
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Jeśli myślicie, że na początku było 
„słowo”, to będziecie musieli to przekonanie 
zweryfikować. 

„Otóż zanim nastał Word, był TAG. I  był polski. 
TAG był bodaj pierwszym powszechnie używanym 
w Polsce biurowym edytorem tekstów”. W taki wła-
śnie sposób o  rodzimej perełce, która nie wytrzy-
mała konkurencji rynkowej, napisał Dariusz 
Stelengowski, Project Manager w  ING Banku 
Śląskim. Przypomniał, że producentem edytora 
TAG była gdańska firma InfoService, i  że polski 
program pracował pod DOS-em, ale używał trybu 
graficznego. Dzięki temu możliwe było na przy-
kład projektowanie do niego dedykowanych krojów 
pisma wraz z polskimi znakami oraz działał uprosz-
czony podgląd graficzny  złożonego dokumentu. 
Działała też prosta pomoc językowa oraz wydruk 
dokumentu w trybie grafiki. Jego pierwsze wydanie 
pochodziło z 1988, a ostatnie z 1996. „W połowie lat 
90. TAG został wyparty z rynku przez dziurawego 
wtedy jak ser szwajcarski Worda z równie dziura-
wym Windowsem. Właśnie wtedy pozbyliśmy się 
ze studia graficznego dotychczasowych kompute-
rów. Woleliśmy mieć na stanie kilka niezawodnych 
i o niebo wydajniejszych wtedy Maców, niż kilkana-
ście oddanych na wieczny serwis PC z Windowsem. 
Z ciekawostek: w 1993 powstała wersja TAG umoż-
liwiająca skład po kaszubsku” – kończy swój słodko-
-gorzki wpis Dariusz Stelengowski. 

Dobre przygotowanie do przyszłych wyzwań czy gaszenie pożarów: 
co jest bardziej efektywne (i mniej stresujące)? 

Jednym z największych obecnie branżowych wyzwań zajęła się Paulina Maciboch, 
New Business Manager w ChallengeRocket.com. „Rozmawiając z rekruterami i HR 
Managerami słyszę: potrzebujemy programistów na wczoraj, musimy zatrudnić 5 osób 
na już, projekt rusza, szukamy 3 devów na asap...” I zaraz uspokaja, że tak nie musi być: 
„Wyobraź sobie, że jest 6 miesięcy wcześniej. (…) Postanawiasz zbudować bazę kandy-
datów, która jest dla Ciebie źródłem specjalistów, a jednocześnie angażuje ludzi wokół 
Twojej marki, serwując im edukacyjne treści, angażujące wyzwania i oczywiście – re-
krutacje. Kandydaci mają wiele punktów styku z Twoją firmą, uczą się z nią i dobrze 
bawią (…) Jest lipiec i przychodzi nowy bardzo ważny projekt. Trochę niespodziewa-
nie, ale nie dla Ciebie. (…) Publikujesz ofertę pracy i wybierasz ze swojej puli talentów 
osoby najbardziej obiecujące. Zapraszasz na rozmowę, zatrudniasz, a wszystko zajmuje 
5 dni”. Brzmi dobrze, ale Dariusz Nawojczyk, CMO w Salesbooku, sprowadza dysku-
sję na ziemię: „Każdy chciałby tak działać, ale rzeczywistość jest zdecydowanie mniej 
komfortowa, środki prawie zawsze ograniczone, a przeświadczenie, że projekt wejdzie 
pojawia się często 5 minut przed faktycznym wejściem”. W takiej sytuacji wypada chy-
ba jedynie zaproponować (jakiś) złoty środek. 

LINKEDIN PARK   

„Czytam dziesiątki artykułów, jak to 
w  Polsce jest świetnie. Jak to aż 8  na-
szych uczelni znalazło się w zestawieniu, 
w  tym, co ważne, uczelnie techniczne.

Tworzymy Polską Dolinę Krzemową. 
Tak więc nie jest świetnie. I im szybciej 
przestaniemy się okłamywać, tym lepiej” 
–  radzi dr Maciej Kawecki, dziekan

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Jak ma być dobrze z polską myślą techniczną, jeśli w najnowszym 
tzw. Rankingu Szanghajskim tysiąca najlepszych uczelni na świecie zalicza-
my kolejną równię pochyłą?
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„Polski samochód elektryczny. 
Wór bez dna na pieniądze podatni-
ków i  jednocześnie dojna krowa dla 
członków zarządu spółki zarządza-
jącej projektem”. 

Arrinera Hussarya nie okazała się świa-
towym sukcesem i nie brakuje osób, które 
podobny los wieszczą marce Izera. Celowo 
ograniczamy się do słowa marka, bo na ra-
zie projekt nie wyszedł poza fazę koncep-
cyjną. Nie wierzy w niego na pewno Maciej 
Nowicki, Creative Director w  CVVP. 
„Jednym z  głównych powodów, dla któ-
rych ta inicjatywa będzie spektakularną 
porażką jest fakt że pojazdy elektryczne 
to nie samochody, a  bardzo szybkie kom-
putery na kołach” –  konstatuje Nowicki, 
podkreślając, że „jakość oprogramowania 
w  samochodzie elektrycznym decyduje 
o  wszystkim –  od wydajności i  trwałości 
baterii po bezpieczeństwo. Nikt nie wspo-
minał o tym przy okazji prezentacji Izery, 
a to tak naprawdę będzie decydujący czyn-
nik przesądzający o  porażce. Nie wygląd, 
nie dane katalogowe, ale to jak sprawnie 
kod napisany specjalnie dla Izery (a  nie 
wzięte z  półki uniwersalne moduły) bę-
dzie w stanie zarządzać pojazdem. (…) Ale 
dobry kod jest bardzo drogi i go nie widać, 
nieuchronnie pojawia się więc pokusa uła-
twień, uproszczeń i  drogi na skróty”. Tak 
bardzo chcielibyśmy się nie zgodzić… 

„Na piątkowe popołudnie nietypowe refleksje, wywołane komentarzem 
jednego z linkedinowych komentatorów” – wpis byłej minister cyfryzacji zaczyna 
się niewinnie, ale niech was to nie zmyli. 

Anna Streżyńska, od ponad dwóch lat założycielka i szefowa MC2 Innovations, poczuła się 
wywołana do tablicy opinią w gruncie rzeczy pozytywną, ale jednak wychodzącą od nie bardzo 
pochlebnego dla byłej minister mniemania, że założenie przez nią startupu było „projektem roz-
żalonego polityka”. Tymczasem, jak podkreśla Anna Streżyńska: „Nigdy nie byłam politykiem. 
Najpierw do roli regulatora, a potem do ministerstwa poszłam jako fachowiec z 20-letnim sta-
żem pracy w sektorze ICT, z konkretnym doświadczeniem biznesowym między innymi w inwe-
stycjach telekomunikacyjnych, którymi zarządzałam, a których wartość łączna wyniosła prawie 
miliard zł. (…) Politycy nie kończą w startupie. Politycy są oddelegowywani na inne eksponowa-
ne stanowiska lub na postojowe do Spółek Skarbu Państwa”. Tym bardziej należy zrozumieć 
rozżalenie byłej polityk, która tak opisuje reakcję niektórych komentujących niedawną emisję 
akcji MC2 Innovations: „Emisja wywołała atak tych wszystkich, którzy wszystko widzą w kon-
tekście polityki. Jedni nazywali mnie pisowskim dnem, a drudzy zdrajcą, który nie umiał dosto-
sować się do światłej myśli politycznych liderów. Oberwałam jak Żyd przechrzta, który nigdzie
nie ma swojego miejsca”. Wpis Anny Streżyńskiej kończy się apelem: „Chciałabym jednak, żeby 
inne osoby, które zdecydują się poświęcić swoje umiejętności pracy w sektorze publicznym, nie 
były traktowane jako osoby bez innego pomysłu na życie, życiowi nieudacznicy, przywry paso-
żytujące na żywicielu, a potem – jako żałosne ofiary losu, bo to po prostu nieprawda”. 

Pojazdy elektryczne 
to nie samochody, 
a bardzo szybkie 
komputery na kołach.
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Wyższej Szkoły Bankowej i  doradca 
w kancelarii Maruta Wachta. I trudno mu 
się dziwić, skoro najwyżej sklasyfikowany 
Uniwersytet Warszawski pojawia się dopie-
ro na niepunktowanym miejscu w  czwartej 
setce (przez 17 lat uczelnia spadła o  prawie 
100 pkt. w rankingu). W dodatku względem 
2019 r. liczba naszych uczelni w zestawieniu 
zmniejszyła się, a na ponad 150 technicznych 

uczelni w rankingu, polskie są tylko trzy,  na 
pozycji od 700. i  dalej… „Wyprzedzają nas 
przykładowo Arabia Saudyjska, Rosja, Iran, 
Makau, Meksyk, Turcja czy Grecja. I my chce-
my nazywać się Polską Doliną Krzemową? Bez 
dofinansowanych ośrodków akademickich, 
niedługo nie tylko odpadniemy z wyścigu 
technologicznego, ale przestaniemy go oglądać 
lornetką z trybun”. Kurtyna. 
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Rynek sprzętu do wideokonferencji w czasach 

pandemii prosperuje chyba lepiej niż kiedykol-

wiek. W II kw. 2020 r. przychody zwiększyły się 

o 11 proc. wobec analogicznego okresu 2019 r., do 

niemal 500 mln dol. Wyraźna poprawa nastąpiła po 

słabych czterech poprzednich kwartałach. Przede 

wszystkim klienci wydają dużo więcej niż w ub.r. 

na sprzęt USB (tutaj wzrost w ujęciu wartościowym 

wyniósł 34 proc.), ale – co ciekawe – także segment 

tradycyjnych systemów wyszedł na plus w II kw. br. 

(+3 proc.). Boom na systemy USB trwa od początku 

roku, ponieważ są tańsze i łatwiejsze w użyciu niż 

tradycyjne rozwiązania, a jednocześnie dobrze do-

stosowane do chmury. Rynek rozwiązań konferen-

cyjnych SaaS wzrósł o 64 proc. w II kw. br., głównie 

dzięki popularności chmurowych usług VaaS (Video- 

-as-a-Service), który zwiększył się ponad dwukrot-

nie. Z popularności „wideospotkań” korzystają głów-

nie Cisco i Logitech. Wiodąca pozycja Cisco w za-

kresie tradycyjnych systemów umożliwiła tej firmie 

zdobycie blisko połowy (47 proc.) udziału w całym 

światowym rynku. Z kolei Logitech, dominujący 

w segmencie USB, zwiększył udział w w całym 

rynku do 17 proc. w II kw. br., co daje mu pozycję 

numer 2. Dalej są Poly, Huawei i AVer. 

USB namieszało na rynku  
wideokonferencji 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i globalnych 
mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU
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MŚP pogłębiły serwerowy dołek
Małe i średnie firmy w tym roku doświadczyły zarówno spowolnienia w bizne-

sie, jak i szybszego wdrażania chmury - wynika z danych IDC dla regionu EMEA. 

To jeden z powodów spadku sprzedaży serwerów - w II kw. 2020 r. dostawy 

urządzeń typu tower zmniejszyły się aż o 32,5 proc. w porównaniu z I kw. 

2020 r., podczas gdy w przypadku sprzętu do platform chmurowych wzrosły 

o 8,9 proc. Standardowe rackowe maszyny wyszły jedynie na niewielki plus 

pod względem ilości dostarczonego sprzętu (+0,8 proc.). Za to znacznie lepiej 

wygląda to w ich przypadku w ujęciu wartościowym (+5,1 proc.). Średnie ceny 

sprzedaży wzrosły ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na bardziej wy-

dajne, droższe specyfikacje. W sumie w regionie EMEA rynek serwerów w ujęciu 

wartościowym obsunął się o 5,8 proc. rok do roku. W krajach CEE wynik zbliżył 

się do 7 proc. na plusie, głównie dzięki danym z Rosji, Ukrainy i Czech.

Rynek serwerów w regionie EMEA w II kw. 2020 r.

Producent
Przychody ze sprzedaży 

serwerów (mln dol.)

Udział w rynku 

(proc.)

Różnica w porównaniu  

z I kw. 2020 r. (proc.)

HPE 1024,1 26 21

Dell EMC 777,4 20 -13

Firmy ODM 571,8 14 5

Lenovo 407,4 10 34

IBM 387 10 79

inni 784,8 20 -5

w sumie 3952,5 100 9

Rynek sprzętu do wideokonferencji (wzrost/ 
/spadek rok do roku w ujęciu wartościowym)

I kw. 2020 r.

systemy USB

50%

-13%

34%

11%

II kw. 2020 r.

cały rynek

Ź
ró

dł
o:

 I
D

C

62_63_CRN_10_2020 Puls branży.indd   62 13.10.2020   16:21:59



Resellerzy: przełomowy rok dla chmury
To może być przełomowy rok dla usług w chmurze w kanale sprzedaży, ponie-

waż więcej integratorów niż w ub.r. prowadzi ich sprzedaż w każdej z pięciu klu-

czowych kategorii: tworzeniu kopii zapasowych, odtwarzaniu po awarii i prze-

chowywaniu danych, infrastrukturze, bezpieczeństwie, hostingu i e-handlu oraz 

aplikacjach biznesowych. Przykładowo, w przypadku backupu już 70 proc. inte-

gratorów oferuje taką usługę w modelu as a service, wobec 44 proc. w 2019 r. 

– jak wynika z badania Context ChannelWatch. Zdaniem analityków w tym roku 

resellerzy częściej oczekują szkoleń i różnego rodzaju działań edukacyjnych, 

które mają im pomagać „w uzyskaniu wzrostu z chmury”. Aż 55 proc. określiło 

to jako najważniejszą rzecz, jaką dystrybutorzy mogą zrobić, aby wesprzeć ich 

w osiągnięciu sukcesu w sprzedaży w modelu as a service. Co ciekawe, w cza-

sach COVID-19 partnerzy wyżej oceniają dystrybutorów niż przed pandemią, 

przy czym poprawę dostrzegają w każdym ocenianym aspekcie. Ich zdaniem 

lepiej jest z terminowością dostaw, która uzyskała najwyższą notę responden-

tów – średnio prawie 4,5. Największą poprawę resellerzy odnotowali we wspar-

ciu, rozliczeniach i innych usługach związanych z chmurą. Nastroje resellerów na 

nadchodzące 12 miesięcy okazały się całkiem niezłe. Dwie piąte (40 proc.) prze-

widuje, że najbliższy rok będzie lepszy dla ich biznesu. Mniej więcej tyle samo 

(39 proc.) nie spodziewa się zmian, a tylko 21 proc. uważa, że będzie gorzej.

Badanie ChannelWatch przeprowadzono od marca do czerwca br. wśród ponad 
8,3 tys. resellerów z kilkunastu krajów, w tym z Polski.

Aż 82 proc. polskich CIO w ostatnim czasie przeprowadziło trans-

formację technologiczną lub ją rozważa. To odsetek wyższy niż 

na świecie (79 proc.) – twierdzą analitycy Deloitte’a. Z ich danych 

wynika, że główne powody, które popychają lokalnych szefów IT 

do inwestycji i przeprowadzenia zmian, to chęć uniknięcia zakłóceń 

(spowodowanych np. pandemią) i zwiększenie przewagi konku-

rencyjnej (24 proc. wskazań). Menedżerowie w rodzimych firmach 

rzadziej natomiast zastanawiają się nad głównym inicjatorem 

wzrostu, jakim jest wdrożenie innowacyjnego modelu operacyjnego 

– w Polsce wskazało na to 15 proc. respondentów, podczas gdy na 

świecie – 29 proc. Co ciekawe, duże ograniczenie kosztów poprzez 

cyfryzację ma dla krajowych CIO niewielkie znaczenie (na świecie 

jest podobnie). Jakie zatem mogą być najważniejsze obszary inwe-

stycji? Zarówno CIO, jak i liderzy biznesu w Polsce najczęściej wy-

mieniają rozwiązania chmurowe i cyfrowe jako te, które będą miały 

znaczący wpływ na ich organizację. Szefowie IT doceniają jednak 

chmurę dużo bardziej (70 proc.) niż liderzy biznesu (48 proc.). Dla 

nich znacznie większe znaczenie ma również analityka i BI (63 proc. 

wobec 35 proc.). Z kolei szefowie firm dużą większy nacisk niż CIO 

kładą na modernizacje w zakresie podstawowej działalności przed-

siębiorstwa (46 proc.). 

Polskie firmy chcą się transformować

KONIEC SPRZEDAŻY 
„Z LUDZKĄ TWARZĄ”
Nie tylko konsumenci, ale też klienci biznesowi będą 

preferować e-commerce. Do 2025 r. 80 proc. interak-

cji dotyczących sprzedaży B2B między dostawcami 

a kupującymi będzie miało miejsce w kanałach cyfro-

wych – twierdzi Gartner. Prognoza wynika stąd, że 

już obecnie 33 proc. wszystkich nabywców B2B 

oczekuje załatwienia transakcji bez udziału człowie-

ka, choć warto zaznaczyć, że preferencje te są więk-

sze wśród millenialsów (44 proc.). Przewiduje się, że 

wraz z objęciem przez nich kluczowych stanowisk 

w firmach kupowanie „cyfrowe” stanie się normą. 

Ponadto badania pokazują, że obecnie kupujący spę-

dzają zazwyczaj tylko 17 proc. czasu na spotkaniach 

z potencjalnymi dostawcami, gdy rozważają zakup. 

Ponieważ w biznesie czasu raczej nie przybędzie, 

dominować będzie sprzedaż wirtualna. Aby sprostać 

preferencjom kupujących, działy sprzedaży muszą 

zadbać o narzędzia cyfrowe, które budują zaangażo-

wanie klientów, zwłaszcza z osobami decyzyjnymi. 

Handlowcy powinni mieć możliwość jednoczesnego 

korzystania z wielu różnych cyfrowych kanałów 

sprzedaży – radzą analitycy. Warto również dowie-

dzieć się, jakie oczekiwania mają „cyfrowi” klienci. 

Badanie z 2019 r. pokazało, że najważniejsze było 

ułatwienie sprzedaży, a pandemia tylko przyspieszy-

ła ten trend. Nie można przy tym zapominać o prze-

kazywaniu doświadczeń i szkoleniu handlowców 

z praktyk e-handlu. 
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Planowane najważniejsze obszary 
inwestycji resellerów B2B

Chmura

Cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania sieciowe

50%

44%

44%

Planowane najważniejsze obszary 
inwestycji resellerów B2C

Komputery osobiste

Komponenty

Akcesoria

65%

39%

35%

Co skłoniło Cię do 
przeprowadzenia 

transformacji 
technologicznej?

Odporność na 
zakłócenia/
/zwiększenie 
konkurencyjności

24%

Wzrost pozycji 
rynkowej23%21%Wdrożenie 

nowego 
modelu 

biznesowego

17%

Obniżenie 
kosztów 
o ponad 
30 proc.

15%

Zmiana modelu 
operacyjnego
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Czy ludzie 
agile to 
plemię 

przyszłości?

Dosłownie kilka lat temu zarówno 
nasze media, jak i biznes, a zwłasz-
cza sektor nowoczesnych tech-

nologii, zainfekowało angielskie słowo 
agile. Przed okresem zwinności mieliśmy 
do czynienia ze sprytem (to be smart), 
elastycznością (fl exibility), przystoso-
waniem się do zmiennego otoczenia 
(adaptation), odkrywczością (creativity) 
i innowacyjnością. Zwinność pozostawała 
domeną gimnastyczek i złodziei kieszon-
kowych. Skąd nagła popularność tego 
słowa i czy nie da się dziś bez niego żyć? 
Oczywiście da się, a popularność wynika 
z mody i chęci bycia trendy. 

Dziś zwinność to zupełnie co innego 
niż kilka tysięcy lat temu, kiedy nasi pra-
przodkowie, aby przeżyć następny dzień, 
musieli zapewnić sobie i swoim rodzinom 
pożywienie oraz schronienie. Musieli być 
dużo silniejsi od nas współczesnych, mu-
sieli być sprytniejsi, bo sztuki życia nie 
uczyli w szkołach i nie znane było poję-
cie przystosowania do życia w rodzinie, 
nie wspominając o rolach społecznych. 
Musieli być zwinni, by w walce o kawa-
łek mięsa polować i  zabijać zwierzęta, 
wszak lepiej niż człowiek przystosowa-
ne do warunków ówczesnej egzystencji. 
Oni byli zwinni w tym podstawowym, tra-
dycyjnym i  rudymentarnym znaczeniu 
angielskiego słowa agile. 

Zatem kiedy dziś mówimy, że coś, bądź 
ktoś jest agile? Wedle mnie określenie to 
jest mocno nadużywane w sferze marke-
tingu przedmiotów, organizacji i  ludzi, 
przy czym nie jest de facto niczym no-
wym, czego nie znalibyśmy wcześniej. 
Bo kiedyś mówiliśmy, że produkty są uni-
wersalne, czy wielofunkcyjne i łatwo się 
dopasowują do naszych potrzeb. Z tego 
punktu widzenia klasycznym produktem, 
jakbyśmy nazwali to dziś – agile, jest wie-
loostrzowy scyzoryk szwajcarski. Nie wi-
dzę innego pola eksploatacji tego pojęcia 

w odniesieniu do produktów, zwłaszcza 
materialnych. 

Trochę inaczej jest z  organizacjami. 
Organizacje dziś określane jako agile, to 
kiedyś były organizacje otwarte w sensie 
adaptacyjnym i zdolności przyjmowania 
nowości technicznych oraz technolo-
gicznych, elastyczne w swej strukturze 
i dobrze powiązane z rynkiem, aby szyb-
ko reagować na zmieniające się potrzeby 
klientów. I wreszcie ludzie agile… Czy to 
ma być jakieś nowe plemię ludzkie, plemię 
przyszłości? Czy nie istnieli wcześniej, za-
nim rozszerzono cechę zwinności na sfe-
rę intelektu i emocji? Otóż nihil novi sub 
sole. Tacy ludzie istnieli zawsze i to oni 
pchali świat, ludzkość i naszą cywilizację 
do przodu. To grupa (choć w przeszłości 
działająca w  ogromnym rozproszeniu) 
innowatorów lub osobników zadających 
niewygodne pytania, trwających w swych 
przekonaniach odbiegających od stan-
dardów im współczesnych, często kwe-
stionujących ogólnie przyjęte poglądy 
(że wspomnę słynne galileuszowe eppur
si muove), a na koniec bacznych i bystrych 
obserwatorów otaczającego świata, zdol-
nych do wyciągania rewolucyjnych 
wniosków i tez (tu nasuwają mi się dwa 
nazwiska, z dwóch różnych dziedzin: Ka-
rola Darwina i Zygmunta Freuda). Na tym 
etapie śmiem sformułować tezę, że agility 
istniała zawsze, a popularność tego słowa 
wynika stąd, że odnosimy je dziś do bar-
dziej zniuansowanych obszarów sfery 
i otoczenia, w którym działamy. 

Teraz trochę o tym, czy agility to coś, co 
się kupuje, czego się uczy i czy to się dzie-
dziczy. Otóż tego kupić nie można i chyba 
tu nie będzie głosów przeciwnych. Nawet, 
jeślibyśmy zainwestowali ogromne środki 
i kupili najbardziej elastyczne, nowocze-
sne i zaawansowane produkty, to będą one 
jedynie namiastką zaspokojenia naszej 
potrzeby zwinności. Aby być zwinnym 

ZWINNOŚĆ 
Wedle mnie określenie agile jest mocno nadużywane w sferze marketingu przed-

miotów, organizacji i ludzi, przy czym nie jest de facto czymś, czego nie znali-

byśmy wcześniej.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH
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zawsze, należałoby produkty kupować 
szybciej, niż jesteśmy je w stanie oswoić. 
A to zaprzecza sensowi celowości dzia-
łania, bo kupujemy coś, aby tego używać, 
a nie, aby używania się uczyć, a potem wy-
rzucać i kupować coś bardziej agile. Kla-
sycznym przykładem na tym polu może 
być zachowanie topowych użytkow-
ników telefonów komórkowych jakieś  
10 lat temu. Brak ugruntowanych stan-
dardów technologicznych, szalona kon-
kurencja i możliwości implementowania 
w telefonie coraz to nowych użyteczności 
powodowały, że najbardziej oszalali i dys-
ponujący odpowiednia kasą (swoją czy 
firmową) zmieniali telefony co miesiąc. 
Nie znaliście takich? Ba, ja kilku! Co war-
te podkreślenia – byli zawsze niezadowo-
leni z tego, czym dysponowali. Ciekawe 
 dlaczego? 

Nie da się zatem tego kupić, to może 
da się to wykształcić? Może. Nie wiem, 
nie próbowałem i  raczej nie zalecam. 
Dlaczego? Bo generalnie nie wszyscy na 
świecie mogą nauczyć się mówić kilkoma 
językami obcymi. Nie chodzi mi nawet 
o pieniądze i czas, a raczej o zdolności 
i gotowość. Nie wszyscy są dostatecznie 
cierpliwi, zmotywowani (przykład Ja-
na Himilsbacha z jego angielskim), czy 
zdolni mentalnie. Nie mówię tu o argu-
mentacji w stylu Gogola z jego komedii 
„Ożenek”, kiedy swatka brak francusz-
czyzny u swatanej przez nią panny tak 
uzasadnia: „mówi po rosyjsku, bo to ję-
zyk od innych zrozumialszy, a i wszyscy 
święci po rosyjsku mówili”. Czyli z na-
uczaniem zwinności będzie kłopot, bo 
to nie jest wiedza, czy rzemiosło. To ce-
cha osobowości, a te się raczej dziedzi-
czy lub doskonali w  długim procesie 
wychowania, dorastania i kształtowania 

osobowości. Tu nic nie da się zrobić i nic 
zmienić na chybcika.

Wnioski z tego płyną następujące: po 
pierwsze, na pewno zwinność jest ce-
chą pożądaną i wartościową. Kształtuje 
się poprzez to, co dziedziczymy i jak je-
steśmy wychowywani, a uwydatnia się 
i emanuje w środowisku, które jest na to 
przygotowane i promuje ten typ zacho-
wania. Po drugie, współcześni headhun-
terzy to dobrze wiedzą i mając zlecenie 
na człowieka agile, takich elementów oso-
bowości wśród kandydatów szukają. Ale 
wpadają w jedną pułapkę. Pułapkę zasta-
wiają na nich zleceniodawcy, bo kupu-
jąc proces rekrutacji ludzi zwinnych nie 
określają, po pierwsze, do czego ta zwin-
ność ma służyć, a po drugie, czy oni sami 
są zwinni i czy już w organizacji istnie-
je wdrożony paradygmat zwinności. Bo 
zwinność to na przykład gotowość na ak-
ceptację popełniania błędów i pomyłek. 
Nie można być zwinnym łowcą nie ma-
jąc blizn po kłach i pazurach wcześniej 
upolowanych zwierząt. Nie można sku-
tecznie polować, kiedy zwyczaj firmy jest 
taki, że o 17:00 wszyscy zamykają swo-
je laptopy i udają się całkowicie w sferę 
prywatności tłumacząc swoje zachowa-
nie koniecznością zachowania work-life 
balance. Nie będzie agility nawet z per-
sonalnie najzwinniejszymi osobnikami, 
gdy z każdym działaniem i decyzją trze-
ba udać się do najwyższego w organizacji 
czynnika, pytając go o zgodę. 

A  zatem zanim zaczniemy myśleć 
o przekształcaniu naszych firm i orga-
nizacji w te podobno dziś najsprawniej-
sze, czyli zwinne, zapytajmy samych 
siebie, czy jesteśmy na to gotowi? Czy te-
go naprawdę chcemy? Do czego ta zwin-
ność będzie wykorzystana? Czy umiemy  

Nie zwinność 
będzie  

główną troską 
menadżerów.

zwinność tolerować i jak określimy w na-
szej organizacji zasady checks and balan-
ces, aby nie osiągnąć statusu zwinnego 
bankruta? Fajnie jest dociągać do mię-
dzynarodowych standardów organizacyj-
nych. Fajnie jest brylować marketingowo 
i wizerunkowo w mediach czy świado-
mości ludzi nie bardzo zorientowanych 
w meritum jako zwinny menedżer. Tylko 
miejmy świadomość, że aby to było praw-
dziwe i skuteczne, muszą być najpierw 
wybudowane podstawy, czyli właściwy 
klimat organizacyjny i atmosfera pracy 
w naszych firmach. Bo inaczej będziemy 
postrzegani jako nadęci bufoni i więcej 
przyniesiemy szkody niż pożytku. Tym 
bardziej, że polskie środowisko bizneso-
we zajęte dziś jest czym innym niż zwin-
nością. Zdaje się, że nie zwinność będzie 
główną troską menadżerów i właścicieli 
firm w nadchodzącym czasie. 

Dlatego też uważajmy, w co inwestu-
jemy. A poza tym otwartym, miłym, sym-
patycznym, sprawiedliwym i rzeczowym 
warto być zawsze, nie tylko w biznesie, 
czy wobec przełożonych i podwładnych. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Dolina 
Krzemowa   

wspiera Bidena 
nie bez powodu.  

Amerykańskie media już od kilku 
miesięcy żyją pandemią korono-
wirusa, zbliżającymi się wybora-

mi prezydenckimi i… sporem o aplikację 
oferującą niezbyt wyszukaną rozrywkę dla 
nastolatków. O ile zainteresowanie dwo-
ma pierwszymi tematami jest zupełnie 
zrozumiałe, o tyle szum wywołany wokół 
TikToka może dziwić osoby, które na co 
dzień nie śledzą rynku nowych technologii. 
Sytuacja stała się nieco groteskowa, bowiem 
w ostatnich tygodniach głównymi twarza-
mi tych dyskusji o chińskiej apce są Donald 
Trump oraz Larry Ellison, a więc mężczyź-
ni, którzy już kilka lat temu przekroczyli 
siedemdziesiątkę. 

Donald Trump wypowiedział wojnę 
TikTokowi 6 sierpnia, stawiając przy tym 
właścicielom aplikacji ultimatum: może-
cie zostać w USA, ale pod warunkiem, że 
sprzedacie swoje udziały amerykańskim 
koncernom. Prezydent USA oskarżył jedno-
cześnie chińską fi rmę o szpiegowanie mło-
dych Amerykanów. Ostatecznie udało się 
osiągnąć porozumienie pomiędzy chińskim 
ByteDance, właścicielem TikToka a Orac-
le’em i Walmartem. W Teksasie powsta-
nie spółka TikTok Global, w której 80 proc. 
udziałów będzie mieć ByteDance, 12,5 proc. 
będzie należeć do Oracle’a, a Walmartowi 
przypadnie 7,5 proc. Ponadto fi rma Ellisona 
przeniesie dane amerykańskich użytkow-
ników aplikacji do własnej chmury. W ten 
sposób właściciel Oracle’a upiecze dwie 
pieczenie na jednym ogniu – zyska bardzo 
atrakcyjnego klienta (z aplikacji korzysta 
około 100 milionów Amerykanów), a przy 
okazji zagra na nosie odwiecznemu wrogo-
wi Microsoftowi, który również starał się 
o przejęcie TikToka. 

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że 
Donalda Trumpa i Larry’ego Ellisona od 
lat łączą dobre relacje. Jakby na ten deal 

nie patrzeć, przybliża on w pewnym stop-
niu administrację Trumpa do standardów 
stosowanych przez Xi Jinpinga. Pamięta-
cie, że nie tak dawno chińskie władze zgo-
dziły się na uruchomienie chmury Apple’a 
pod warunkiem, że kontrolę przejmą ludzie 
zaprzyjaźnieni z władzami Państwa Środ-
ka? Ostatecznie dane chińskich użytkow-
ników iPhone’ów trafi ły na serwery China 
Telecom. 

Jak widać „wojna tiktokowa” ma głębsze 
dno i jest jednym z odcinków ciągnącego 
się od kilku lat serialu. Ale z całą pewnością 
nie jest to komedia, a wśród głównych bo-
haterów, podobnie jak w „Breaking Bad”, 
ciężko znaleźć kryształowe postacie. Wiel-
cy tego świata postanowili podzielić coś, co 
wydawało się bardzo trudne do podziele-
nia i zaczęli budować mury w internecie. 
Co ciekawe, swoje cegiełki zaczyna dokła-
dać też Unia Europejska. Thierry Breton, 
pełniący w UE funkcję komisarza do spraw 
rynku wewnętrznego, oznajmił, że Europa 
zamierza wprowadzić przepisy i rozwiąza-
nia, które pozwolą wyprowadzić ze Starego 
Kontynentu niesforne amerykańskie fi rmy 
technologiczne. 

I  trudno się nie zgodzić z  Tomaszem 
Wróblewskim, prezesem Warsaw Enter-
prise Institute, który uważa, że globalne 
sieci wkrótce stracą swój ponadnarodowy 
charakter i będą podzielone narodowymi 
standardami, regulacjami etc. Moim zda-
niem byłoby przy tym dużą naiwnością są-
dzić, że zmiana na fotelu prezydenta USA 
powstrzyma rozkręconą machinę. Nie po 
to krezusi z Doliny Krzemowej wykłada-
ją grube miliony na kampanię Joe Bidena, 
aby ten zginał kark przed Xi Jinpingiem czy 
Emmanuelem Macronem. Niewykluczo-
ne, że ewentualny nowy prezydent złagodzi 
atmosferę w relacjach z UE czy Chinami, ale 
z pewnością nie zejdzie z wojennej ścieżki. 

 Internet  
  murem podzielony
Politycy polubili majstrowanie przy internecie. W rezultacie wirtualna prze-

strzeń, która miała być oazą wolności, została podporządkowana geopolitycz-

nym strategiom.
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POINFORMOWANY ?
Zapraszamy na
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Codziennie nowe treści:

n   starannie dobierane 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. 

Najlepiej poinformowany 
portal B2B w branży IT! 
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