
„Dzięki temu, że Ricoh nas kupił, dostaliśmy realną możliwość dalszego 
rozwoju na skalę globalną” – Mariusz Iwański, prezes SimplicITy 
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gra fair, to określone 
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współpracy.
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Sprzedaż usług : 
jak zdopingować 
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Szefowie wielkich koncernów 
informatycznych chcą iść 
w kierunku przeciwnym, niż 
większość fi rm IT.
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Na rynku druku robi się coraz ciaśniej 
i kolejna fuzja wydaje się tylko kwe-
stią czasu. Choć lepiej, żeby nie po-

wtórzyło się żenujące widowisko, z jakim 
mieliśmy do czynienia w przypadku nie-
doszłego przejęcia HP przez Xeroxa. Ten 
epizod w amerykańskiej prasie doczekał się 
nawet określenia „take over drama” i tym 
razem nie był to wyraz tak typowej dla ame-
rykańskich mediów przesady w opisywaniu 
rzeczywistości. 

„Ale to już było i nie wróci więcej” – jak 
śpiewała Maryla Rodowicz (choć kto wie, 
może i wróci), a życie toczy się dalej i sta-

wia przed produ-
centami urządzeń 
drukujących coraz 
to nowe wyzwa-
nia. A ci nie cze-
kają biernie na 
rozwój wydarzeń, 

pracując nad ulepszaniem dotychczasowe-
go portfolio i rozwojem kolejnych usług. 
Jednocześnie, co jest dla mnie szczególnie 
ciekawe, coraz częściej zerkają na boki, to 
znaczy starają się pozyskiwać nowe kompe-
tencje poprzez kupowanie integratorów. 
Co dobrze widać na przykładzie Ricoha, 

który tym sposobem zaczął w końcu zarabiać 
na sprzedaży drukarek… HP. 

Taki biznesowy nelson stał się możliwy, po-
nieważ japoński koncern „łowi” swoje nabytki 
niekoniecznie wśród własnych partnerów biz-
nesowych. W ten sposób Ricoh stał się między 
innymi właścicielem szwajcarskiego Lake’a, 
który na swoim rynku jest jednym z ważnych 
partnerów HP. A ponieważ dzieli się zyska-
mi ze swoim nowym właścicielem, to każ-
dy dobry projekt z wykorzystaniem drukarek 
amerykańskiej marki jest poniekąd korzystny 
także dla jej japońskiego konkurenta. To ta-
kie przeciwieństwo tragedii greckiej, w któ-
rej każde rozwiązanie było złe, podczas gdy 
w tym przypadku Ricoh zyskuje nawet, jeśli 
klient Lake’a wybierze konkurencyjne pro-
dukty. Najważniejsze bowiem, żeby wdrażał je 
właśnie Lake. 

W tym kontekście bardzo ciekawe jest 
przejęcie przez Ricoha polskiego integratora 
– SimplicITy, która to fi rma w swojej 7-letniej 
historii nie sprzedała ani jednej (!) drukarki ja-
pońskiej marki. W gruncie rzeczy w ogóle nie 
specjalizuje się w rozwiązaniach druku, za to 
ma duży potencjał jako dostawca systemów 
dla centrum danych i cyberbezpieczeństwa, 
a więc teraz… Ricoh też już takim potencjałem 
dysponuje. Dzięki wielu takim akwizycjom 
w przeszłości i tym dopiero planowanym, 
japoński producent za jakiś czas będzie więc 
w dużym stopniu uniezależniony od sytuacji 
czy koniunktury w wąskim segmencie druku. 
Przynajmniej taki jest zamysł. 

Przykład Ricoha nie jest, rzecz jasna, je-
dynym takim, a kupowanie integratorów to 
już gra, w której biorą udział inni producen-
ci, w tym HP, Kyocera, Sharp czy Xerox. Nie-
mniej po raz pierwszy do stołu zaproszono 
polskiego integratora. Uważam, że warto ob-
serwować dalszy rozwój wydarzeń, zwłaszcza 
w świetle zapowiedzi szefa SimplicITy, które 
prezentujemy w wywiadzie okładkowym. 
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na minusie  na plusie

Microsoft utrzymuje się na pozycji numer 1 w rankingu najbardziej niezawodnych 

marek komputerów – wynika z raportu amerykańskiego serwisu Rescuecom. Porównuje się 

w nim liczbę napraw z rynkowymi udziałami producenta. Im mniej awarii w odniesieniu do 

liczby sprzedanych urządzeń, tym wyższa pozycja w rankingu. Wysoką niezawodność wyka-

zują także produkty Lenovo i Apple’a. Rescuecom podkreśla, że sprzęt Lenovo, charakteryzują  

się niską awaryjnością, kosztuje zwykle mniej niż produkty Apple’a i Microsoftu.

Samsung w III kw. br. odzyskał pozycję lidera na globalnym rynku smartfonów, 

z udziałem na poziomie 22,7 proc. – twierdzą analitycy IDC. Koncernowi miało pomóc wpro-

wadzanie na rynek urządzeń z niskiej i średniej półki oraz zniżki i bezpłatne dostawy online. 

Na całym rynku sprzedaż smartfonów wróciła do zeszłorocznego poziomu wcześniej, niż prze-

widywano – w III kw. 2020 r. światowe dostawy były niższe tylko o 1,3 proc. w porównaniu 

z analogicznym okresem ub.r. (analitycy prognozowali wynik 9 proc. na minusie).

Apple osiągnęło rekord sprzedaży wszechczasów w przypadku komputerów Mac. 

W IV kw. fi nansowym (zakończonym 26 września br.) koncern osiągnął z tego tytułu ponad 

9 mld dol. przychodów (wzrost 1,6 mld dol., tj. o 29 proc.). Duże wzięcie miały także iPady 

(+46 proc. rok do roku), a pomogła w tym popularność pracy zdalnej i wrześniowe premiery 

urządzeń. W sumie przychody Apple’a w omawianym okresie sięgnęły 64,7 mld dol., a więc 

były o 1 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk netto spadł jednak o 7,5 proc., do 12,67 mld dol. 

Grupa Komputronik w II kw. 2020 r. (I kw. roku obrachunkowego) osiągnęła 

sprzedaż niższą o 23,7 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. (291,8 mln zł). Zysk brutto 

wyniósł 3,2 mln zł, a zysk netto 1,5 mln zł. Rok wcześniej grupa zanotowała stratę. Jednost-

kowo Komputronik miał 3,6 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 273,2 mln zł. 

Marża wzrosła z 8,9 proc. do 11,3 proc. Zysk brutto na sprzedaży spadł jedynie o 2,4 proc., 

do 30,9 mln zł. Zarząd spółki podkreśla, że „koncentracja na strategicznie ważnych klientach 

i produktach” przyczyniła się do znacznego zmniejszenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarzą-

du grupy – spadły o 24,3 proc. rok do roku (do 34,3 mln zł).

Grupa Marcova wygrała przetarg na dostawę 428 skanerów biurowych na po-

trzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wartość wybranej oferty wynio-

sła 1,14 mln zł. Zamówienie obejmuje 83 urządzenia o przepustowości dziennej 7,5 tys. str. 

i szybkości skanowania 40/80 str./min (jedno- i dwustronny tryb A4). Do tego dochodzi 345 

urządzeń o przepustowości 4 tys. str. dziennie, skanujących z prędkością 25 str. lub 50 obra-

zów na minutę. Urządzenia mają być dostarczone do 12 lokalizacji w całym kraju.

powiedzieli
Polscy klienci lubią chmurę 
i boją się chmury – Łukasz 
Milic, Business Develop-
ment Representative, 

QNAP.

Wiele fi rm z sektora MŚP wciąż 
traktuje wydatki na tech-
nologię jak zło konieczne –
Michał Kanownik, prezes 

Cyfrowej Polski. 

Model subskrypcyjny to 
nie jest to, czego chcą 
klienci – Mike Norris, 
Chief Executive Offi cer, 

Computacenter.

Aplikacje Krytyczne, spółka informatyczna resortu fi nansów, miała 6,7 mln zł 

straty w 2019 r. To ponad dwukrotnie mniej niż w 2018 r. (14,7 mln zł), co było możliwe jed-

nak dzięki dotacji z budżetu państwa. Zdaniem zarządu straty wynikają „z ustawowej koncepcji 

nieodpłatnego przekazywania systemów ICT, budowanych i unowocześnianych przez spółkę, 

na rzecz ministra fi nansów”. 

Huawei wciąż boryka się z niechęcią amerykańskiej administracji i „złym PR-em”, co 

skutkuje ograniczeniem dostępu do budowy infrastruktury 5G w kolejnych krajach. Po tym, jak 

dwóch dużych operatorów w Belgii (Orange i Proximus) wybrało do tego Nokię, rząd Szwecji 

zakazał korzystania z produktów chińskiego koncernu w swojej infrastrukturze 5G. Również 

w Polsce chiński koncern przestaje być mile widziany, co skłoniło jego władze do zaalarmowa-

nia Komisji Europejskiej, jakoby Polska dążyła do wykluczania dostawców 5G na podstawie 

stronniczych kryteriów. 

Microsoft, DHL, Google, PayPal i Netfl ix – to najczęściej wyko-

rzystywane marki, pod które podszywają się hakerzy, aby zablokować albo przejąć dane osób 

czy fi rm. Prym wiedzie Microsoft – w III kw. 2020 r. blisko jedna piąta tego typu ataków wy-

korzystywała wizerunek fi rmy z Redmond – wynika z danych Check Point Research. Zdaniem 

ekspertów Microsoft wybierany jest ze względu na masową pracę zdalną w czasie pandemii. 

Jeszcze w II kw. br. koncern cieszył się dużo mniejszym zainteresowaniem hakerów („jedynie” 

7 proc. prób phishingu). 

Acer i Samsung uzyskały najniższe wyniki pod względem niezawodności kompute-

rów w rankingu Rescuecom. Specjaliści amerykańskiego serwisu utrzymują, że urządzenia tych 

marek psują się szybciej niż inne. Przy czym Acer już w poprzednich zestawieniach zajmował 

końcowe pozycje, natomiast znacznie częściej niż rok temu (i poprzednich latach) naprawy 

wymagają Samsungi.  

Aplikacja STOP COVID (dawniej ProteGo Safe) nie tylko narusza prywatność 

użytkowników, ale z przyczyn technicznych wysyłane przez nią komunikaty są niewiarygodne 

– alarmuje Niebezpiecznik.pl. Autorzy serwisu zwracają m. in. uwagę, że spotkania między czyimiś 

smartfonami (zanotowane przez Bluetooth) nie oznaczają, że między osobami doszło do prze-

kazania wirusa. Na wielu telefonach aplikacja nie jest w stanie działać w tle tak, aby odnotować 

wszystkie kontakty – użytkownik może zostać powiadomiony o potencjalnym zarażeniu, do któ-

rego w istocie nie doszło (np. od 30 osób, które minął na spacerze), i w ogóle nie zostać powiado-

miony o kontakcie z osobą chorą, która go zaraziła (np. osoba w sklepie, która nie miała aplikacji).

PERYSKOP
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

WYDARZENIA
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n  Odszkodowania dla Action 
Wojewoda mazowiecki przyznał Actionowi 

w październiku br. 1,83 mln zł odszkodo-

wania (powiększonego o 5 proc., tj. o blisko  

92 tys.  zł) za prawo do nieruchomości. 

Chodzi o kilka działek o łącznej powierzch-

ni około 0,3 ha, znajdujących się na obrze-

żach kompleksu magazynowo – biurowego 

dystrybutora w Zamieniu. Odszkodowania 

są związane z budową południowego wy-

lotu z  Warszawy drogi ekspresowej S-7. 

Decyzja wojewody nie jest ostateczna. We 

wrześniu, w związku z tą samą inwestycją 

wojewoda zdecydował o przyznaniu spół-

ce około 9 mln zł za działki o powierzch-

ni blisko 2,5 ha. Action przekonuje, że S-7 

wytyczona tak blisko jego centrum bizne-

sowego przyczyni się do lepszego skomu-

nikowania z kontrahentami. n  Ministerstwo modernizuje serwery za 6 mln zł 
Resort sprawiedliwości zamierza wyposażyć się w nowe serwery. Na ten cel przeznaczono 

6,36  mln  zł brutto. Z  ofertami zgłosiły się cztery firmy: Techsource (6,27  mln  zł), Euvic 

(6,26 mln zł), Complus (4,1 mln zł) oraz IT4P (6,15 mln zł). Kryterium wyboru stanowi cena 

(60) i czas usunięcia awarii (40). Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i uru-

chomienie 32 maszyn HPE Proliant 460c Gen10 i 12 zasilaczy HPE2650 W w kasetach c7000. 

Dopuszczono produkty równoważne. Na zamawiane maszyny wymienione zostaną urządze-

nia 680c G7 oraz 460c Gen8. Maszyny 460c generacji 9 i 10 będą nadal używane. 

n Huawei wybrało Węgry, a nie 
Polskę 
Chiński koncern ogłosił otwarcie centrum 

R&D w  Budapeszcie. Ośrodek zajmie się 

takimi obszarami, jak sztuczna inteligencja, 

strumieniowanie treści, przetwarzanie obrazu 

i  in. Nie podano wartości inwestycji. Przedstawiciel koncernu 

chwali Węgry za zapewnienie „zrównoważonego i  otwartego 

środowiska biznesowego”. Z kolei minister tego kraju zapewnia, 

że „Huawei jest jednym ze strategicznych partnerów Węgier”. 

W  ub.r., gdy toczyła się już dyskusja w  sprawie wykluczenia 

Huawei z polskiego rynku, firma zapowiadała otwarcie centrum 

badań i  rozwoju w  Warszawie. Miało ono zatrudnić do 500 

specjalistów. Według Tonny’ego Bao, CEO Huawei Polska, war-

tość inwestycji miała wynosić nawet 2 mld zł. Polskie władze 

zaostrzyły jednak kurs wobec Huawei i przygotowały projekt 

ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który prze-

widuje możliwość usunięcia z  krytycznej infrastruktury kraju 

sprzętu i oprogramowania dostawcy uznanego za generującego 

duże ryzyko. Zapis ten jest uznawany za wymierzony w Huawei, 

które zrezygnowało z budowy centrum R&D w naszym kraju.

n  327 mln zł wierzytelności 
spółek Komputronika 
Zarządca sanacyjny w końcu paździer-

nika br. złożył spisy wierzytelności 

Komputronik SA i Komputronik Biznes, 

w związku z toczącym się postępowa-

niem restrukturyzacyjnym obu spółek. 

Z dokumentacji wynika, że kwota wierzytelności Komputronik SA objętych układem, 

z wyłączeniem tych traktowanych jako warunkowe (art. 80 pkt. 3 prawa restrukturyza-

cyjnego), wynosi 213,5 mln zł, natomiast kwota wierzytelności pozaukładowych sięga 

64 mln zł. W spisie wierzytelności Komputronik Biznes kwota wierzytelności objętych 

układem, również z wyłączeniem warunkowych, to 49,9 mln zł. W tej spółce nie ma 

wierzytelności pozaukładowych. W sumie kwoty wierzytelności układowych Kompu- 

tronik SA i Komputronik Biznes wynoszą zatem ponad 263 mln zł, a łącznie z pozaukła-

dowymi – 327,5 mln zł. Na kolejnym etapie postępowania spisy wierzytelności musi 

zatwierdzić sędzia-komisarz. Jest to warunek konieczny do zwołania zgromadzeń wie-

rzycieli obu spółek i podjęcia czynności zmierzających do głosowania nad układem.

n  ATM zostanie sprzedane
MCI.EuroVentures i  Mezzanine Management uzgodniły sprzedaż 

100 proc. akcji ATM-a. Kupującym jest Global Compute Infrastructure 

LP – nowy gracz w sektorze infrastruktury centrów danych, który za-

mierza kupować, rozwijać i obsługiwać centra danych niemal na całym 

świecie (w tym celu korzysta ze wsparcia Goldman Sachs). Zamknięcie 

transakcji jest spodziewane jeszcze w tym roku. Nie ujawniono jej war-

tości. Wiadomo natomiast, że MCI.EuroVentures sprzedaje swoje udzia-

ły w ATM oraz w AAW III (do którego należy 98,33 proc. akcji ATM-a) 

za 533,3 mln zł. Kwota ta zostanie jednak pomniejszona o zadłużenie 

i różne świadczenia. Zgodę na transakcję musi jeszcze wyrazić UOKiK. 

Scott Peterson, dyrektor generalny Global 

Compute, zapowiada, że nowy właściciel za-

pewni klientom i partnerom „kreatywne roz-

wiązania stosowne do ich potencjału i potrzeb 

rozwojowych w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej”. Z  jego wypowiedzi wynika, 

że obecny zespół zarządzający ATM-em, 

kierowany przez Daniela Szczęśniewskiego  

i Piotra Sieluka, pozostanie u steru firmy.
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REKLAMA
n Euvic może połączyć 
się ze spółką giełdową 
Wejście Euvic na GPW jest możliwe 

nawet w  przyszłym roku, a  warun-

kiem jest doprowadzenie do porozu-

mienia w sprawie połączenia ze spół-

ką giełdową. Wojciech Wolny, prezes 

Euvic potwierdził, że trwają już roz-

mowy z  wybranymi podmiotami. 

Równolegle rozpoczęły się prace nad 

przygotowaniem oferty publicznej, 

co – niezależnie od finału wspomnia-

nych rozmów –  pozwoliłoby spółce 

na debiut giełdowy w  ciągu 2  lat. 

Euvic myśli także o przejęciach i za-

mierza kupić firmę za 20 – 40 mln zł, 

która pasuje przynajmniej do jednego 

z  filarów rozwoju grupy: Software 

Development, Body/Team Leasing, 

IT&Infrastructure, Innovations lub 

nowego, piątego obszaru, który ma 

dopiero zostać wybrany. 

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  CBA prześwietla projekty we Wrocławiu
CBA sprawdza Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – spółkę, 

której udziałowcami są gminy z Wrocławia i okolic. Kontrola ma po-

trwać do 8 grudnia. Dotyczy prawidłowości zawierania i realizowa-

nia umów w latach 2014–2020. Agenci szczególnie interesują się wy-

konaniem zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego 

miejski program „Nasz Wrocław”. W jego ramach oferowane są zniżki 

na wejściówki m.in. na wydarzenia kulturalne i inne rabaty. Jest on 

dostępny za pomocą aplikacji mobilnej i strony www. Przedmiotem 

analiz CBA jest także przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kam-

panii promocyjnej w internecie i w mediach społecznościach w ra-

mach projektów „Akademicki Wrocław” oraz „Promocja wybranych 

gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Są to dwa projekty 

ogłoszone w 2018 r., z łącznym budżetem ponad pół miliona złotych. 

n Wyłudzony VAT 
Ministerstwo Finansów i  Krajowa 

Administracja Skarbowa wpadły na 

trop firm, które miały oszukiwać 

skarb państwa na podatku VAT. Do 

przeszukań doszło w  Wielkopolsce, 

na Pomorzu i Mazowszu. Pod koniec 

września funkcjonariusze służby cel-

no-skarbowej przeszukali biuro jed-

nej z  podejrzanych firm w  Poznaniu 

i  dwie lokalizacje w  Szczecinie. 

Według IAS firma ta, wraz z  innymi 

podmiotami, pośredniczyła we wpro-

wadzeniu do obrotu fikcyjnych faktur 

na usługi prawne, które służyły jedy-

nie do generowania kosztów. W tej sa-

mej sprawie dwa tygodnie wcześniej 

zablokowano około 700 tys.  zł na 

koncie firmy handlującej elektroni-

ką. Straty fiskusa oceniono na ponad 

10  mln  zł. KAS poinformowała rów-

nież o  przeszukaniach w  pięciu fir-

mach w Poznaniu i pięciu w woj. ma-

zowieckim. W  tym przypadku straty 

fiskusa oszacowano na blisko 8 mln zł.
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Według słów Steve’a Braziera 
rok 2020 będzie najbardziej 
profi towym w historii euro-

pejskiego kanału sprzedaży IT. Co trąci 
paradoksem w  dobie pandemii (praw-
dziwej lub nie), lockdownu (ten był na-
prawdę) oraz inwestycyjnej posuchy 
w wielu dotkniętych kryzysem branżach. 
Jednak zmiana modelu biznesowego na 
powszechny już home offi  ce skutkowa-
ła szaloną wręcz koniunkturą w  kilku 
segmentach rynku IT i pompowaniem 
przychodów wielu producentów, dystry-
butorów, dużych integratorów, a także 
retailerów. Czemu towarzyszyły niższe 
wydatki na paliwo, podróże, eksploata-
cję powierzchni biurowych, a przy tym 
wstrzymanie wielu planowanych wcze-
śniej inwestycji w oczekiwaniu na dalszy 
rozwój wydarzeń. To dlatego właśnie szef 
Canalysa postawił powyższą tezę, która 
na początku marca wydawałaby się nie 
tylko kontrowersyjna, ale wręcz kurio-
zalna. 

– Przez pierwsze dwa kwartały roku 
wszyscy martwili się o przyszłość, cięli kosz-
ty i trzymali je pod kontrolą. Spadły przy 

CRN nr 11/20208

Firmy IT, dzięki „turbocyfryzacji” klientów 
i własnym oszczędnościom związanym 
z lockdownem, notują najbardziej zys-
kowny rok w swojej historii – stwierdził 
szef Canalysa podczas tegorocznej kon-
ferencji dla producentów, dystrybutorów, 
integratorów i retailerów z regionu EMEA. 

tym wydatki na 
biura, a w rezulta-
cie w górę poszła 
marża operacyjna 
– mówi Steve Bra-
zier, twierdząc 
jednocześnie, że 

to nie koniec dobrych wiadomości dla fi rm 
z branży IT. 

Z  prognoz Canalysa wynika, że o  ile 
w pierwszych trzech kwartałach br. war-
tość sprzedaży w kanale partnerskim re-
gionu EMEA wzrosła o 4 proc., to w całym 
2021 r. trend ten nie tylko zostanie utrzyma-
ny, ale przyspieszy do poziomu minimum 5, 
a może nawet 10 proc. Według Braziera na-
leży spodziewać się między innymi utrzy-
mania popytu na pecety przez co najmniej 
kolejne 12 miesięcy. A to wszystko przy 
kilkuprocentowym średnim spadku PKB 
w całym regionie. 

– Podsumowując: wygrały rozwiązania 
IT, wygrał kanał sprzedaży, wygrali dystry-
butorzy. Okazało się, że mamy bardzo dobry 
rok, czego nie mogliśmy ani 
przewidzieć ani oczekiwać. 
Działamy teraz w najlepszym 
biznesie na świecie – podkre-
śla szef Canalysa.

Z  drugiej strony, najwy-
raźniej nie chcąc popadać 
w zbytni huraoptymizm, do-
daje, że mali resellerzy radzili sobie w mi-
nionych miesiącach gorzej niż retailerzy, 

a popyt na rozwiązania zaawansowane był 
niższy niż na produkty wolumenowe. Na 
lockdownie i generalnie pandemii straci-
li między innymi producenci i sprzedawcy 
smartfonów, drukarek laserowych, a także 
serwerów dostarczanych w modelu on-pre-
mise. Za to w górę poszła sprzedaż innych 
grup produktowych, w  tym systemów 
do współdzielenia pracy i  wideokonfe-
rencyjnych, laptopów, tabletów, akceso-
riów, usług chmurowych (z Offi  ce’em 365
na czele), sprzętu do domowych sieci Wi-
-Fi, rozwiązań zabezpieczających, jak też 
drukarek atramentowych i dedykowanych 
im materiałów eksploatacyjnych. Steve 
Brazier podsumowuje tę wyliczankę kon-
statacją, że wyniki sprzedaży mogłyby być 
nierzadko jeszcze lepsze, gdyby nie pro-
blem z dostępnością produktów. 

Spotkania bez atmosfery
CEO Canalysa podzielił się jeszcze wie-
loma innymi spostrzeżeniami, z których 
część może zaskakiwać. Z jednej bowiem 

strony Brazier przyznaje, 
że choć dzięki połącze-
niom wideo handlowcy 
i menedżerowie utrzyma-
li dotychczasowe relacje 
biznesowe, to ciężej niż 
kiedykolwiek było im bu-
dować nowe. 

– Wielu handlowców po rozmowach wi-
deo było przekonanych, że bardzo dobrze 

Steve Brazier: 

zyski, jakich kanał 
nie widział 

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

n Tomasz Gołębiowski 

Przeprowadzam 
się na Hawaje
i będę pracował 
stamtąd”. 
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im poszło, ale próba podtrzymania każdej 
nowej relacji okazywała się ignorowana. 
I wtedy handlowiec próbował sobie przy-
pomnieć treść rozmowy, żeby upewnić się, 
czy faktycznie przebiegła jak trzeba, ale 
wtedy okazywało się, że… niewiele pamię-
ta. Po prostu poszczególne spotkania wideo 
zlewają się ze sobą, bo odbywamy je w tym 
samym miejscu i w ten sam sposób. Nie od-
bywamy żadnej drogi na spotkanie, nie ma 
tych miłych small talków, zapachu kawy 
i jedzenia, słowem brakuje prawdziwej in-
terakcji, która powodowałaby, że spotkanie 
zapadnie w pamięć, a zawarta znajomość 
nabierze znaczenia –  wyjaśnia Steve  
Brazier. 

Dlatego, jak twierdzi, kluczowe spotka-
nia powinno się raczej odbywać osobiście, 
choć oczywiście wideokonferencje nadal 
będą bardzo popularne. Dlatego też w biu-
rach zaczną powstawać specjalne, wy-
dzielone strefy (video spoty) do rozmów, 
żeby nie przeszkadzać współpracowni-
kom i nie martwić się tym, co dzieje się za 
naszymi plecami. 

Kolejne spostrzeżenie dotyczy popu-
larności pracy zdalnej i jej efektów. Zda-
niem CEO Canalysa wielu szefów stanie 
przed problemem kadrowym w sytuacji, 
gdy niektórzy kluczowi pracownicy po-
wiedzą: „przeprowadzam się na Hawaje 
i będę pracował stamtąd”. I wówczas me-
nadżerowie będą musieli sobie odpowie-
dzieć na kilka pytań, między innymi czy 
pracownikom na to pozwolić i czy płacić 
im tyle samo, co wcześniej? Warto być na 
takie przypadki gotowym. 

Chociaż ten rok dowiódł, jak ciężko prze-
widzieć przyszłość, wydaje się, że jed-
nym z efektów pandemii będzie znaczący 
wzrost znaczenia telemedycyny, przy wy-
korzystaniu smartfonów, smartwatchy 
i systemów do wideokonferencji. Mniej 
oczywistym trendem, o którym mówi Steve 
Brazier, jest zmiana podejścia do projekto-
wania dużych urządzeń medycznych. 

– Będą znacznie tańsze niż obecnie, bo 
do ich budowy zacznie się stosować zwy-
kłe podzespoły IT. Podobnie, jak ma to miej-
sce w przypadku pojazdów kosmicznych  
SpaceX i Blue Origin, które to firmy wy-
syłają rakiety w kosmos dużo taniej niż  
NASA, która każdy podzespół na swoje 

potrzeby buduje od zera, a firmy prywatne 
korzystają chociażby z normalnych proceso-
rów komputerowych – mówi Steve Brazier. 

I  na koniec ciekawe, a  jednocześnie 
mocno kontrowersyjne stwierdzenie do-
tyczące wpływu technologii na eduka-
cję. Zdaniem CEO Canalysa, na każdym 
szkolnym biurku powinien stać laptop 
i mikrofon, aby w lekcji mogli brać udział 
zarówno uczniowie obecni fizycznie, jak 
i zdalnie, przy zachowaniu maksymalne-
go poziomu jakości wzajemnych interakcji. 
I tu wspomniana kontrowersja: pieniądze  

potrzebne na tak dalece posuniętą cyfryza-
cję szkół można – zdaniem Braziera – zdo-
być przez zmniejszenie liczby nauczycieli. 

– Uważam, że nie potrzebujemy tylu na-
uczycieli, ilu teraz mamy. Jeśli lekcje zdal-
ne się sprawdzają, to jeden nauczyciel może 
uczyć dużo większą liczbę uczniów niż to 
jest teraz w przeciętnej klasie. I niech w za-
wodzie zostaną najlepsi – proponuje Steve 
Brazier, co nie spodoba się zapewne cia-
łu pedagogicznemu, ale powinno być do-
brze przyjęte przez dostawców szkolnej  
infrastruktury IT. 

ZDANIEM CEO: 3 cytaty z wywiadów i prezentacji 
podczas Canalys Forums EMEA 2020 
n To kłamstwo, Steve. To błąd. To nie jest to, czego ludzie naprawdę chcą. Teraz marke-
tingowe budżety i marketingowa machina naszych vendorów, którzy chcą sprzedawać 
w modelu konsumpcyjnym, pierze mózgi przedsiębiorcom i swoim sprzedawcom, żeby 
mówili: CAPEX do OPEX, CAPEX do OPEX, CAPEX do OPEX. To niedobrze, niedobrze – 

Mike Norris, Chief Executive, Computacenter. 

n Jestem przekonany, że praca z domu wywiera dużą presję na ludzi. Wielu z nich ją 
odczuwa i wielu obawia się o utratę pracy. Martwię się, jak podtrzymać ich na duchu. 
Zwłaszcza, że niektórzy mają małe mieszkania, pracują w kuchni, mają wokół siebie 
innych domowników. To wyjątkowo ważne, żebyśmy zajęli się tym tematem – Gustavo 
Möller-Hergt, CEO, Also. 

n To przerażające, że prowadzę firmę o rocznych obrotach przekraczających 4 miliardy 
euro, a moje prognozy sięgają tygodnia czy dwóch. To przerażające. Wiem, że mamy 
wielu bardzo dobrych ludzi w 90 miastach, którzy są znacznie bliżej klientów niż ja. Ale 
to nie zmienia faktu, że przewidywalność biznesu jest bardzo niska, co jest mocno nie-
pokojące – Steinar Sonsteby, CEO, Atea. 

REKLAMA
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Nowy smartfon z systemem operacyjnym Android 10 i kamerą 
termowizyjną, to zarówno znakomite narzędzie, jak i fantastyczna 
„zabawka”, a korzystanie z niego przenosi użytkownika na wyższy 
poziom i sprawia, że postęp technologiczny nabiera zupełnie 
nowego wymiaru.

W ytrzymałość to podstawowa 
cecha, która charakteryzu-
je całą serię Ulefone Armor, 

jednak 9-tkę zbudowano od podstaw tak, 
aby wytrzymała wszelkiego rodzaju ude-
rzenia oraz działanie czynników zewnętrz-
nych. Spełniając cały szereg standardów, 
w  tym IP68, IP69K i  MIL-STD-810G,
telefon jest odporny na wysokie i niskie 
ciśnienie. Przykładowo, na głębokości 
1,5 metra może spędzić pod wodą nawet 
30 minut oraz przetrwać bez szwanku upa-
dek z wysokości ponad 1 metra. Możliwe 
jest też czyszczenie urządzenia parą lub 
działanie na nie strumieniem wody pod 
wysokim ciśnieniem. Model charaktery-
zuje ponadto duża odporność na kurz.

Testy i opinie
Wszyscy testerzy, którzy przez kilka ty-
godni mieli sposobność dokładnie zapo-
znać się i oswoić z urządzeniem zgodnie 
twierdzą, że „w  zasadzie nie ma się do 
czego przyczepić”. Korzystanie z  9-tki
jest przyjemne i intuicyjne, a funkcjonal-
ność niezwykle wszechstronna. Jeśli jed-
nak upomnieć projektantów Ulefone’a
za jakieś niedopatrzenie, to można wspo-
mnieć o  braku możliwości ładowania 

Ulefone Armor 9:
smartfon nie tylko dla inżynierów  

ADVERTORIAL

bezprzewodowego. Mała wodo- i pyło-
szczelna klapka do gniazda ładowarki 
może być irytująca, a jej otwieranie i za-
mykanie przy każdym ładowaniu, deli-
katnie mówiąc, uciążliwe. Natomiast coś, 
co z  pewnością przyciągnie uwagę za-
równo domorosłych majsterkowiczów, 
jak i  wykwalifi kowanych pracowników 
technicznych i  inżynierów, to kamera 
termowizyjna i  endoskop wyposażony 
w 2-metrowy ochronny (IP67) kabel moco-
wany do osobnego portu z boku słuchawki. 

Zabawa i praca 
6,3-calowy, wielodotykowy wyświetlacz 
LCD 2340 x 1080 FHD + 410 PPI z tech-
nologią IPS jest duży, elegancki i można 
go obsługiwać również w rękawiczkach. 
Dwukanałowa pamięć RAM 8 GB LPD-
DR4x oznacza brak opóźnień interfejsu 
użytkownika, a ośmiordzeniowy procesor 
MediaTek Helios P90 sprawia, że wszyst-
ko działa bez zarzutu. 

Armor 9, zasilany ogromną baterią 
litowo-polimerową 6600 mAh, jest rów-
nież pojemną jednostką, a 128 GB ozna-
cza bowiem sporo miejsca na zdjęcia. 
64-megapikselowy tylny aparat Sam-
sung Tetracell, zapewnia obrazy wysokiej 

rozdzielczości dla wszystkich amatorów 
fotografi i, z kolei kamera termowizyjna 
FLIR Lepton, wspomagana przez 5-mega-
pikselową kamerę tylną z zakresem od 
-10° do 400°, to nieocenione narzędzie 
diagnostyczne, np. dla techników.

Podsumowanie
Ulefone Armor 9 z  Androidem 10 to 
doskonały smartfon dla każdego, kto ce-
ni sobie połączenie wytrzymałości z no-
woczesną technologią i funkcjonalnością. 
Tym samym postęp techniczny w branży 
IT nabiera jeszcze większego rozpędu, 
a Ulefone ze swoim Armor 9 z pewno-
ścią nie stoi w tym wyścigu z boku.

Ofi cjalnym dystrybutorem produk-
tów marki Ulefone jest CK Mediator 
Polska (www.ckmediator.pl).

Ulefone Armor 9, czyli:

Ansen Xiong, współzałożyciel marki Ulefone, 
Shenzhen Gotron Electronic 
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OPINIE

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.

Pamiętacie informację sprzed pół roku 
o tym, jak to w Wenecji pojawiły się 
słodkie delfi nki? To akurat był fake 

news, ale wystarczyło kilka tygodni bez tu-
rystów, żeby woda stała się dużo czystsza, 
przez co rozmnożyły się rybki, zadomowi-
ły kaczki, a w okolicy można 
było zobaczyć łabędzie. Po-
dobnie rzadkie zjawisko mo-
że nas czekać w ekosystemie 
startupów (uwaga: nie mylić 
z ogółem fi rm, bo te rządzą 
się innymi prawami). Mia-
nowicie rynek oczyści się 
z kiepskich projektów – prze-
kombinowanych narzędzi, 
niepoprawnie optymistycznych wizji, mar-
nych „fi czerów” udających kompleksowe 
usługi i wszelkich innych kiepsko zarzą-
dzanych projektów. 

Słowem to, co oczywiste, w naturze biz-
nesowej znowu weźmie górę nad iluzją, 
którą pompowaliśmy przez lata. Bo dotych-
czas wszystko to pływało po powierzchni 
dzięki niesamowitej wyporności rynku 
Venture Capital. Dotacje, inwestycje, pivoty
i inne takie pozwalały wręcz w nieskoń-
czoność przedłużać kolejnym startupom 
ich żywot i dryfować bez celu. Rzekoma in-
nowacyjność była świetną wymówką dla 
braku rentowności. Teraz skończyło się 
rumakowanie – przykręcono kurek dętym 
projektom dalekim od biznesowego sen-
su. Rynek zaczął, albo za chwilę zacznie, 
wymagać czegoś więcej niż tylko oszała-
miających planów (do których to, bądźmy 
szczerzy, te same fundusze VC podjudzały, 
bo tylko takie „dawały zarobić”). 

Możliwe, że za powyższe twierdzenia 
dostanie mi się po głowie, bo doszukiwanie

się w  obecnym kryzysie pozytywnych 
aspektów to duża ekstrawagancja. Ale pa-
miętajcie, że nie mówię tutaj o fi rmach, któ-
re posypały się przez zachwiany cash fl ow, 
ale o takich, które nigdy nie oddychały bez 
dodatkowego tlenu. Co innego prowadzić 

normalną działalność na ni-
skiej marży i wywinąć orła 
po dwóch miesiącach z po-
wodu braku przychodów, 
a co innego pięć lat lecieć 
na stracie bez szans na po-
zytywną EBITDA i stracić 
teraz jakąkolwiek nadzie-
ję na jej uzyskanie, nawet 
w dalekiej przyszłości.

„Każdy ma jakiś plan dopóki nie dostanie 
pięścią w mordę” – powiedział kiedyś Mike 
Tyson i to jest świetny moment, aby sobie 
o tym przypomnieć. Więc śmiało, podłóż 
sobie nogę. Masz do tego świetny pretekst, 
bo możesz wszystko to zrzucić na korona-
wirusa: „to nie moja wina, to kryzys”. I nikt 
ci złego słowa nie powie. 

Koniec ery 

NAIWNOŚCI
Co innego prowadzić normalną działalność na niskiej marży 
i wywinąć orła po dwóch miesiącach z powodu braku przycho-
dów, a co innego pięć lat lecieć na stracie, bez szans na pozy-
tywną EBITDA.

Innowacyjność 
była świetną 
wymówką
dla braku 
rentowności.
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Comarch, jako pro-
ducent oprogramo-
wania ERP, wybrał 
HPE na dostawcę 
infrastruktury 
niezbędnej do two-
rzenia kompletnych, 
wdrażanych u klien-
tów rozwiązań.

sprawdzony sposób na 
wyróżnienie się na rynkuHPE OEM: 

P roducenci działają 
dzisiaj na rynku pod 
niezwykle dużą pre-

sją. Muszą dotrzymywać 
kroku zmieniającym się 
oczekiwaniom klientów, 
starając się jednocześnie 
stale wyprzedzać konku-
rencję i dążyć do dużo szyb-
szego wyjścia z produktem 
na rynek. Wyjątkowa oferta 
HPE OEM świetnie wpisuje się w potrze-
by swoich klientów technologicznych. Uła-
twia im szybsze wprowadzanie rozwiązań 
na rynek, pomaga zwiększyć konkurencyj-
ność – w tym poprzez obniżenie nakładów 
na działania badawczo-rozwojowe, testy 
i pomoc techniczną, a wreszcie umożliwia 
ograniczenie kosztów operacyjnych. HPE 
spełnia przy tym takie oczekiwania swoich 
partnerów, jak powiadamianie z wyprze-
dzeniem o zdarzeniach w cyklu życia pro-
duktów oraz dostosowywanie produktów 
do indywidualnych wymagań i ich integra-
cja z rozwiązaniami innych marek. 

Program HPE OEM jest przezna-
czony dla najróżniejszych firm tech-
nologicznych. I nie ma znaczenia ich 
pozycja oraz segment rynku, w  którym 
działa firma, bo taki producent-partner mo-
że być zarówno dużym graczem, ale rów-
nie dobrze chcącym się szybko rozwijać 
start-upem. Chociaż oferta jest kierowana  

w dużej mierze do przedsiębiorstw two-
rzących i sprzedających własne aplikacje, 
to wcale nie ogranicza się do firm informa-
tycznych. Na całym świecie w programie 
HPE OEM uczestniczą także producenci 
i dostawcy rozwiązań z branży przemysło-
wej i automatyki, urządzeń medycznych, 
bankowości, telekomunikacji, mediów 
elektronicznych, monitoringu wizyjne-
go i ochrony fizycznej oraz wielu innych. 
Wszyscy oni korzystają z platform HPE 
jako ważnego elementu sprzedawanych 
klientom własnych rozwiązań. Serwery, 
macierze czy sieci stają się wtedy ich inte-
gralną częścią. 

Firmy, które współpracują z HPE w ra-
mach programu OEM, mają możliwość 
uzyskania atrakcyjnych i  elastycznych 
wycen, które mogą być nawet dostosowy-
wane do prognoz sprzedaży partnerów. 
Do ich dyspozycji są środki na wspólne 
działania marketingowe, a ponadto mogą  

korzystać z dodatkowych rabatów na pro-
dukty demonstracyjne. HPE oferuje też 
szeroki wybór programów finansowania. 
Jednym z nim jest obecnie świetnie rozpo-
znawana oferta GreenLake, czyli sprzedaż 
platform sprzętowych w formie usługi.

Jak Comarch korzysta  
z HPE OEM? 
Na rynku ERP projekty są w dużej mierze 
tworzone w modelu roll-out, czyli według 
istniejących, już sprawdzonych szablonów. 
Dlatego zamówienia powinny być realizo-
wane wyjątkowo szybko. Często nie ma 
wręcz czasu na standardowe, obowiązują-
ce na rynku procedury, polegające na reje-
strowaniu tematu i jego żmudnej realizacji 
poprzez dobieranie wszystkich elementów. 
Tymczasem dzięki umowie OEM produ-
cent oprogramowania ma łatwy i stały do-
stęp do określonych, już przetestowanych 
modeli i konfiguracji sprzętowych, które  
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są mu dostarczane na specjalnych warun-
kach handlowych. W rezultacie jego part-
nerzy i klienci końcowi zyskują kompletne 
rozwiązanie, którego stworzenie samemu 
nie byłoby takie proste. 

Odpowiada to dzisiejszym trendom i po-
trzebom rynku. Dawniej klient z segmentu 
małych i średnich przedsiębiorstw próbo-
wał sam składać rozwiązanie z oddziel-
nych komponentów, zwykle długo szukając 
dostawców, którzy zaoferują mu swoje pro-
dukty taniej bądź szybciej niż inni. Obec-
nie oczekuje on całościowego rozwiązania 
z kompleksową obsługą i jednym punktem 
kontaktu. Liczy się też profesjonalne do-
radztwo i obsługa posprzedażowa. Dzięki 
temu klient może się skupić na swoim pod-
stawowym biznesie.

– Kiedy zakończy się faza określania po-
trzeb klienta w obszarze ERP i innych ana-
liz przedwdrożeniowych, dobierany jest 
sprzęt. Trzeba go dostarczyć szybko, że-
by klient nie czekał tygodniami czy nawet 
miesiącami, jak to bywa przed końcem roku 
– mówi Katarzyna Mocio, odpowiadająca 
w Comarchu za współpracę z zewnętrz-
nymi dostawcami sprzętu i oprogramo-
wania, które współdziałają z aplikacjami 
polskiego producenta.

W ramach umowy z HPE Comarch, ja-
ko producent OEM, zyskuje duże możliwo-
ści dostosowania oferty tego dostawcy do 
swoich potrzeb. Kastomizacja może nawet 
objąć re-branding produktów. W przypad-
ku Comarchu polegała ona przede wszyst-
kim na wyborze przetestowanych – pod 
kątem jego oprogramowania – konkret-
nych konfi guracji sprzętowych HPE. Taka 
współpraca zapewnia polskiemu dostaw-
cy niezbędną elastyczność w sytuacji, gdy 
klient ma bardziej specyfi czne potrzeby. 
Nie można pominąć również faktu długiej 
ważności oferty cenowej. W przypadku 
tego programu klient nie musi martwić się 
o wprowadzane przez vendora zmiany cen. 
Dzięki temu zyskuje czas na wygraną oraz 
przeprowadzenie wdrożenia pozyska-
nego projektu.

W  rezultacie Comarch, jako produ-
cent OEM, może z  jednej strony korzy-
stać z uproszczonego procesu tworzenia 
rozwiązań bardziej powtarzalnych, bu-
dowanych według z góry ustalonego sza-
blonu. Z drugiej, gdy projekt jest większy 
i bardziej złożony, bo obejmuje chociażby 

klastry serwerów czy tworzenie zapasowe-
go centrum danych (DRC), to we współ-
pracy z  inżynierami HPE i  dystrybucji 
jest w stanie – w ramach kontraktu OEM 
– stworzyć najbardziej optymalne dla da-
nego przypadku środowisko.

Ważne jest przy tym bogate portfolio 
produktowe HPE, które pozwala na re-
alizację najróżniejszych projektów, także 
tych wykraczających poza obszar ERP. Gdy 
trzeba dodatkowo wdrożyć backup, zapew-
nić bezpieczeństwo czy stworzyć szybką 
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indywidualnie. HPE tak właśnie zrobiło i to 

już wiele lat temu. Jako pierwsi na rynku pol-

skim podpisaliśmy z nimi kontrakt OEM, który 

odpowiadał na potrzeby nasze i naszej sieci 

sprzedaży. Zyskaliśmy dostęp do oferty, któ-

rą charakteryzuje stabilność i wysoka dostęp-

ność. Ponadto obejmuje ona sprawdzone przez 

nas konfi guracje, jest różnorodna i – co ważne 

– konkurencyjna cenowo. Dzięki umowie OEM, 

jaką mamy z HPE, możemy na specjalnych wa-

runkach handlowych dostarczać technologie tej 

marki, na których opierają się realizowane pro-

jekty. Te specjalne warunki handlowe polegają 

chociażby na gwarancji ceny w dłuższym okre-

sie. Poza tym możemy korzystać ze stworzo-

nych tylko dla nas zapasów magazynowych 

u dystrybutora, dostarczając bardzo szybko 

odpowiedni sprzęt na potrzeby konkretnych 

wdrożeń. 

3Co jeszcze daje Comarchowi partnerstwo 
z HPE na zasadach OEM?

Ważne jest też wsparcie techniczne. Dzięki nie-

mu pogłębiamy swoją wiedzę na temat stale 

rozwijanego portfolio HPE. Będąc w stałym 

kontakcie z inżynierami producenta i przedsta-

wicielami dystrybucji, dowiadujemy się o moż-

liwościach konfi gurowania produktów, czy też 

zwiększania ich wydajności w ramach tworzo-

nych środowisk. Współpraca z partnerem OEM 

obejmuje także marketing i promocję – i w tym 

obszarze jesteśmy mocno wspierani. Razem na 

przykład tworzymy w naszej sieci sprzedaży 

konkursy i rankingi, które spotykają się z bar-

dzo dobrym odbiorem wśród uczestników 

naszego programu partnerskiego. 

1Skąd w ogóle wziął się w Comarchu pomysł 
na partnerstwo OEM? 

Już w 2004 roku powstał dział ZOC – Zinte-

growana Oferta Comarch. Ideą, która za 

tym stała, było ułatwienie naszym partne-

rom procesu ofertowania. Zależało nam na 

tym, by jak najwięcej uwagi mogli skupić na 

wdrożeniu, realizacji usług i odpowiadaniu na 

potrzeby klientów w obszarze naszych apli-

kacji. My zaś postanowiliśmy odciążyć ich 

od całej reszty działań, związanych z infra-

strukturą. Tak, żeby nie musieli się zastana-

wiać, na czym te aplikacje uruchomić, którego 

producenta wybrać, które produkty są naj-

mniej awaryjne. Dlatego wyszliśmy z zało-

żenia, że jako producent oprogramowania 

powinniśmy wybrać z rynku ofertę dostaw-

ców sprzętu w takich konfi guracjach, które 

będą najlepiej obsługiwać nasze aplikacje. 

Celem przystąpienia do programu OEM było 

ułatwienie funkcjonowania naszym partne-

rom i klientom, aby nie musieli szukać na ryn-

ku różnych komponentów i potem samemu 

próbować je łączyć. My możemy to zrobić za 

nich: dobrać odpowiedni sprzęt i konfi gurację 

oraz – co ważne – jako duży rynkowy gracz 

mieć większe możliwości negocjowania ceny 

z dostawcą. 

2A dlaczego wybór padł na HPE?
Dostawcy infrastruktury mogą działać na 

rynku według pewnych utartych, korporacyj-

nych schematów, w które my się do końca 

nie wpisujemy. Potrzebowaliśmy współ-

pracy z takim partnerem technologicznym, 

który będzie elastyczny i podejdzie do nas 

Trzy pytania do…
Katarzyny Mocio, 
Product Managera działu ZOC w Comarchu 

Dodatkowe informacje:
Jacek Szoka, HPE CE OEM Sales Executive

+48 691 745 344 (Polska) 
+48 885 223 804 (Europa Centralna) 

hpe.com

i niezawodną sieć, jest to możliwe dzięki za-
stosowaniu wybranych rozwiązań z portfo-
lio HPE. W ten sposób Comarch może stale 
rozbudowywać swoją ofertę, odpowiadając 
na rosnące oczekiwania rynku i indywidu-
alne potrzeby klientów. 
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Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Engave. 

Problem dostępu 
do łóżek 
mógł być 

rozwiązany 
15 lat temu.  

Zostało mi powierzone zadanie 
kierowania jednostką znaną jako
Centrum Systemów Informa-

cyjnych w Ochronie Zdrowia (obecnie 
Centrum e-Zdrowia), które mozolnie 
wypełniałem przez ponad 4 lata, tworząc 
i wdrażając różne systemy informatycz-
ne. Sztandarowym na owe czasy pro-
jektem było utworzenie rejestru Usług 
Medycznych, który miał być zrealizo-
wany w ramach umowy off setowej przy 
zakupie samolotów F-16. W ramach prac 
przygotowawczych silnego zespołu eks-
pertów została utworzona koncepcja 
wraz z projektem technicznym, która – 
po moim odejściu –  została z szybkością 
bojowego samolotu wielozadaniowego… 
wyrzucona do kosza. 

15 lat później, po wydaniu ponad 
500 mln zł na niezliczone zakupy sprzę-
tu, który już został wymieniony na no-
wy, (bo poprzedni się zdążył zestarzeć 
zanim został uruchomiony) słyszę, że 
ratownicy w karetkach i lekarze w szpi-
talach muszą wydzwaniać i szukać wol-
nych łóżek dla pacjentów, zamiast skupić 
się na leczeniu. No muszą, bo przez pra-
wie 15 lat nikt nie wpadł na pomysł, że 
liczbę wolnych łóżek w szpitalach moż-
na monitorować na bieżąco – ba, nawet 
powinno się. A wydaje się, że możliwości 
techniczne są, bo większość szpitali jest 
przynajmniej częściowo zinformatyzo-
wana. Mało tego! System taki powinien 
działać już od dawna oraz być zintegro-
wany z Państwowym Ratownictwem Me-
dycznym tak, aby jak najszybciej dowieźć 
pacjenta i  mieć gwarancję, że pacjent 

zostanie do szpitala przyjęty – zresztą nie 
tylko w czasie pandemii. 

Ten, jak i wiele innych, mankamentów 
naszej powolnej, aczkolwiek sukcesyw-
nej informatyzacji ochrony zdrowia na 
szczeblu centralnym, został dostrzeżony 
dopiero po ponad 6 miesiącach trąbienia, 
że łóżek dla pacjentów może zabraknąć. 
Wreszcie dzisiaj (25 października) usły-
szałem w  wiadomościach, że zostanie 
uruchomiona centralna baza wolnych 
(albo zajętych) łóżek, co spowoduje zna-
czącą poprawę w działaniach służb ra-
towniczych. Może i spowoduje, a może 
i nie. Niestety to ostatnie jest chyba bar-
dziej prawdopodobne, patrząc na do-
tychczasowe działanie i funkcjonalność 
aplikacji e-gabinet, której czasami pró-
bujemy używać. 

Mam nadzieję, że kolejne 100 mln zło-
tych, które zamierza wydać Centrum 
e-Zdrowia, zostanie zagospodarowane 
w sposób, który wreszcie zacznie przy-
nosić wymierne korzyści, poza możliwo-
ścią realizacji recepty za pomocą SMS-a 
czy kartki połączonej z obowiązkowym 
podyktowaniem na głos, w aptece pełnej 
ludzi, swojego numeru PESEL. Mam na-
dzieję, ale po prostu nie wierzę, skoro przy 
takich nakładach fi nansowych przez 15 
lat zdołano wykonać tak niewiele. Pamię-
tam jak w 2004 roku mówiłem, że budowa 
centralnego systemu ma potrwać 3 lata. 
Dzisiaj widzę, że jednak byłem w błędzie, 
a może z racji upływu czasu jestem po pro-
stu mądrzejszy, bo widać, że nie o to cho-
dzi, by złapać króliczka, ale by gonić go! 

Złapać króliczka,   

Tajemnicą poliszynela jest, a teraz już nie będzie, że z wykształcenia 
jestem… lekarzem. Swoją przygodę z tym zawodem, skądinąd bardzo 
szlachetnym, zdecydowałem się zakończyć zanim się na dobre zaczęła 
i swoje kroki skierowałem ku informatyce. Wcześniej jednak miałem kil-
kuletni epizod pracy, a raczej służby w administracji publicznej, w sek-
torze ochrony zdrowia.

ZDANIEM PRAKTYKA

czy gonić?
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s. 
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Raz na jakiś czas każdy integrator trafi a na 
klienta, który szuka rozwiązania niekoniecznie 
najtańszego, za to optymalnego pod względem 
funkcjonalności.

Z taką właśnie sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku wyposaże-
nia sali szkoleniowej w biurowcu 

VEKA, położonym na terenie fabry-
ki, w której produkowane są profi le PVC 
do systemów stolarki otworowej tej nie-
mieckiej marki. Zakład zatrudnia około 
600 osób, a  lockdown i  pandemia nie 
wstrzymały jego działań, jak też inwesty-
cji w dalszy rozwój. Jedna z nich dotyczyła 
systemu na potrzeby edukacji partnerów 
handlowych, specjalistów, menedżerów 
i  handlowców. Pierwotnie miało do te-
go celu służyć kilkanaście ekranów LCD, 
w formacie 16:9. 

– To nie był nasz pomysł i dobrze się sta-
ło, że ten projekt trafi ł jednak do Statimu. 
Od razu wiedzieliśmy, że można to zrobić 
o wiele lepiej. Żeby nie być gołosłownymi, 
zaprosiliśmy klienta i projektanta do nasze-
go showroomu, gdzie pokazaliśmy im moż-
liwości ekranów marki xLEDpro. Ta wizyta 
to był prawdziwy przełom – mówi Karol 
Krajewski, Regional Commercial Sales 
Director w Statimie. 

O tym, że warszaw-
ski showroom Statimu
dobrze spełnia swoją 
rolę, świadczy reakcja 
przedstawicieli fir-
my VEKA. Naocznie 
przekonali się, jak pre-
zentują się dedykowa-
ne materiały edukacyjne fi rmy na różnych 
ekranach xLEDpro, co skutkowało wybo-
rem wyświetlacza 3,6 x 2,03 m, z pikselami 
o rozstawie 1,9 mm i rozdzielczości FHD 
(1920 x 1080 pikseli). Do tego dobrano bez-
przewodowy system sterowania w opar-
ciu o mobilny, 7-calowy panel dotykowy 
Kramer, zasilany w technologii Power over 
Ethernet i objęty 3-letnią gwarancją.

– Co ważne, sala konferencyjno-szkole-
niowa została wyposażona w system kola-
boracji Kramer VIA, któremu, według mojej 
wiedzy, nie dorównuje żaden konkurencyjny 
system w tym segmencie rynku – podkreśla 
Cyprian Dominiak, dyrektor działu AV/
/DS w Statimie. Dodaje, że z ekranem mo-
że łączyć się bezprzewodowo do sześciu 
użytkowników jednocześnie, a następnie 
swobodnie ze sobą współpracować. 

Pewną trudność w realizacji wdroże-
nia stanowił fakt, że w sali konferencyjnej, 
miało nie być szafki rack z rozwiązaniami 
audio-video. To oznaczało, że specjaliści 
Statimu musieli doprowadzić kable do dość 
odległej serwerowni, oczywiście wykorzy-
stując w tym celu skrętkę, gdyż w przypad-
ku kabla HDMI już po 10 metrach traci się 
możliwość przesyłania obrazu. Dodatko-
wo pojawił się pomysł na wyjście z dźwię-
kiem poza salę konferencyjną, a  więc 
między innymi do showroomu, jadalni, ko-
rytarza oraz toalet. Powstały w ten sposób 
system nagłośnienia może służyć do zwo-
ływania uczestników szkoleń, przekazy-
wania komunikatów, czy też emitowania 
relaksującej muzyki. 

Poza kwestią dźwięku, obrazu i okablo-
wania, kolejnym zadaniem było umożli-
wienie centralnego sterowania roletami 
i oświetleniem za pomocą systemu Kramer. 

– Jeśli chodzi o automatykę, to lubimy ją 
robić od podstaw. Tymczasem w tym przy-
padku zarówno rolety, jak też oświetlenie by-
ły już zamontowane wcześniej. Na szczęście 
udało nam się w ostatniej chwili zmodyfi ko-
wać projekt i namówić elektryka, żeby do-
prowadził dodatkowe przewody do listwy 
przekaźnikowej w serwerowni, dzięki cze-
mu można korzystać z  włącznika świa-
tła na ścianie, ale także zdalnie sterować 
oświetleniem z pulpitu mówcy. Sterowanie 
ścienne działa całkowicie niezależnie, nawet 
w przypadku ewentualnej awarii systemu 
centralnego sterowania – wyjaśnia Cyprian 
Dominiak. 

Poza ekranem xLEDpro i panelem ste-
rowania Kramer, w projekcie zastosowa-
no też system nagłośnienia fi rmy Ecler, 
dwa zestawy mikrofonów bezprzewodo-
wych Sennheiser oraz dodatkowe źródła 
AV w postaci zdalnie zarządzanych odtwa-
rzaczy Denon Pro. 

– Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli 
przekonać klienta do tego wdrożenia bez 
jego wizyty w naszym showroomie. O jego 
wyborze nie zdecydowała bowiem cena, ale 
duże możliwości ekranów i reszty rozwią-
zań oraz fakt, że jesteśmy w stanie szybko 
zrealizować kompleksowe wdrożenie z za-
kresu audio, wideo, automatyki i sieciówki, 
bez konieczności angażowania innych pod-
miotów – podsumowuje Karol Krajewski. 

Statim: wdrożenie typu 360°
ADVERTORIAL
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Zdaniem klienta 
nPaweł Ciepły, prezes VEKA 

Polska 
Rozpoczynając 

współpracę ze Statim 

Integrator zależało 

nam przede wszyst-

kim na przeobrażeniu 

naszej dotychczasowej 

sali konferencyjnej w miejsce spot-

kań na miarę XXI wieku. Najbardziej 

efektywną zmianą było zastąpienie 

ściany wizyjnej opartej na monito-

rach LCD na konstrukcję zbudowaną 

z ekranów LED najnowszej generacji. 

Efekt przeszedł nasze najśmielsze 

oczekiwania. 
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wskazówki dojazdu, fi lmy z YouTube’a… 
a to wszystko od Google’a. 

W efekcie należy do niego ponad 80 proc. 
rynku wyszukiwania, jest największą 
agencją reklamową internetu, YouTube 
praktycznie nie ma konkurencji, a 75 proc. 
witryn korzysta z analityki Google’a. „Dwie 
dekady temu Google stał się ulubieńcem 
Doliny Krzemowej jako przebojowy startup
z innowacyjnym pomysłem na przeszuki-
wanie rosnącego internetu. Tego Google’a 
już dawno nie ma. Dzisiejszy Google to mo-
nopolistyczny strażnik internetu i jedna 
z najbogatszych fi rm na świecie” – stwier-
dzają autorzy pozwu. 

Jak zakończy się proces, tego dziś nie 
sposób przewidzieć. Konkretne roz-
strzygnięcia będą kształtować się na jego 
późniejszych etapach. Amerykańska proku-
ratura przyznaje, że na razie w grę wchodzą 
wszystkie możliwe opcje. Podział Google’a 
na dwie niezależne fi rmy – jedną z wyszuki-
warką, drugą z cała resztą – to jedna z nich. 

Jedno jest pewne: to będzie pasjonująca 
sprawa o potężnych konsekwencjach, mo-
że nawet geopolitycznych. Przecież moż-
na sobie wyobrazić, że osłabienie Google’a 
wzmocniłoby chińskie fi rmy i ich znacze-
nie w światowym internecie i gospodar-
ce. Całkiem prawdopodobne, że proces 
wyznaczy nowe, globalne standardy pry-
watności i ochrony danych w sieci. Pokaże 
także, jak prawo antytrustowe kształtowa-
ne przeszło 100 lat temu radzi sobie w re-
aliach doby cyfrowej, gdzie zagrożenia dla 
konsumentów są zupełnie inne niż wzrost 
cen, bo produkty są darmowe. I nie dość, 
że darmowe, to w dodatku cholernie do-
bre. Tak dobre, że nawet nie chce nam się 
sprawdzać, co oferuje konkurencja. 

Departament Sprawiedliwości zarzuca 
Google’owi dławienie konkurencji poprzez 
porozumienia i umowy, którymi zapewnia 
sobie uprzywilejowana pozycję. „Od wie-
lu lat Google stosuje antykonkurencyjną 
taktykę, aby utrzymać i poszerzać mono-
pol na rynkach usług wyszukiwania, reklam 
w wynikach wyszukiwania i reklam powią-
zanych z hasłami wyszukiwania, które sta-
nowią fundament jego imperium” – można 
przeczytać w pozwie. 

Google przekonuje, że jego działania 
nie naruszają swobody kon-
kurencji, bo podobne umowy 
stosują także inne fi rmy. Micro-
soft płaci Apple’owi za to, że 
Bing jest drugą wyszukiwarką 
proponowaną użytkowniko-
wi, który rezygnuje z Google’a. 
A poza tym działania tego ty-
pu mają niewielkie znaczenie, 

bo każdy i tak może ostatecznie wybrać 
usługę wyszukiwania od dowolnego do-
stawcy. Tymczasem proces, który nie za-
cznie się wcześniej niż za kilka miesięcy 
(a  potrwa pewnie kilka lat), nie będzie 
dotyczył tylko wyszukiwarki, ale całego 
ekosystemu usług i produktów Google’a, 
powiązanych ze sobą tak, aby wzajemnie 
się napędzać i domykać bez dopuszczania 
konkurentów. Kiedy szukasz czegoś w wy-
szukiwarce, wśród wyników znajdziesz 
także reklamy, lokalne rekomendacje, Fo
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Każdy, kto czytał biografi ę Steve’a 
Jobsa pióra Waltera Isaacsona, pew-
nie pamięta ten moment, w którym 

Jobs peroruje, że odda ostatni oddech 
i ostatni grosz z konta Apple’a, byle tyl-
ko „zniszczyć Androida”. Google, według 
Jobsa, hurtem okradł Apple’a, zrzynając 
wszystko z iPhone’a (to akurat Jobs powie-
dział znacznie dosadniej). Nie przeszka-
dzało mu to brać w tym samym czasie od 
Google’a dużych pieniędzy. Od 2005 roku 
Google był domyślną wyszukiwarką w Sa-
fari na Macu, natomiast od 
premiery w 2007 roku także 
na iPhone’ach. 

Google słono za to płacił, 
a dziś to porozumienie zo-
stało rozciągnięte na niemal 
wszystkie produkty Apple’a. 
Według Departamentu Spra-
wiedliwości Google płaci za 
to Apple’owi rocznie od 8 do 12 mld dola-
rów. Dla Apple’a to czysty zysk (a dokład-
nie od 14 do 21 proc. rocznego zysku). Za 
to połowa wszystkich zapytań do wyszu-
kiwarki Google’a pochodzi z  urządzeń 
Apple’a. A to wbrew pozorom bardzo lu-
kratywny biznes. eMarketer szacuje, że 
w ubiegłym roku przyniósł Google’owi, 
w samych tylko Stanach Zjednoczonych, 
ponad 34 mld dolarów przychodu. 

Ta sprawa będzie jednym z  ważniej-
szych wątków postępowania, w którym 

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”.

Dawny 
ulubieniec 
strażnikiem 
sieci. 

Pozew przeciw Google’owi, złożony przez amerykański 
Departament Sprawiedliwości, otwiera najważniejszy 
proces antymonopolowy naszych czasów. Dotyczy nie 
tylko roli i znaczenia Google’a, ale i zasad funkcjonowania 
internetu, całej gospodarki cyfrowej, a przede wszystkim 
tego, jak każdy z nas będzie korzystać z sieci.

przed sądem 
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Lenovo Polska wprowadza zmiany w funkcjo-
nowaniu działu sprzedaży Commercial PC and 
Smart Devices Business. Nowa strategia ma na 
celu poprawę jakości obsługi partnerów, a także 
poszerzenie grupy użytkowników w segmencie 
MidMarket.

Bieżący rok przyniósł spektakularny 
wzrost sprzedaży komputerów PC.
Po urządzenia sięgają różne gru-

py klientów: gospodarstwa domowe, 
przedsiębiorstwa, instytucje. Jednym 
z  największych benefi cjentów świato-
wego boomu na komputery jest Lenovo. 
Według Canalysa chiński producent 
w trzecim kwartale sprzedał 19 mln sztuk 
pecetów, odnotowując wzrost o 11,4 proc. 
Taki wynik dał Lenovo pozycję lidera na 
światowym rynku. 

– Pandemia przyspieszyła cyfrową trans-
formację. Bardzo obrazowym przykładem 
jest informatyzacja szkół. Do tego projek-
tu przymierzano się od kilkunastu lat i na-
gle okazało się, że trzeba i można to zrobić 
w kilka miesięcy –  mówi Juliusz Niemotko,

SMB Channel Manager w polskim od-
dziale producenta.

Przyznaje przy tym, że w przyszłym roku
nie spodziewa się znaczących wzrostów 
sprzedaży komputerów. Jednak proces cy-
fryzacji cały czas trwa, czemu towarzyszy 
zmiana struktury zakupów – w natarciu 
znajdują się urządzenia mobilne i pojawiają 
się nowe potrzeby. Dlatego Lenovo stara się 
do tego w odpowiedni sposób przygotować. 

Jednym z najważniejszych celów pol-
skiego działu Commercial PC and Smart 
Devices Business jest poprawa obsługi 
i zwiększenie liczby klientów z segmentu 
MidMarket. Warto przypomnieć, że dy-
wizja sprzedająca komputery PC dla użyt-
kowników biznesowych składa się z dwóch 
jednostek: SMB, którą kieruje Juliusz Nie-
motko, oraz korporacyjnej, na czele któ-
rej stoi Jarosław Trzaskoma. Ogółem cały 
zespół Lenovo Commercial PC and Smart 
Devices Business liczy dwadzieścia osób. 

Obaj menedżerowie, po wnikliwej ob-
serwacji i analizie funkcjonowania działu, 
doszli do wniosku, że należy wprowadzić 
zmiany w zakresie współpracy z klienta-
mi z segmentu MidMarket. Jest to jeden 
z najbardziej intratnych obszarów rynku, 
zarówno z punktu widzenia producenta, 
jak i jego partnerów handlowych. Grupa 
pracowników odpowiedzialnych za sektor 
MidMarket działa już od dwóch lat w ra-
mach dywizji SMB. Początkowo do obsługi 
tej grupy klientów oddelegowany był jeden 
pracownik, obecnie jest ich już pięcioro. 

Powiększenie składu osobowego nie 
jest, rzecz jasna, jedyną zmianą wpro-
wadzoną przez Lenovo Polska. W zakres 

obowiązków pracowników odpowiedzial-
nych za współpracę z tą grupą klientów 
weszły bezpośrednie spotkania z klienta-
mi. To oznacza, że prezentują oni ofertę 
sami lub – bardzo często – wspólnie z part-
nerami handlowymi Lenovo. Co istotne, 
o wyborze konkretnego resellera zawsze 
decydują klienci. Wcześniej takie prakty-
ki miały miejsce tylko w przypadku naj-
większych fi rm obsługiwanych przez dział 
Relations. 

Juliusz Niemotko uważa, że praca w terce-
cie „klient, partner handlowy i producent”, 
przynosi korzyści każdej ze stron. Przed-
stawiciel handlowy Lenovo oraz reseller, 
mogą doskonale uzupełniać się podczas 
prezentacji oferty. Jak na razie ten mo-
del współpracy się sprawdza, a Lenovo 
odnotowuje wzrost sprzedaży urządzeń 
kierowanych do przedsiębiorstw śred-
niej wielkości. Z jednej strony jest to efekt 
pozyskania nowych fi rm, zaś z  drugiej, 
uaktywnili się również dotychczasowi 
klienci, którzy kupują dodatkowy sprzęt 
bądź dodatkowe usługi. 
Nowe reguły nie zmieniają zasady do-
tyczącej składania ofert przez partne-
rów. Jarosław Trzaskoma, Sales Manager, 
Poland Large Enterprise & Public, podkre-
śla, że producent nie planuje realizować 
sprzedaży bezpośredniej, tak jak prak-
tykują to niektórzy konkurenci tego dos-
tawcy. Lenovo Polska nadal będzie reali-
zować 100 proc. sprzedaży za pośrednic-
twem kanału partnerskiego. 

Lenovo:więcej spotkań z klientami
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PRAWO

Przepisy o uproszczonej restruktury-
zacji zbudowane są na całkiem no-
wym podejściu do tej kwestii. Teraz 

przedsiębiorca sam może zdecydować 
o przystąpieniu do procedury, bez udziału 
sądu. Takiej konstrukcji dotąd w polskim 
prawie nie było, bo otwarcie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego zawsze wy-
magało postanowienia sądu. Przepisy 
wprowadzone Tarczą 4.0 umożliwia-
ją decyzję o restrukturyzacji, która mo-
że być szybko wdrożona w życie. Jest to 
niezwykle cenna zmiana w  obliczu 
kryzysu, jaki w wielu branżach wywo-
łało częściowe zamrożenie gospodarki 
na wiosnę br. Próba ratowania zadłu-
żonego biznesu niejednokrotnie wy-
maga szybkich działań, a długotrwałe 
oczekiwanie na decyzję sądu o otwar-
ciu postępowania restrukturyzacyjnego 

niejednokrotnie unicestwia szansę na 
przetrwanie firmy. 

Przed otwarciem postępowania restru-
kturyzacyjnego dłużnik powinien przygo-
tować spis wierzytelności, spis wierzytel-
ności spornych oraz propozycje układowe 
skierowane do wierzycieli. Restruktury-
zacja zobowiązań dłużnika obejmować 
może w szczególności odroczenie termi-
nu wykonania, rozłożenie spłaty na raty, 
zmniejszenie wysokości, konwersję wie-
rzytelności na udziały lub akcje, zmianę, 
zamianę lub uchylenie prawa zabezpie-
czającego określoną wierzytelność. Pro-
pozycje układowe mogą wskazywać jeden 
lub więcej sposobów restrukturyzacji 
zobowiązań dłużnika. 

Otwarcie postępowania o  zawarcie 
układu w  ramach tak zwanej proce-
dury „uproszczonej restrukturyzacji” 

następuje przez obwieszczenie w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), 
po zawarciu przez przedsiębiorcę umo-
wy z  wybranym przez siebie doradcą 
restrukturyzacyjnym (lista osób posia-
dających licencję doradcy restrukturyza-
cyjnego została zamieszczona na stronie 
WWW Ministerstwa Sprawiedliwości). 
W ciągu czterech miesięcy od obwiesz-
czenia przedsiębiorca powinien zawrzeć 
układ z wierzycielami, a następnie zło-
żyć do sądu wniosek o  jego zatwier-
dzenie. W  przeciwnym wypadku całe 
postępowanie ulegnie umorzeniu. 

z wierzycielami
Otwarcie postępowania o  zawarcie 
uproszczonego układu zawiesza toczące 
się egzekucje komornicze, a prowadzenie Fo
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dla przedsiębiorców 
w kryzysie
23 czerwca 2020 r., w ramach 
Tarczy 4.0, wprowadzono w życie
przepisy dotyczące tak zwanej 
uproszczonej restrukturyzacji, które 
obowiązują do 30 czerwca 2021 r. 
Wprowadzają szczególną postać po-
stępowania o zatwierdzenie układu, 
co było dotąd regulowane ustawą 
Prawo restrukturyzacyjne.

Nowa 
szansa
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nowych, obejmujących długi powstałe
przed dniem otwarcia postępowania, 
jest niedopuszczalne. Ponadto, przedsię-
biorca sam nie może wykonywać zobo-
wiązań objętych postępowaniem (czyli 
tych powstałych przed dniem ogłoszenia 
o otwarciu postępowania w MSiG). Do-
konanie zapłaty zaległych zobowiązań 
może nastąpić dopiero po zawarciu ukła-
du z wierzycielami, jego zatwierdzeniu 
przez sąd i na warunkach wynikających 
z tego układu. 

Układem objęte są także wierzytelno-
ści zabezpieczone rzeczowo (hipoteką, 
zastawem, zastawem rejestrowym, za-
stawem skarbowym, przewłaszczeniem 
na zabezpieczenie), o ile propozycje ukła-
dowe przewidują pełne ich zaspokojenie 
(w odniesieniu do tych wierzycieli nie 
wchodzi zatem w grę umorzenie zobo-
wiązań). Jest pewna kategoria wierzy-
telności wyłączonych z układu, w  tym 
wierzytelności z tytułu składek na ubez-
pieczenia społeczne w  części fi nanso-
wanej przez ubezpieczonego, których 
płatnikiem jest dłużnik oraz wierzytel-
ności ze stosunku pracy (chyba, że pra-
cownik wyrazi na to zgodę).

Należy przy tym pamiętać, że dłużnik 
jest ograniczony w bieżącym zarządza-
niu przedsiębiorstwem w związku z nad-
zorem sprawowanym przez wybranego 
przez siebie doradcę restrukturyzacyjne-
go, który pełni funkcję nadzorcy układu. 
Zgody nadzorcy wymaga podejmowanie 
czynności wykraczających poza zakres 
tzw. zwykłego zarządu przedsiębior-
stwem.

Rolą nadzorcy układu, oprócz bieżące-
go nadzoru nad przedsię-
biorstwem, jest wsparcie 
dłużnika w przygotowaniu 
głosowania i sporządzeniu 
planu restrukturyzacji, 
który wskaże dłużnikom 
proponowane metody oraz 
terminy naprawy biznesu. 
To daje wierzycielom szan-
se na odzyskanie niezapłaconych wie-
rzytelności na warunkach uzgodnionych 
w ramach układu.

Uchwała wierzycieli o  przyjęciu ukła-
du zapada, jeżeli wypowie się za nią 

większość głosujących wierzycieli, któ-
rzy oddali ważny głos, mających łącznie 
co najmniej dwie trzecie sumy wierzy-
telności przysługujących głosującym 
wierzycielom. Powyższe zasady liczenia 
większości powodują, że wierzyciele mil-
czący, czyli tacy, którzy nie wzięli udzia-
łu w głosowaniu (przy czym nie chodzi 
tu o wierzycieli świadomie pominiętych 
przez dłużnika) tracą możliwość blo-
kowania zawartego układu. Z  punktu 
widzenia dłużnika w takiej sytuacji klu-
czowym będzie wykazanie, że powiado-
mił on wszystkich wierzycieli o otwarciu 
postępowania, przedstawił im propono-
wane warunki układu i przesłał karty do 
głosowania lub zaprosił na zgromadzenie 
wierzycieli – jeśli głosowanie odbywa się 
na zgromadzeniu.  Zgromadzenie wierzy-
cieli może zostać przeprowadzone z wy-
korzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji. Przy czym układ obejmuje 
wszystkich wierzycieli, także tych, którzy 
nie głosowali lub głosowali przeciwko.

Sprzeciw kontrolowany
Głosowanie nad układem może zostać 
przeprowadzone w grupach wierzycie-
li, które obejmują poszczególne katego-
rie interesów (ustanowionych według 
wysokości wierzytelności, rodzaju umów 
itd.). W sytuacji ustanowienia takich grup, 
układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej gru-
pie wypowie się za nim większość głosu-
jących wierzycieli z tej grupy, mających 
łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wie-
rzytelności, przysługujących głosującym 
wierzycielom z tej grupy. Istnieje dodat-
kowo możliwość przyjęcia układu pomi-

mo głosowania danej grupy 
przeciwko, jeśli układ prze-
widuje zaspokojenie wie-
rzycieli w stopniu nie mniej 
korzystnym niż w przypad-
ku przeprowadzenia postę-
powania upadłościowego. 
Innymi słowy, nawet jeśli 
wierzyciele z  danej grupy 

głosują przeciwko, układ jest przyjęty je-
śli dłużnik wykaże, że w razie upadłości 
nie uzyskaliby więcej niż oferuje im układ. 
 Dodatkowe informacje na temat 
uproszczonej restrukturyzacji znajdują 
się na stronie www.parp.gov.pl, w dziale 
„Wiedza”, w zakładce „Artykuły”.

Takiej 
konstrukcji
dotąd w polskim 
prawie nie było.

CZY WARTO
Z TEGO SKORZYSTAĆ?
n Nowe rozwiązania restrukturyza-

cyjne służą uproszczeniu i przyśpie-

szeniu procedur restrukturyzacyjnych. 

Przedsiębiorca sam podejmuje decyzję 

o ogłoszeniu postępowania (z pomocą 

doradcy restrukturyzacyjnego) i unie-

zależnia się od decyzji sądu (a sądy 

upadłościowe są przeciążone). Wprowa-

dzone w ramach Tarczy 4.0 mechani-

zmy restrukturyzacji same w sobie nie 

zapewniają uzdrowienia „chorującego” 

przedsiębiorstwa, ale dają możliwość 

wstrzymania działań egzekucyjnych 

prowadzonych przez wierzycieli na 

kilka miesięcy oraz czas na ustalenie 

zasad spłaty zadłużenia z wierzyciela-

mi. Stanowią też niejednokrotnie szansę 

na uniknięcie trwałej niewypłacalności 

i upadłości przedsiębiorcy. Z drugiej 

strony, nieudana restrukturyzacja (nie-

przyjęcie układu lub jego niezatwier-

dzenie) i tak prowadzi najpewniej do 

upadłości dłużnika. 

n Z analizy codziennych wydań Moni-

torów Sądowych i Gospodarczych wy-

nika, że dziennie taką restrukturyzację 

ogłasza kilku do kilkunastu przedsię-

biorców. Wobec nadchodzącej recesji 

spodziewać się należy zwiększonej licz-

by tego typu postępowań. Wstrzymanie 

płacenia zobowiązań może spowodo-

wać kolejne problemy płynnościowych 

kontrahentów dłużnika uruchamiając 

spiralę niewypłacalności. Uproszczona 

restrukturyzacja daje szansę na zaha-

mowanie niekontrolowanej lawiny ban-

kructw, o ile oparta będzie na rzetelnie 

przygotowanym i realistycznym biznes 

planie (planie restrukturyzacyjnym), 

który w dalszym okresie będzie realizo-

wany przez dłużnika. 
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CRN Po co sprzedawać dobrze prospe-
rującą firmę międzynarodowemu kon-
cernowi? Zwłaszcza, jeśli to Ricoh, a wy 
przez siedem lat istnienia nie sprzedali-
ście ani jednej drukarki. 
Mariusz Iwański Po to, żeby zrealizować 

dalekosiężny cel, którym jest pozycja nu-

mer 1 na świecie w sektorze integracji IT.

To możliwe, bo wszystko jest możliwe, 
ale… 
Cieszę się, że Pan to powiedział. I właśnie 

dlatego, żeby to nie była tylko jakaś nasza 

mrzonka, pijarowa czy marketingowa za-

grywka, potrzebujemy takiego partnera, 

jakim jest potężny, międzynarodowy kon-

cern. Głęboko wierzę, że każda polska firma 

może poradzić sobie na globalnym rynku, 

czego przykładem jest branża gier kompu-

terowych. 

Myśli Pan o pozycji światowego lidera 
pod względem przychodów? 
Takie rzeczy można mierzyć za pomocą róż-

nych parametrów. Przychody są oczywiście 

KANAPA CRN POLSKA

„Sami, po intensywnym 
rozwoju w ciągu tych 
siedmiu minionych lat, 
doszliśmy do pewnej 
granicy. Nie jesteśmy 
w stanie realizować 
projektów na poziomie 
wyższym niż kilkadziesiąt 
milionów złotych, bo nie 
dysponujemy wystarczają-
cym kapitałem. Natomiast 
Ricoh daje nam dostęp do 
nieograniczonego kapi-
tału, właściwie o każdej 
uzasadnionej wielkości. Co 
więcej taki partner ozna-
cza bezpośredni dostęp 
do klientów globalnych” –  
Mariusz Iwański, prezes 
SimplicITy w rozmowie  
na temat argumentów, 
jakie stały za decyzją 
o sprzedaży tej firmy 
Ricohowi, a także spodzie-
wanych skutków transakcji. 
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DUŻYCH  
ważne, ale przecież zyski też. Ale ja raczej 

mam na myśli potencjał ludzki, jakim dyspo-

nuje dana firma integratorska. Do tego do-

dałbym referencje klientów i postrzeganie 

przez producentów oraz dystrybutorów. To 

daje taki miks różnych parametrów, które 

mogą, w moim przekonaniu, dawać firmie 

pozycję lidera nawet, jeśli pod jakimś kon-

kretnym względem nie zajmuje najwyższej 

pozycji, na przykład w rankingu przycho-

dów. Patrząc na to w ten właśnie sposób, 

nasza pozycja w Polsce już jest wysoka, ale 

może być dalece lepsza. Także w naszym re-

gionie Europy, potem na całym kontynencie 

i wreszcie globalnie. 

Z takim podejściem na pewno zgodziłby 
się Jarosław Królewski, prezes Synerise, 
który w tym duchu wypowiadał się na na-
szych łamach dwa miesiące temu. W ja-
kim czasie chcielibyście zrealizować swój 
cel, przy wsparciu Ricoha? 
Chcielibyśmy zostać liderem polskiego ryn-

ku integracji w ciągu 3 do 5 lat. Nasze do-

tychczasowe wyniki, skala wzrostów, i to 

w oparciu o zdrowy biznes – co zresztą wy-

kazało przeprowadzone przez Ricoha due 

diligence – pokazują, że to nie są wymysły. 

W takim razie konkretnie, w czym po-
może wam Ricoh? 
Sami, po intensywnym rozwoju w ciągu tych 

siedmiu minionych lat, doszliśmy do pewnej 

granicy. Nie jesteśmy w stanie realizować 

projektów na poziomie wyższym niż kilka-

dziesiąt milionów złotych, bo nie dysponu-

jemy wystarczającym kapitałem. Natomiast 

Ricoh daje nam dostęp do nieograniczonego 

kapitału, właściwie o każdej uzasadnionej 

wielkości. Co więcej, taki partner oznacza 

bezpośredni dostęp do klientów globalnych, 

zarówno w Europie, jak i na świecie.

Wsiedliśmy do  
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 PRĘDKOŚCI    
Macie już przecież w portfolio prestiżo-
wych, globalnych klientów… 
Tak, ale to są ich polskie oddziały, a my chce-

my wyjść poza granice kraju. Żeby to robić 

samodzielnie, trzeba liczyć się z ogromnymi 

nakładami fi nansowymi, wysiłkiem organi-

zacyjnym, ale też poświęcić dłuższy czas na 

poznanie lokalnej kultury biznesowej, uwa-

runkowań prawnych, zdobycie kontaktów 

i wreszcie uzyskanie wiarygodności. My to 

wszystko dostajemy jakby w pakiecie od Ri-

coha, który działa od dawna w ponad dwu-

stu krajach na świecie i mając w portfolio 

swoich spółek SimplicITy, może nas włączać 

w globalne projekty u swoich dotychczaso-

wych klientów, ale też zdobywać wspól-

nie z nami nowych, w oparciu o swoją 

międzynarodową renomę. Mówiąc 

metaforycznie, zamiast stać na 

poboczu, ładnie się uśmiechać 

i łapać okazję, zostaliśmy za-

proszeni do Shinkansen 

– pociągu dużych pręd-

kości. No i wsiedliśmy, co 

daje nam niewyobrażal-

ną wcześniej przestrzeń 

do dalszego rozwoju.

Ale warunkiem przy-
jęcia zaproszenia była, 
jak domyślam się, nie-
mal pełna autonomia 
w ramach korporacji. 
Nadal będziecie działa-
li pod dotychczasową nazwą 
i, jak rozumiem, nie będziecie wcią-
gnięci w korporacyjne struktury Ricoha? 
Dalsze swobodne działanie pod własnym 

brandem było kluczowym warunkiem 

całej transakcji. Ricoh od pewnego czasu 

rozwija się właśnie w taki specyfi czny spo-

sób, kupując w poszczególnych krajach 

 pociągu 
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obiecujące firmy IT i  dając im swobodę 

działania. Nie zmieniają na siłę czegoś, 

co dobrze działa, za to wzmacniają to, co 

wzmocnienia wymaga – przede wszystkim 

poprzez dostęp do kapitału i globalnych 

rynków, ale także wymianę know-how. Na 

zachodzie Europy, gdzie Ricoh w poprzed-

nich latach kupił już kilkanaście firm IT, ten 

model biznesowy dobrze działa. Zresztą 

przed decyzją o sprzedaży SimplicITy Rico-

howi sprawdzaliśmy wiele rzeczy. Między 

innymi spędziliśmy trochę czasu w Szwaj-

carii, w kupionej kilka lat temu przez Ricoha 

firmie Lake z Zurichu. I tam usłyszeliśmy sa-

me pozytywy. Na przykład potwierdzili, że 

Ricoh nie robi problemu, gdy do określonego 

projektu szwajcarzy wystawiają HP, bo aku-

rat Lake to jeden z największych lokalnych 

partnerów tego producenta. 

Czyli doszliśmy do punktu, w którym Ri-
coh zarabia na sprzedaży urządzeń HP? 

Z punktu widzenia Ricoha tak to właśnie 

wygląda, bo im lepiej należący do niego in-

tegrator odpowiada na potrzeby klientów, 

tym bardziej rosną jego przychody i zyski, 

którymi się z Ricohem dzieli. 

Tak samo będzie w waszym przypadku? 

Jak najbardziej. Nadal mamy pełną swobo-

dę w doborze komponentów pod określony 

projekt. Co ciekawe, rozmawiamy półtora 

miesiąca po oficjalnej finalizacji transak-

cji (nastąpiła 1 września br. – przyp. red.), 

a my jeszcze nie złożyliśmy żadnemu klien-

towi oferty zawierającej rozwiązania Rico-

ha… chociaż bardzo byśmy chcieli (śmiech). 

I nikt nie robi z tego problemu. 

Swoją drogą akurat nie-
zależność decyzyjna to 
dla was wyjątkowo waż-
na kwestia w  związku 
z dotychczasową strate-
gią SimplicITy…
Tak, od samego początku 

działania, czyli od 2013 

roku, realizujemy dosyć 

trudną strategię, która za-

kłada, że dostarczamy najlepsze w danym 

momencie rozwiązania, a nie specjalizuje-

my się w dwóch czy trzech markach, któ-

re za każdym razem „wciskamy” klientowi 

nawet, gdy to nie jest dla niego najlepsze 

wyjście. Tylko że takie podejście oznacza, 

KANAPA CRN POLSKA
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że z jednej strony musimy mieć wiedzę do-

tyczącą rozwiązań kilkunastu różnych pro-

ducentów, a z drugiej nie być uzależnieni od 

żadnego z nich. A jednocześnie z każdym 

musimy utrzymywać jak najlepsze relacje, 

chociaż nie być z nim na wyłączność. Efekt 

jest taki, że nie korzystamy z dobrodziejstw 

najwyższych poziomów partnerstwa, ale za 

to mamy niezależność, która stanowi nasz 

rynkowy wyróżnik. Dlatego w przypadku 

SimplicITy w rozmowach z kolejnymi klien-

tami nie wyskakuje za każdym razem, jak 

z kapelusza, ten sam producent. Za to, jesz-

cze raz podkreślam, proponujemy rozwią-

zania, które w danym projekcie, dla danego 

klienta są optymalne. W sumie to wymaga 

naprawdę dużego wysiłku i biznesowej po-

lityki na skraju ekwilibrystyki. 

Brzmi sensownie, ale po głowie kołacze 
mi się powiedzenie, że jak ktoś jest od 
wszystkiego, to jest do niczego…
Nasi inżynierowie mają bardzo szeroką 

wiedzę, ale właśnie dzięki temu, z całym 

szacunkiem dla wielu konkurentów, nie 

jesteśmy butikiem ze sprzętem takiej czy 

innej marki, ale dostawcą najlepszych ak-

tualnie rozwiązań na rynku. Kolejna zwią-

zana z tym przewaga to fakt, że nie musimy 

czekać na to, co zrobi jakiś nasz kluczowy 

producent, na to, kiedy pokaże nową tech-

nologię etc. U nas każdy vendor jest tak sa-

mo ważny, ale też nie zależymy od aktualnej 

polityki żadnego z nich. 

Czy planowaliście pozyskanie kapitału 
w inny sposób? Przez wejście na giełdę, 
czy przez jakiś fundusz inwestycyjny? 

Wejście na giełdę nie zmieniłoby faktu, że 

musielibyśmy zdobywać 

świat w pojedynkę. Podob-

nie zresztą w  przypadku 

funduszu inwestycyjnego, 

co akurat realnie wchodziło 

w grę i jakieś dwa lata temu 

były takie przymiarki, ale 

w końcu do transakcji nie 

doszło. W tym akurat przy-

padku rozbiło się o finanse, 

bo rośliśmy tak szybko, że nasze oczekiwa-

nia przerastały możliwości czy chęci fundu-

szu, o którym mówię. Niemniej dopiero, gdy 

pojawiła się oferta ze strony Ricoha, dosta-

liśmy tak naprawdę realną możliwość dal-

szego rozwoju na skalę globalną. 

Jak oceniacie politykę Ricoha, polegają-
cą na kupowaniu integratorów IT w róż-
nych krajach świata? 
Japończycy w ten sposób zabezpieczają się 

przed znaczącym spadkiem liczby wydru-

ków, który w końcu nastąpi, w efekcie po-

stępującej digitalizacji. Co ciekawe, niektóre 

systemy Ricoha do zarządzania przepły-

wem dokumentów same się do tego przy-

czyniają, zresztą z korzyścią dla klientów. 

W każdym razie za jakiś czas Ricoh będzie 

firmą, która czerpie swoje główne przycho-

dy z wdrażania bardzo różnych rozwiązań 

IT. Dzięki temu nie pójdą śladami Kodaka 

czy Nokii. Poprzedni kryzys światowy po-

kazał, że najlepiej poradziły sobie firmy, 

które potrafiły wcześniej przeprowadzać 

udane akwizycje, dające im nowe szanse 

rozwoju i zwiększające liczbę „nóg”, na któ-

rych stoją. Ricoh tak właśnie od jakiegoś 

czasu robi i dobrze mu to wychodzi. 

Po wejściu pod „parasol” tego producen-
ta musicie, mimo autonomii, wypełniać 
nałożone przez niego cele. Jak wygląda 
nadzór nad SimplicITy? 
Tak, oczywiście mamy ustalone różne 

wskaźniki KPI, do których musimy dążyć. 

A jeśli chodzi o nadzór, to do naszego zarzą-

du dołączyły dwie osoby z Ricoha, w tym 

Alberto Mariani, który w europejskiej cen-

trali Ricoha jest odpowiedzialny za współ-

pracę z  firmami takimi, jak SimplicITy. 

Mamy z Alberto półgodzinne calle raz na 

miesiąc, poza tym na bieżąco, w razie po-

trzeby, wymieniamy się informacjami o na-

szych wynikach i działaniach. 

Ile Ricoh zapłacił za SimplicITy? 
Część zapłacił, ale umowa polega na tym, że 

ostateczna cena transakcji będzie zależeć 

od naszych wyników w latach 2020 – 2023. 

Czyli za trzy lata dostanie Pan swój prze-
lew i…
…wtedy zakończy się moja misja jako preze-

sa SimplicITy. Do tego czasu będziemy nu-

merem 1 w Polsce, a przynajmniej w ścisłej 

czołówce, zatem zajmiemy świetną pozycję 

wyjściową do walki o prymat w regionie. 

Kto będzie pańskim następcą? 
Mam nadzieję i jestem niemal pewien, że 

ktoś z SimplicITy. Mamy wielu świetnych 

ludzi, wręcz wyjątkowych, których pozycja 

Nadal mamy 
pełną swobodę 
w doborze 
komponentów pod 
określony projekt. 
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Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

i umiejętności rosły wraz z fi rmą. Staliśmy 

się taką kuźnią talentów, a więc o przy-

szłość fi rmy i o mojego sukcesora jestem 

spokojny. Do tego czasu chcę dać z siebie 

100 procent. 

Wracając do teraźniejszości: w  jakich
krajach chcecie się rozwijać wraz 
z Ricohem?
Naturalnym kierunkiem rozwoju dla Sim-

plicITy jest region Europy Środkowow-

schodniej, ale ja będę raczej parł na 

zachód Europy. Docelowo liczę też kie-

dyś na wejście na rynek japoński, choć 

to będzie wyjątkowo trudne, bo wymaga 

stworzenia dedykowanego rozwiązania 

precyzyjnie spełniającego konkretne po-

trzeby tamtejszych klientów. Nasza mul-

tivendorowa strategia świetnie sprawdzi 

się w Europie, ale nie w Japonii. Nawet 

z Ricohem przy boku to będzie bardzo 

trudne zadanie. Niemniej to wielki rynek, 

o ogromnym potencjale i postaramy się 

o to, aby tam zaistnieć. 

Czy nowy właściciel już podsuwa wam 
pewne potencjalne projekty na terenie 
Europy?
Tak się dzieje i jestem przekonany, że nie-

długo zaczniemy realizować pierwszy 

z nich. Poza tym nasi pracownicy mogą już 

brać udział w programach szkoleniowych 

Ricoha, co rozwija ich kompetencje w róż-

nych obszarach. Przed SimplicITy jest teraz 

wszystko, co najlepsze. 

A macie się czym pochwalić przed euro-
pejskimi klientami? 
Jak najbardziej. Przykładowo, zreali-

zowaliśmy w zeszłym roku wdrożenie 

systemu poczty elektronicznej dla Ko-

mendy Głównej Policji na 100 tysięcy 

użytkowników, którzy muszą mieć opty-

malnie bezpieczny dostęp do e-maili

z  każdego miejsca, w którym pracują, 

i w każdy możliwy sposób. Mogę z całą 

pewnością powiedzieć, że to był projekt 

na poziomie europejskim. Dzięki dostę-

powi do kapitału Ricoha, takich wdro-

żeń możemy robić wiele w ciągu roku, na 

pewno o wiele więcej niż teraz. 

W 2023 roku zainkasuje Pan pokaźną 
kwotę od Ricoha. Jakie marzenie zamie-
rza Pan zrealizować? 
Przede wszystkim chciałbym mieć więcej 

czasu dla rodziny, w tym trójki moich dzieci. 

Myślę o wspólnej podróży dookoła świata, 

takiej rodzinnej przygodzie, na którą mu-

szę jeszcze zapracować. To moje marzenie. 
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MARIUSZ IWAŃSKI 

Karierę w branży zaczynał jako Key Account Manager w olsztyńskim 

Etosie, aby stamtąd przenieść się do Softex Daty na stanowisko 

Storage and Backup Department Managera. Sposób funkcjo-

nowania kanału sprzedaży IT poznał także z punktu widzenia 

producenta, jako Partner Account Manager w Fujitsu Siemens 

Computers. Po 16 latach praktyki zdecydował się na start własnej 

fi rmy – SimplicITy, którą zamierza prowadzić do 2023 r., kiedy to 

dojdzie do pełnego rozliczenia pomiędzy udziałowcami integratora

a Ricohem. Mariusz Iwański już ma swoje dalsze plany biznesowe 

oraz inwestycyjne, ale póki co zachowuje je dla siebie. 
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Przejście pracowników na home offi ce zwielokrotniło widoczne od dawna problemy z cyberbezpie-
czeństwem w sektorze MŚP – brak pieniędzy, specjalistów, wiedzy, procedur. Integratorzy nie tylko 
mogą, ale wręcz powinni na to odpowiednio zareagować.

W ubiegłym roku 67 proc. przed-
siębiorstw z segmentu MŚP 
padło ofi arą ataku cyberne-

tycznego, co kosztowało każde z  nich 
średnio około 85 tys. zł – wynika z da-
nych opublikowanych przez PZU. Co 
więcej, około 60 proc. fi rm, które wsku-
tek incydentu zawiesiły działalność, już 
jej nie wznowiło. Mimo to większość, bo 
82 proc. przedstawicieli sektora małych 
i średnich fi rm uważa, że nie dysponu-
ją niczym, co byłoby warte uwagi cyber-
przestępców. W tym roku skutki braku 
czujności i związane z tym niedoinwesto-
wanie infrastruktury dodatkowo zwielo-
krotnione zostały przez skutki pandemii, 
zwłaszcza powszechną już pracę zdalną. 
Luk i niedociągnięć jest sporo, a ich wyli-
czenie sugeruje, na co integratorzy mo-
gą zwrócić uwagę właścicielom MŚP, aby 
poprawić ich poziom fi rmowej ochrony.

Przede wszystkim należałoby zacząć 
od zabezpieczeń dotyczących wspomnia-
nej pracy zdalnej, bo jak wynika z prak-
tyki wielu producentów, przedsiębiorcy 
niespecjalnie przejmują się związany-
mi z tym zagrożeniami. Wśród zaobser-
wowanych błędów prym wiedzie brak 
VPN-a, ale także brak aktualizacji opro-
gramowania. Jeśli chodzi o  tę drugą 
kwestię, to sporo fi rm nadal używa kom-
puterów z Windows 7. 

– W  Polsce praca zdalna jest opar-
ta głównie o model, w którym pracodaw-
ca daje pracownikowi komputer, z którym 
ten idzie do domu. Często nie ma żad-
nych narzędzi, które sprawią, że poza sie-
cią fi rmową sprzęt będzie bezpieczny, jak 
VPN, oprogramowanie antymalware’owe 

PRACA ZDALNA  
RYNEK

BŁĘDY
popełniane przez 
użytkowników w MŚP 

!Praca zdalna poprzez bezpośrednie 

przekierowanie portów zdalnego pul-

pitu. Brak świadomości istnienia VPN-a. 

!Zagubienie komputera ze zdefi nio-

wanym połączeniem VPN z siecią 

fi rmową i zapisanymi na stałe hasłami.

!Brak regulacji obejmujących zabez-

pieczenia domowych komputerów 

wykorzystywanych w home offi ce.

!Zdalna praca z zasobami fi rmowymi 

w kawiarni na publicznie dostępnym 

Wi-Fi.

!Udostępnianie fi rmowych kompute-

rów dzieciom do zabawy.

!Praca z uprawnieniami administracyj-

nymi (w zestawieniu z powyższymi 

punktami to tykająca bomba zegarowa).

!Brak zabezpieczeń telekonferencji 

(każdy mógł wejść i trollować – co 

miało miejsce chociażby w przypadku 

lekcji online).

!Jedyny klucz do serwerowni jest 

przechowywany u administratora, 

a administrator przebywa na kwaran-

tannie w innym mieście. Zupełny brak 

dostępu do serwerów.

!Wydajność łącz niewystarczająca 

do utrzymania wielu równoległych 

połączeń.
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i tak dalej – zauważa Mateusz Pastewski, 
Cybersecurity Sales Manager w Cisco.

Dane globalne tego producenta po-
twierdzają, że ochrona dostępu do sieci 
i zasobów fi rmowych to największe wy-
zwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
z którym mierzy się większość organiza-
cji (62 proc.) obsługujących pracowników 
zdalnych. Kolejne miejsce zajmuje ochro-
na samych laptopów (56 proc.). Tymcza-
sem MŚP, jeśli w ogóle stosują ochronę, 
to najczęściej są to antywirusy w cenie 
kilkuset złotych. 

Kolejnym problemem jest to, że w ma-
łych przedsiębiorstwach zwykle nie ma 
komu zadbać o bezpieczeństwo informa-
tyczne. Najczęściej brakuje zresztą ko-
gokolwiek zajmującego się IT (według 
GUS blisko 80 proc. małych fi rm i ponad 
50 proc. średnich nie ma ani jednego pra-
cownika IT), a jak już taka osoba jest, to 
pełni rolę „człowieka od wszystkiego”.

PRZYKŁADOWE 

PYTANIA,
które warto zadawać 
klientom z rynku MŚP, 
aby ocenić ryzyko wy-
wołane incydentami 
informatycznymi 

?Jaki jest plan postępowania w przy-

padku zaszyfrowania całości lub 

części danych przez ransomware? 

Czy fi rma zamierza zapłacić? Jeśli tak, 

to czy ktoś w organizacji wie, jak sku-

tecznie płacić kryptowalutami? 

?Czy są szanse wykryć działania 

pracowników skierowane przeciwko 

własnej fi rmie?

?Czy jest dokumentacja komunikacji 

z zewnętrznymi podmiotami pozwa-

lająca bronić się w sądzie? 

?Gdzie są przechowywane i prze-

twarzane najważniejsze dane fi rmy: 

on-premises czy w chmurze? 

?Czy fi rma może wyeksportować 

swoje dane?
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Według danych Vecto z  2018  r. ponad 
60 proc. polskich fi rm nie korzysta z usług 
specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. 
Co ciekawe, jednocześnie tylko niecałe 
40 proc. uznawało poziom bezpieczeń-
stwa swojej sieci za wystarczający. 

Niefrasobliwości wielu szefów fi rm to-
warzyszy niska świadomość zagrożeń po 
stronie niektórych pracowników. Nie-
przypadkowo próby wyłudzenia danych 
koncentrują się na ludziach (nie tylko 
zresztą w MŚP), a phishing nadal pozosta-
je najpopularniejszym, bo wciąż skutecz-
nym sposobem ataku. Tym samym realnie 
nie tyle wyrafi nowane sposoby ataku, co 
zwykła wiadomość e-mail ze złośliwym 
linkiem czy załącznikiem generuje dziś 
największe ryzyko dla małych fi rm. Skalę 
tego niebezpieczeństwa pokazują nowe 
dane Microsoftu – globalnie w minionym 
roku zablokowano 13 mld złośliwych i po-
dejrzanych wiadomości e-mail. Z  tego 
1 mld zawierał adresy URL utworzone po 
to, aby przeprowadzić atak phishingowy 
na dane uwierzytelniające. 

– Głównym zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa sieci, zasobów i ciągłości funk-
cjonowania MŚP jest niefrasobliwość, 
nieodpowiedzialność, brak kompetencji 
użytkowników i, w tym kontekście, brak 
polityki bezpieczeństwa, która obejmo-
wałaby temat zachowania użytkowników 
– podkreśla Grzegorz Michałek, prezes 
Arcabita.

Według niego te zachowania nie są 
niczym nowym, jednak zostały zwielo-

krotnione przez ogromny wzrost liczby 
pracowników zdalnych, przez co zwięk-
szyła się liczba incydentów obejmujących 
utratę lub uszkodzenie danych. Ci, którzy 
wykorzystują do swoich celów ransom-
ware, mają właśnie żniwa stulecia, a jesz-
cze przed pandemią 
ten typ ataku był uzna-
wany za największe 
zagrożenie w polskich 
MŚP. Z ówczesnego ra-
portu Xopero Softwa-
re wynika, że obawiało 
się go blisko 80 proc. 
ankietowanych. Inne 
rodzaje ryzyka budzi-
ły mniejszy niepokój 
– na awarię, utratę lub 
kradzież sprzętu wskazywało 47  proc. 
respondentów, na uszkodzenia plików 
41,5 proc., zaś na ataki malware 37,2 proc. 

Po upływie roku i zmianie modelu pra-
cy na mniej niebezpieczną niż zwykle na-
dal zatrważająca liczba systemów w MŚP 
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pracuje bez kopii zapasowych i procedur 
przywracania z nich operacyjności syste-
mów. Jakby jeszcze grzechów MŚP było 
mało, podkreślano brak procedur bezpie-
czeństwa, na przykład w zakresie BYOD, 
nie mówiąc o analizach wpływu bezpie-

czeństwa informa-
tycznego na ryzyko 
prowadzenia biznesu.

– Większość MŚP 
nie prowadzi analizy 
ryzyka wywołanego 
incydentami informa-
tycznymi, nie są zada-
wane pytania i  nie są 
planowane reakcje na 
incydenty – mówi To-
masz Rot, dyrektor 

sprzedaży na Europę Środkowo-Wschod-
nią w Barracuda Networks.

Do tego w  tym roku wzrosło ryzy-
ko związane z częstszym korzystaniem 
z chmury, zwłaszcza rozwiązań do zdalnej 
komunikacji – za czym nie idzie wdraża-
nie odpowiednich rozwiązań i procedur.

Jeśli chodzi o sposoby na ograniczenie 
problemów z  bezpieczeństwem sieci 
w małych i średnich fi rmach, to kluczo-
wa jest nie tyle sama oferta, ile podejście 
do klienta i właściwa z nim rozmowa. 

– Klasyczny marketing, czyli zachwala-
nie produktów, w sektorze MŚP nie dzia-
ła. Jednak jeśli przedsiębiorcy się wyjaśni, 
jakie są ryzyka i  jak je wyeliminuje da-
ne rozwiązanie, to ludzie dają się przeko-
nać. Jeżeli nasze rady i  zaproponowane 
rozwiązania przejdą próbę czasu i  oka-
żą się skuteczne, klient zostaje z nami na 
dłużej – mówi Andrzej Kobus, właściciel 
AMK-INFO.

Zdaniem dystrybutora 

n Maciej Leszczak, System Engineer, Veracomp 
Rolą integratorów jest uświadamianie klientów w kwestii zagrożeń 

oraz informowanie, w jaki sposób można się zabezpieczyć. Istotne 

są szkolenia. Często spotykam się z tym, że we wdrożonym roz-

wiązaniu klient posiada funkcje bezpieczeństwa, ale ich nie wyko-

rzystuje, bo o nich nie wiedział. Jeśli miałbym doradzać produkty, 

na których warto będzie się skoncentrować, to byłyby to: rozwią-

zania do dwuskładnikowego uwierzytelniania, system ochrony pocz-

ty, Network Access Control, ochrona stacji końcowych. Mając na uwadze pracę 

w usługach chmurowych dobrze mieć również podgląd na pliki, jakie są tam skła-

dowane, a w tym pomoże CASB – Cloud Access Security Broker. Obecnie jest naj-

większy popyt na zabezpieczenie pracy zdalnej. Wydaje mi się, że w momencie, 

kiedy fi rmy przejdą już na hybrydowy tryb pracy, będą celować w rozwiązania, 

które pomogą zoptymalizować procesy i podnieść bezpieczeństwo. Niewykluczo-

ne, że zmigrują część usług do chmury, w których wymogiem będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa dla tychże systemów.

Zdaniem integratora
n Andrzej Kobus, właściciel AMK-INFO
Producenci mówią integratorom „idźcie w usługi”, ale nie dają solidnego wspar-

cia, jak i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, z różnych obszarów (sieci, 

poczty, dostępu zdalnego itd.) dostosowanych do potrzeb i możliwości fi nan-

sowych małych fi rm - odbiorców końcowych. Takie wsparcie jest niezbędne, bo 

problem z obsługą informatyczną mniejszych podmiotów polega też na tym, że 

potrzebują one jednego partnera w miarę biegłego we wszystkim, od sieci, po-

przez rozmaite integracje, wdrożenia, systemy, po bezpieczeństwo. Małej fi rmy 

nie stać na to, by obsługiwało ją kilka fi rm IT.

Zatrważająca liczba 
systemów w MŚP 
pracuje bez kopii 
zapasowych i procedur 
przywracania z nich 
operacyjności systemów.
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Jak przy tym zauważa, większość 
przedsiębiorców szuka pomocy dopiero 
wówczas, gdy pojawią się problemy. Na-
wet w tym roku, w ocenie warszawskiego 
integratora, nie widać wzrostu zaintere-
sowania bezpieczeństwem informatycz-
nym ze strony MŚP. Dlatego, jak radzi 
Grzegorz Michałek, integratorzy i resel-
lerzy powinni we własnym interesie sa-
mi aktywnie skupić się na eliminacji złych 
nawyków klientów. 

– Oferowana im polityka bezpieczeń-
stwa powinna być skuteczna i przystająca 
do sytuacji już w obliczu pierwszych ob-
jawów kryzysu. Nie może polegać jedynie 
na tym, żeby osoba odpowiedzialna po-
trafi ła już po fakcie wskazać, dlaczego 
wszystko padło – uważa szef Arcabitu. 

W tym duchu Michał Chodnicki, 
Regional Technical Manager w TP-
-Linku, radzi, by budując system infor-
matyczny zakładać uprawnienia bazujące 
na rolach. Każdy z  użytkowników po-
winien posiadać tylko i wyłącznie takie 
uprawnienia, które są mu niezbędne do 
wykonywania powierzonych mu zadań. 

– Uwzględnienie regulacji prawnych, 
wymogów biznesowych przy jednoczesnej 
rzetelnej ochronie aktywów informa-
cyjnych, to klucz, który bez wątpienia 
doprowadzi do wzmocnienia pozycji 
integratora na rynku – mówi przed-
stawiciel TP-Linka.

Marsz w kierunku 

Co do konkretnych rozwiązań, to – jak za-
uważa Tomasz Rot z Barracuda Networks 
– obecnie w niektórych sektorach wi-
doczne jest zainteresowanie rozwią-
zaniami as-a-service. Właściciele 
e-sklepów i systemów obsługi klienta 
rozglądają się za aplikacjami interne-
towymi (usługami WAF, WAF-as-a-
-Service, WAF w chmurze publicznej). 
Rośnie także zapotrzebowanie na ochro-
nę biznesowej poczty elektronicznej, 
a wielu przedstawicieli MŚP powinno 
też zwrócić uwagę na rozwiązania 
zsynchronizowanej ochrony (Syn-
chronized Security), w których po-
szczególne elementy systemu dzielą 
się między sobą informacjami o in-
cydentach i pozwalają automatycznie 
blokować ataki. 

– Do właściwego wdrożenia takich rozwią-
zań i administrowania nimi potrzebna jest 
wiedza i przygotowanie. Dlatego w przy-
padku małych fi rm najlepiej sprawdzi się 
korzystanie z nich w modelu usługowym –
uważa Łukasz Formas, Team Lead System 
Engineering EE w Sophosie. 

I  rzeczywiście, w  sektorze MŚP wi-
doczne jest rosnące zapotrzebowanie na 
rozwiązania oferowane w formie usługi, 

Zdaniem producenta 

nTomasz Rot, Sales Director CEE, Barracuda Networks
W MŚP brakuje specjalistów, wiedzy, budżety są niedoszacowane. 

Bezpieczeństwo informatyczne jest obsługiwane w trybie „gaszenia 

pożarów”, inwestycje są prowadzone w reakcji na incydenty, a nie po 

to, by ich uniknąć. Zdumiewająco duża liczba fi rm z sektora MŚP ufa 

w zabezpieczenia na poziomie sieciowym, jak fi rewalle i UTM-y. Bra-

kuje świadomości zagrożeń w warstwach powyżej sieci. Sektor MŚP 

nagminnie ignoruje bezpieczeństwo danych na zasadzie: „my nie mamy 

żadnych wartościowych danych”, z kolei bezpieczeństwo aplikacji, bo: „sygnatury 

IPS ochronią naszą witrynę, nasz sklep, nasz system obsługi klientów”, a bezpie-

czeństwo poczty, gdyż: „jeśli potrzebujemy opłacić fakturę to wysyłamy email 

do księgowości”. 

nŁukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów, Sophos
W przypadku mniejszych klientów, którzy nie mają działów IT lub nie 

mogą ich rozwijać, integratorzy mogą pełnić ważną rolę doradcy oraz 

„pierwszej linii frontu”. Niektórzy producenci rozwiązań ochronnych 

oferują je w modelu MSP – Managed Security Partner. Umożliwia to 

integratorom korzystanie z infrastruktury do monitorowania sieci 

w trybie 24/7 oraz centralne zarządzanie systemem bezpieczeństwa 

klientów. Daje także możliwość fi nansowania inwestycji z innych środ-

ków budżetowych – nie tylko tych na utrzymanie systemu, ale też jego rozwój. 

nMateusz Pastewski, Cybersecurity Sales Manager, Cisco
Wykorzystanie przez integratora usług chmurowych do budowania 

własnego rozwiązania jest optymalne, jeżeli weźmiemy pod uwa-

gę to, że tak przygotowana oferta będzie najlepszą odpowiedzią 

na potrzeby klientów, a jednocześnie oferuje niski próg wejścia dla 

partnera. Na polskim rynku działają już integratorzy, którzy na bazie 

rozwiązań producentów oferują własne zarządzane usługi bezpieczeń-

stwa lub SOC – Security Operation Center. 

nMichał Chodnicki, Regional Technical Manager, TP-Link
Technologie IDS – Intrusion Detection System, IPS – Intrusion Pre-

vention System, zapory sieciowe monitorujące ruch wchodzą-

cy i wychodzący, zintegrowany system antywirusowy, VPN i SSL 

w sieciach i urządzeniach mobilnych oraz usługi chmurowe – to 

wszystko są rozwiązania, na które popyt będzie stale wzrastał. MŚP 

poprzez obecną sytuację oraz wszechobecny tryb pracy zdalnej, 

zmuszone będą do zwiększenia inwestycji w tym zakresie.

ponieważ w fi rmach brakuje fachowców 
od bezpieczeństwa cyfrowego. Stąd suge-
stie, że integratorzy powinni w tym kie-
runku rozwijać swoje kompetencje. 

– Integratorzy i  resellerzy powinni 
przekształcić się w dostawców usług. To 
jedyny sposób na utrzymanie pozycji ryn-
kowej z wartością dodaną – podsumowuje 
Pavel Minarik, Chief Technology Offi  cer 
we Flowmon Networks.  n
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Małe i średnie fi rmy zazwyczaj bez-
trosko podchodzą do kwestii bez-
pieczeństwa IT. Niejednokrotnie 

przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że 
posiadane zabezpieczenia zapewnią im 
święty spokój. Jak wynika z badania In-
frascale aż 92 proc. menedżerów z sek-
tora MŚP deklaruje swoją gotowość do 
odparcia cyberataków oraz uporania się 
z poważną awarią informatyczną. Jednak 
nadmierna wiara we własne siły może być 
zgubna – ofi ary ataków ponoszą horren-
dalne koszty związane z utratą danych, 
przestojem infrastruktury informatycz-
nej czy koniecznością opłacenia haraczu. 
Straty finansowe, będące 
następstwem działania ha-
kerów, różnią się oczywiście 
w  zależności od wielko-
ści organizacji oraz zakre-
su ataku. Według Ponemon 
Institute małe organizacje 
(zatrudniające poniżej 500 
pracowników) tracą średnio 

w wyniku jednego poważnego incydentu 
aż 7,68 mln dol. 

Wraz z nadejściem pandemii COVID-19 
sprawy dodatkowo się skomplikowały. 
Cyberprzestępcy natężyli w  ostatnich 
miesiącach swoje ataki, a jednym z ich 
ulubionych celów stali się zdalni pracow-
nicy. Badania przeprowadzone przez 
Alliant Cybersecurity pokazują, że jed-
na na pięć małych fi rm rzuciła się w wir 
pracy zdalnej, zapominając przy tym 
o wprowadzeniu zmian w strategii bez-
pieczeństwa. Przy czym należy wziąć pod 
uwagę, że 52 proc. spośród tych przed-
siębiorstw przed wybuchem pandemii 

nie pozwalało pracować 
w domu. Jak widać, skala 
zagrożeń czyhających na 
MŚP jest bardzo poważna. 
Co gorsza, fi rmy zaczynają 
odczuwać defi cyt specjali-
stów od cyberbezpieczeń-
stwa. Według Infosecurity 
na całym świecie liczba 

wakatów na to stanowisko wynosi niemal 
3 mln. Jaką zatem taktykę powinni obrać 
właściciele małych i średnich biznesów, 
aby poradzić sobie z  nasilającymi się 
cyberatakami? 

Już od wielu lat najpopularniejszym pro-
duktem bezpieczeństwa używanym przez 
MŚP jest oprogramowanie antywirusowe.
Wprawdzie nowoczesne antywirusy gó-
rują pod wieloma względami nad swoimi 
poprzednikami, ale to może nie wystar-
czyć, aby powstrzymać coraz bardziej 
zaawansowane ataki. Nie bez przyczyny 
eksperci zalecają, aby wprowadzić dodat-
kową warstwę ochrony w postaci fi rewalla
bądź wielofunkcyjnej platformy UTM. 
– W przypadku mniejszych podmiotów go-
spodarczych znakomitym uzupełnieniem 
oprogramowania antywirusowego jest 
system UTM. To urządzenie spotyka się 
z bardzo dobrym przyjęciem wśród ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ 

ADVERTORIAL
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W ochronie 
mniejszych fi rm
sprawdza się miks 
rozwiązań ESET-a 
i Stormshielda. 

Przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą 
o cyberbezpieczeństwie, nie powinni bazować  
na pojedynczych rozwiązaniach. Oprócz popularnego 
antywirusa, konieczne jest sięgnięcie po dodatkowe 
zabezpieczenia, chociażby w postaci wielofunkcyjnej 
platformy UTM.

Antywirus 
i UTM:
duet idealny 
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jest bardzo łatwe w konfiguracji i obsłudze. 
Ponadto rozwiązuje problemy związane 
z ograniczeniami budżetowymi i kadro-
wymi, często występującymi w segmen-
cie MŚP – wyjaśnia Piotr Zielaskiewicz,  
Product Manager Stormshield w Dagmie.

UTM, w ramach pojedynczego rozwią-
zania, oferuje firewall, system wykrywania 
i zapobiegania włamaniom do sieci, kon-
trolę aplikacji, a także filtrowanie URL 
i filtr antyspamowy. Specjaliści z Dagmy 
rekomendują do ochrony mniejszych or-
ganizacji połączenie oprogramowania 
ESET z rozwiązaniami Stormshield. 

– W przypadku małych i średnich firm do 
kwestii cyberbezpieczeństwa należy pod-
chodzić kompleksowo. Dzięki integracji 
Eset Secure Authentication ze Stormshield 
uzyskamy tak ważne podczas pracy zdalnej 
uwierzytelnianie wielopoziomowe (2FA) 
– dodaje Piotr Zielaskiewicz. 

ESET walczy z malware’em
Jednym z najczęściej wybieranych przez 
MŚP producentów oprogramowania za-
bezpieczającego jest właśnie ESET. Roz-
wiązania tej firmy są dostępne w  200 
krajach, a w Polsce korzysta z nich ponad 
5 mln użytkowników. Szczególnie dużą 
popularnością wśród rodzimych klientów 
cieszy się oprogramowanie ESET End- 
point Security oraz jego mniej rozbudo-
wana wersja ESET Endpoint Antivirus. 
Oba produkty chronią użytkowników 
biznesowych przed ransomware’em, 
próbami naruszania danych, atakami 
bezplikowymi, a  także wykrywają za-
awansowane zagrożenia. 

ESET idzie z duchem czasu i oferuje 
też łatwe w zarządzaniu i niewymagające 
dodatkowej infrastruktury rozwiązania 
chmurowe. ESET Endpoint Protection 
Advanced Cloud zapewnia wielowar-
stwową ochronę, która łączy w sobie ucze-
nie maszynowe ze zautomatyzowanym 
zarządzaniem w chmurze. Zabezpiecza 
użytkownika przed różnymi zagroże-
niami, w tym ransomware’em i atakami 
bezplikowymi, oraz zapewnia zdalne za-
rządzanie poprzez chmurową konsolę ad-
ministracyjną. Pakiet zawiera produkty do 
ochrony stacji roboczych Windows, Mac, 
Linux oraz serwerów Windows Server 
i Linux. Warto także zwrócić uwagę na 
ESET Cloud Administrator – chmurową 
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Piotr Zielaskiewicz
Product Manager Stormshield, 
Dagma 
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konsolę do zdalnego zarządzania wszyst-
kimi produktami ESET w firmowej sieci. 
Pozwala ona uniknąć konieczności za-
kupu, wdrożenia i  utrzymywania do-
datkowego sprzętu, a jej prosty interfejs 
w  przeglądarce internetowej pomoże 
skupić się administratorowi na najbar-
dziej istotnych zadaniach. 

Warto nadmienić, że oprogramowa-
nie antywirusowe ESET można dodat-
kowo uzupełnić o ESET Dynamic Threat  
Defense, to znaczy usługę sandboxingu 
w  chmurze. Zapewnia ona dodatkową 
warstwę ochrony przed atakami zero-day 
i  innymi niezidentyfikowanymi dotąd  
zagrożeniami.

Choć ESET jest bardzo często utożsa-
miany z oprogramowaniem antywiruso-
wym, jego funkcjonalność jest znacznie 
szersza i obejmuje również inne rozwią-
zania, w  tym systemy do szyfrowania 
ESET Full Disk Encryption oraz dwu-
składnikowego uwierzytelniania (ESET 
Secure Authentication). Pierwszy z wy-
mienionych produktów umożliwia 
szyfrowanie całej powierzchni dysku 
i  zarządzanie tym procesem w  firmo-
wej sieci z centralnej konsoli administra-
cyjnej za pomocą narzędzi ESET Cloud  
Administrator i ESET Security Manage-
ment Center. Funkcja ta zawarta jest też 
w narzędziu ESET Endpoint Encryption, 
które zapewnia bardzo szeroki poziom 
kontroli nad procesem szyfrowania da-
nych w przedsiębiorstwie. Z kolei ESET 
Secure Authentication zapewnia dwu-
składnikowe uwierzytelnianie z  wy-
korzystaniem telefonu komórkowego 
z systemem iOS lub Android albo tokena 
sprzętowego. Rozwiązanie to obsługuje 
nie tylko aplikacje zapisane na dysku, ale 
także usługi sieciowe i dostępne w chmu-
rze, takie jak Office 365, Google Apps, 
Dropbox oraz inne, kompatybilne z pro-
tokołem ADFS 3.0 lub SAML.

Obok ochrony urządzeń końcowych, nie 
mniej ważne jest zabezpieczenie sie-
ci, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy 
większość osób pracuje w domu. W tym 
przypadku z odsieczą przychodzą urzą-
dzenia UTM Stormshield, które zapew-
niają możliwość budowania tuneli VPN. 
Tym samym pracownicy mają możliwość 

korzystania z  wrażliwych zasobów fir-
my w sposób zdalny, korzystając zarów-
no z laptopa jak i telefonu komórkowego.  
Innym ciekawym rozwiązaniem jest IPS 
blokujący nie tylko niebezpieczny ruch, 
ale również usuwający szkodliwą zawar-
tość z kodu HTML. W rezultacie użytkow-
nicy mogą korzystać z bezpiecznych stron 
internetowych. Dużym ułatwieniem dla 
rodzimych firm korzystających z syste-
mów Stormshield jest intuicyjny polski in-
terfejs, a także dokumentacja i bezpłatne 
wsparcie w języku polskim. Ponadto urzą-
dzenia francuskiego producenta posiada-
ją certyfikat EU Restricted, gwarantujący 
ochronę informacji, których ujawnienie 
mogłoby niekorzystnie wpłynąć na inte-
resy Unii Europejskiej lub państw człon-
kowskich. 

Dodatkowym argumentem zachęca-
jącym do zainteresowania się rozwiąza-
niami Stromshield jest trwająca właśnie 
promocja, w trakcie której  model SN310 
jest dostępny w specjalnej cenie 4999 zł, 
a dodatkowym bonusem jest darmowe 
wdrożenie i tablet. Z kolei w przypad-
ku modelu SN510 nabywcy nie muszą 
płacić za konfigurację i uruchomienie  
urządzenia. 

Dodatkowe informacje 
Piotr Zielaskiewicz, Product Manager Stormshield, Dagma

tel. 784 488 448
zielaskiewicz.p@dagma.pl
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Eksperci nie mają złudzeń, że należy
liczyć się nie tylko ze zwiększoną 
częstotliwością ataków, ale również 

rozszerzaniem ich zasięgu o kolejne urzą-
dzenia łączące się z internetem. Znawcy te-
matu zauważają, że w ostatnim czasie szala 
przechyla się na stronę świata przestępcze-
go, a jednym z najbardziej niepokojących 
zjawisk jest coraz łatwiejszy dostęp do zło-
śliwych aplikacji. W  Darknecie kwitnie 
handel oprogramowaniem ransomware, 
trojanami zdalnego dostępu (RAT) czy na-
rzędziami do cryptojackingu. Jeff  Moss, po-
mysłodawca konferencji dla hakerów DEF 
CON, zwraca uwagę na fakt, że zlecenie ata-
ku, który kiedyś kosztował około 100 tys. 
dol., obecnie można zamówić za 1 tys. dol. 
Po czym bardzo często za narzędzia służące 
do celów przestępczych nie trzeba w ogóle
 płacić. 

Szerokim echem w mediach techno-
logicznych odbiło się wystąpienie Paula 
Litvaka, badacza bezpieczeństwa w Inte-
zer Labs. Izraelczyk w czasie tegorocznej 
konferencji bezpieczeństwa 
Virus Bulletin zaprezento-
wał wyniki badania doty-
czące wykorzystania OST 
(Off ensive Security Tools).
Ten termin odnosi się do 
aplikacji, bibliotek, a tak-
że exploitów ze złośliwym 
kodem, udostępnionych 
w formie bezpłatnych plików do pobra-
nia lub na prawach licencji open source. 
Pakiety OST są zazwyczaj publikowa-
ne, aby specjaliści od bezpieczeństwa 
mogli lepiej poznać techniki stosowa-
ne przez hakerów, a tym samym szybciej 

reagować na ataki i wprowadzać konie-
czne aktualizacje. 

Niestety, problem w tym, że z OST-ów 
korzystają też cyfrowi bandyci. Paul Litvak 
jako pierwszy przeprowadził analizę 129 
ofensywnych narzędzi hakerskich typu 
open source pod kątem ich wykorzystania 
przez różnego rodzaju cyberprzestępców 
– od tych dopiero początkujących, poprzez 
elitarne zespoły specjalizujące się w oszu-
stwach fi nansowych, aż po grupy APT. 
Litvak odkrył, że OST-y są szeroko sto-
sowane w całym ekosystemie cyberprze-
stępczości, zaś największą popularnością 
cieszą się trojany RAT (Empire, Power-
sploit i Quasar) umożliwiające przejęcie 
zdalnej kontroli nad zainfekowanym urzą-
dzeniem oraz narzędzia do wstrzykiwania 
kodu (biblioteki Refl ective DLL injection, 
MemoryModule). 

Cyberprzestępcy mają dostęp do tanich, 
a  nawet darmowych na-
rzędzi. Niestety, systemy 
bezpieczeństwa nie tanie-
ją, a jak wynika z licznych 
badań wydatki przedsię-
biorstw na bezpieczeństwo 
IT cały czas idą w  górę. 
W  ubiegłym roku global-
ne wydatki na ten cel we-

dług Gartnera wyniosły 124  mld dol. 
Wyjątek od reguły stanowi segment opro-
gramowania antywirusowego, gdzie do-
stępne są darmowe rozwiązania, zaś 
Windows Defender stanowi nawet stan-
dardowy element systemu Windows 10.

 Antywirus Microsoftu był traktowany 
przez ekspertów z przymrużeniem oka, 
aczkolwiek jego najnowsza wersja, będąca 
integralną częścią Windows 10, zbiera po-
chlebne recenzje wśród profesjonalistów. 

W sierpniowym badaniu przeprowa-
dzonym przez niezależne laboratorium 
AV-Test oprogramowanie antywirusowe 
Microsoftu zdobyło maksymalną liczbę 18 
punktów. Badacze oceniali antywirusy na 
podstawie trzech kryteriów: skuteczności 
wykrywania malware’u, wpływu aplikacji 
na wydajność pracy komputera oraz uży-
teczności, czyli unikania błędnego ozna-
czania legalnych programów lub witryn 
internetowych jako złośliwych. Windows 
Defender uzyskał po 6 punktów w każdej 
z wymienionych kategorii. Należy dodać, 
że identyczne noty uzyskały komercyjne 
produkty takich producentów jak Bitde-
fender, F-Secure, Kaspersky Lab, Seqrite, 
Symantec oraz Trend Micro. Natomiast 
VMware Carbon Black zgromadził 14 
punktów, zaś Cylance Protect 12 punktów. 
I chociaż wyniki jednego testu nie powin-
ny decydować o  wyborze produktu, to 
powyższe dane skłaniają do refl eksji. Sko-
ro bowiem darmowe narzędzie jest tak 
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Antywirus żyje,
ale potrzebuje wsparcia

Coraz częściej 
słyszy się 
o nowej 
koncepcji XDR.

Cyberprzestępcy twierdzą, że są w stanie zhakować wszystko, co posiada oprogra-
mowanie i jest podłączone do internetu. Nadchodzące lata będą prawdziwym testem, 
zarówno dla buńczucznych hakerów, jak i dostawców systemów bezpieczeństwa IT.
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skuteczne, jaki sens ma wydawanie pienię-
dzy na płatne wersje? 

Sami producenci oprogramowania za-
bezpieczającego, ale także dystrybutorzy 
podchodzą z dużą rezerwą do niezależ-
nych testów i twierdzą, że wyniki poje-
dynczych badań potrafi ą nieco zaciemnić 
realny obraz. 

– Oczywiście obserwacja testów ma sens, 
ale należy to robić na bieżąco i nie ograniczać 
się wyłącznie do samej detekcji. W przywo-
łanym teście program Microsoftu miał dwie 
próbki oznaczone jako false positive. W in-
nym badaniu przeprowadzonym przez rów-
nie cenioną organizację AV-Comparatives 
poziom błędnie oznaczonych próbek sięgnął 
21. Detekcja z dostępnym połączeniem in-
ternetowym, jak i bez, również pozostawia-
ła dużo do życzenia, stawiając rozwiązania 
płatne na o wiele wyższym miejscu na po-
dium – wylicza Robert Dziemianko, Mar-
keting Manager w G Data. 

Specjaliści ds. bezpieczeństwa podkre-
ślają, że Microsoft Defender nie oferuje 
wielu funkcjonalności dostępnych w płat-
nych aplikacjach, takich jak ochrona przed 
kradzieżą tożsamości, skanowanie HTTPS, 
zabezpieczenie transakcji bankowych

 czy szyfrowanie dysku. W związku z tym 
trudno rozpatrywać ten produkt jako 
pełnoprawną alternatywę dla płatnych 
rozwiązań. Poza tym osoby śledzące od 
dłuższego czasu rynek oprogramowania 
antywirusowego przyznają też, że znacze-
nie testów od kilku lat spada. Kiedyś tego 
typu zestawienia rozpalały emocje wśród 
ludzi związanych z branżą IT, ale to już 
raczej historia. 

– Za taki stan rzeczy należy w pewnym 
stopniu winić dostawców. W opisach po-
szczególnych technologii pojawia się mnó-
stwo marketingu, co sprawia, że coraz 
trudniej uchwycić realną różnicę między 
rozwiązaniami – dodaje Paweł Jurek, wi-
cedyrektor ds. rozwoju w Dagmie. 

Od czasu, kiedy Bryan Dye, ówczesny wi-
ceprezes Symanteca, oznajmił, że antywi-
rus nie żyje, upłynęło już ponad sześć lat. 
W segmencie systemów bezpieczeństwa 
taki okres czasu to niemal wieczność. Jed-
nak informacje o  śmierci antywirusów 
okazały się przedwczesne. Oprogramowa-
nie takie wciąż żyje i cały czas się rozwija.

Nowoczesne programy antywirusowe 
nie chronią urządzeń końcowych jedynie 
przed wirusami, jak wskazuje ich nazwa, 
ale również przed phishingiem, malwa-
rem czy ransomwarem. Producenci wy-
korzystują też bazy danych znajdujące się 
w środowisku chmurowym, które zbie-
rają informacje od użytkowników opro-
gramowania. Takie rozwiązanie pozwala 
bardzo szybko reagować na pojawiające się 
zagrożenia, wprowadzać nowe mechani-
zmy ochronne i szybciej reagować na nowe 
zagrożenia. Wzrasta też rola analizy beha-
wioralnej, szczególnie przydatnej w zwal-
czaniu exploitów. 

Pewne zmiany widać też w  strategii 
producentów systemów bezpieczeństwa. 
Niektórzy, jak Acronis, dostarczają sys-
temy bezpieczeństwa łączące w ramach 
jednej platformy narzędzia do tworzenia 
kopii zapasowych oraz ochrony przed ze-
wnętrznymi zagrożeniami i  złośliwym 
kodem. W podobnym kierunku zmierzają 
G Data oraz Symantec – obie fi rmy oferu-
ją w ramach standardowych usług funkcje 
backupu do chmury. Robert Dziemianko 
przyznaje, że jest to odpowiedź na postu-
laty klientów oczekujących od dostawcy 
kompleksowego podejścia do tematu bez-
pieczeństwa IT. Z kolei Sophos namawia 
klientów do koordynacji ochrony punktów 
końcowych oraz całej sieci. 

– Kluczowa jest w tym przypadku syn-
chronizacja informacji o potencjalnych 

Ilość i rozkład zagrożeń związanych 
z COVID-19 w pierwszej połowie 2020 r.
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zagrożeniach między poszczególnymi roz-
wiązaniami na wielu poziomach (sieć, ser-
wery, komputery, urządzenia mobilne). 
Pozwala to na szybką, automatyczną reak-
cję i odparcie ewentualnego ataku jeszcze 
zanim przestępca dostanie się do systemu –
wyjaśnia Łukasz Formas, kierownik zes-
połu inżynierów w Sophosie. 

Podobną zasadę wyznaje Dagma, która 
zachęca partnerów handlowych do sprze-
daży kompleksowych pakietów ochro-
ny składających się z produktów dwóch 
europejskich producentów: ESET-a oraz 
Stormshielda. 

System EDR (Endpoint Detection and Re-
sponse) należy do najciekawszych pro-
duktów, które na przestrzeni ostatnich 
lat pojawiły się na rynku bezpieczeństwa 
IT. To rozwiązanie jest nie tyle następcą, 
co rozwinięciem ochrony dla stacji robo-
czych i serwerów. Jego rola polega na de-
tekcji wszelkich pojawiających się w sieci 
anomalii poprzez analizę zachowania oraz 
rozpoznawanie śladów pozostawionych 
w systemie, takich jak zmiany w plikach 
i rejestrach czy zmodyfi kowane upraw-
nienia dostępu do zasobów. 

EDR posiada mnóstwo zalet i jeden po-
ważny mankament –  jego obsługa wy-
maga czasu i specjalistycznej wiedzy. To 
sprawia, że krąg potencjalnych klientów 
ogranicza się do dużych fi rm oraz instytu-
cji. Jednakże producenci próbują dotrzeć 
do mniejszych i średnich przedsiębiorstw 
oferując im rozwiązanie MDR (Managed 
Detection and Response). W tym modelu 
producent lub dostawca usług zatrudnia 
najwyższej klasy specjalistów i przejmu-
je całkowitą odpowiedzialność za ochronę 
sieci i urządzeń końcowych klienta przez 
365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Jak 

na razie tego typu usługi nie cieszą się na 
naszym rynku zbyt dużą popularnością. 
Paweł Jurek przyznaje, że większość klien-
tów inwestuje w system EDR i samodziel-
nie nim zarządza. Nawet, jeśli niektórym 
brakuje umiejętności, decydują się dodat-
kowo przeszkolić pracowników (co cie-
kawe, Dagma testuje również możliwość 
oferowania EDR-a w modelu usługowym). 
Od niedawna coraz częściej słyszy się o no-
wej koncepcji XDR, która stanowi nieja-
ko uzupełnienie EDR. System taki, oprócz 
wykrywania i reagowania na zagrożenia 
dotyczące punktów końcowych, rozsze-
rza swoje możliwości o agregację i kore-
lację telemetrii z dodatkowych kontroli 
bezpieczeństwa, chmury, poczty e-mail 
i innych.

Człowiek jest najsłabszym ogniwem syste-
mów bezpieczeństwa – to zdanie jest setki 
razy powtarzane przy okazji różnego ro-
dzaju publikacji poświęconych ochronie 
danych. Jednak jak na razie nikomu nie 
udało się znaleźć recepty na ludzką nie-
frasobliwość, zaś akcje edukacyjne dają 
znikomy efekt. 

– O ile użytkowników biznesowych moż-
na jeszcze jakoś kontrolować, to w przy-
padku użytkowników domowych jest to 
praktycznie niemożliwe. Zwłaszcza, że an-
tywirus jest aplikacją nielubianą przez gra-
czy, ponieważ uważają, że spowalnia pracę 
komputera – zwraca uwagę Mariusz Poli-
towicz, kierownik działu IT w Markenie. 

I  rzeczywiście, jeszcze do niedawna 
niemal każdy antywirus miał negatywny 
wpływ na wydajność komputera. Jednak 
w ostatnim czasie nastąpił w tym zakre-
sie znaczy postęp. Na uwagę zasługują też 
inne inicjatywy mające na celu eliminację 

RYNEK
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błędów ludzkich. W tym kontekście Bit-
defender zaprezentował niedawno mo-
duł Human Risk Analytics, który analizuje 
czynności wykonywane przez użytkowni-
ków oraz identyfi kuje zachowania zagra-
żające bezpieczeństwu. 

– Należy pogratulować naszemu ru-
muńskiemu konkurentowi zręcznej nazwy, 
kierunek jest ciekawy. Nie jest to jednak 
rozwiązanie zupełnie nowe, choć w  for-
mie, w jakiej dotąd spotykałem je u innych 
dostawców, nie nosiło ono tak chwytliwej 
nazwy. W każdym razie w rozwiązaniach 
ESET-a lub Stormshielda, na podstawie 
historii ostatnich zdarzeń i  swoistej „re-
putacji” danego użytkownika, można róż-
nicować polityki dla konkretnych stacji 
roboczych, a tym samym osiągnąć zbliżony 
efekt – zapewnia Paweł Jurek. 

Obecnie większość producentów pro-
gramów zabezpieczających rozwija mo-
duły, które pozwalają na ograniczenie do 
minimum bezmyślnego działania użyt-
kowników. I nic dziwnego. Według raportu
IBM Cyber Security Intelligence Index 
95 proc. incydentów związanych z bezpie-
czeństwem jest w mniejszym lub większym 
stopniu pokłosiem ludzkich błędów.  n

Grzegorz Michałek
CEO, Arcabit

Zdaniem integratora
nGrzegorz Gąsiewski, 

dyrektor sprzedaży, Perceptus 
Pandemia COVID-19 przyspieszyła 

cyfryzację, a tym samym zwięk-

szenie podatności użytkowników 

na cyberataki. Firmy zaczynają 

rozbudowywać aplikacje bezpie-

czeństwa, w tym o rozwiązania 

EDR, które oferujemy w tradycyj-

nym modelu sprzedaży. Ponadto 

w drugim kwartale bieżącego roku 

przedsiębiorcy reagowali na ko-

ronawirusa przygotowując się do 

pracy zdalnej. Jednym z ważniej-

szych zadań, które stoją przez nimi, 

jest odpowiednie zabezpieczenie 

rozproszonych zasobów przed ata-

kami hakerskimi i wyciekiem da-

nych. Warto przy tym podkreślić, 

że klienci nie są zainteresowani 

dodatkowymi funkcjonalnościami 

w rodzaju VPN-a czy backupu 

danych do chmury, lecz oczekują 

od antywirusa jedynie podstawo-

wych funkcjonalności. 
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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.

AMD za 35 mld dol. przejmuje Xilinxa, do-

stawcę FPGA (Field-Programmable Gate 

Arrays) – programowalnych macierzy bra-

mek. W ten sposób producent procesorów 

chce poszerzać swoje portolio w rosną-

cych segmentach rynku IT (zwłaszcza data 

center), w których dominuje Intel. Ponadto 

zakup Xilinxa ma umożliwić AMD ekspan-

sję na rynku czipów telekomunikacyjnych, 

gdzie spodziewany jest wyraźny wzrost 

dzięki rozwojowi 5G. Producent liczy tak-

że na oszczędności dzięki efektowi syner-

gii. Tylko w ciągu pierwszego 1,5 roku mają 

sięgnąć 300 mln dol. Jak zapewnia AMD, 

portfolio obu fi rm uzupełnia się, a dzięki 

przejęciu Xilinxa ich wspólna oferta obej-

mie kompleksowe portfolio umożliwiają-

ce przetwarzanie o wysokiej wydajności, 

łączące CPU, GPU, FPGA, SoC i oprogra-

mowanie, co pozwala na budowę nowych 

platform chmurowych, brzegowych oraz 

wykorzystanie wspólnych innowacji 

w urządzeniach. 

Red Hat i Samsung chcą wspólnie przy-

spieszyć wdrażanie technologii 5G, co ma 

być możliwe dzięki udostępnieniu dostaw-

com usług telekomunikacyjnych sieci opar-

tych na technologii Kubernetes. Obie fi rmy 

chcą pomagać dostawcom usług telekomu-

nikacyjnych we wdrożeniu technologii 5G 

w różnych aspektach, takich jak sieć rdze-

niowa 5G, przetwarzanie brzegowe, Inter-

net rzeczy czy uczenie maszynowe. We 

wspólnych działaniach Samsung i Red Hat 

będą korzystać z hybrydowych rozwiązań 

chmurowych, takich jak: Red Hat Open-

Shift, Red Hat OpenStack Platform, Red Hat 

Enterprise Linux, Red Hat Ansible Automa-

tion Platform i Red Hat OpenShift Container 

Storage, jak również technologii fi rmy Sam-

sung – 5G vRAN, vCore, MEC oraz rozwią-

zań do zarządzania i funkcji analitycznych. 

Andrew Wong,dotychczasowy szef 

hiszpańskiego oddziału Xiaomi, został 

dyrektorem generalnym producenta 

w Europie Środkowo-Wschodniej oraz 

krajach bałtyckich i nordyckich. Je-

go zadaniem ma być rozbudowa sieci 

sprzedaży, a  także zwiększenie do-

stępności produktów z portfolio pro-

ducenta, które globalnie jest szersze 

niż w naszej części świata. Poprzednik 

Wonga na tym stanowisku – Tony Chen 

– będzie teraz odpowiedzialny za inte-

resy Xiaomi w Ameryce Łacińskiej.

Vertiv i Honeywell, nawiązały współpracę, 

której celem jest stworzenie zintegrowanych roz-

wiązań zwiększających niezawodność centrów 

danych, a także ich odporność na awarie i opty-

malizacja wydajności. Filarem oferty obu part-

nerów będą tworzone przez Honeywell systemy 

zarządzania budynkami (BMS), oprogramowanie 

narzędziowe oraz produkty ochronne, a także 

dostarczane przez Vertiv systemy zasilania gwa-

rantowanego (UPS), rozwiązania do dystrybucji 

energii, systemy klimatyzacji precyzyjnej, moni-

torowania infrastruktury i rozwiązania modular-

ne. Firmy na początku będą koncentrować się na 

rozwiązaniach mikrosieci energetycznych dla cen-

trów danych.

Also, w ramach planowej, szybkiej eks-

pansji w Europie Wschodniej, otworzy 

nowe centrum logistyczne w Rumunii. 

Tamtejszy rynek jest jednym z najwięk-

szych w  regionie (wartość sprzedaży 

w  sektorze dystrybucji ICT wyniosła 

w ub.r. 1,5 mld euro), a Also od począt-

ku tego roku notuje tam wzrost przycho-

dów na poziomie 25 proc. „Nasz cel jest 

jasny: chcemy być numerem jeden na ru-

muńskim rynku ICT” – deklaruje Gustavo 

Möller-Hergt, CEO Also Holding. Aktual-

nie dystrybutor jest obecny w 23 kra-

jach, z czego 13 znajduje się w Europie 

Wschodniej.

AWS ustanowiło nowy region chmurowy 

w Szwajcarii, gdzie centra danych tego dostawcy 

mają powstać do drugiej połowy 2022 r. Yvonne

Bettkober, szefowa lokalnego oddziału AWS z sie-

dzibą w Zurychu, podkreśla, że szwajcarska go-

spodarka charakteryzuje się silnym sektorem 

przemysłowym i fi nansowym, prężnym segmen-

tem małych i średnich fi rm, jak też działa tam wie-

le startupów. Ponadto duży odsetek tamtejszych 

fi rm zalicza się w kontekście usług chmurowych 

do grona tzw. wczesnych naśladowców (early 

adopters). AWS obecnie dysponuje 24 chmuro-

wymi regionami.

Sharp i NEC sfi nalizowali transakcję utworzenia spółki joint venture pod nazwą Sharp NEC Dis-

play Solutions (SNDS). W tym celu Sharp nabył większość (66 proc.) udziałów w NEC Display So-

lutions (NEC Corporation zachowa pozostałe 34 proc.). Nowa fi rma ma koncentrować się na roz-

wiązaniach wizualnych dla klientów biznesowych (wyświetlacze, projektory, rozwiązania dla 

kina cyfrowego i in.). Zajmie się ich rozwojem, produkcją i sprzedażą. Europejska siedziba SNDS 

będzie zlokalizowana w Niemczech. 

EUROPA I  ŚWIAT

Hannes Ametsreiter, prezes niemieckiego oddziału Vodafone, ostrzegł rząd federalny przed 

skutkami ewentualnego wykluczenia Huawei z budowy niemieckich sieci 5G i wezwał do „konstruk-

tywnej rozmowy opartej na faktach, a nie zastraszaniu”. Według niego w przeciwnym razie trzeba 

liczyć się z opóźnieniem rozwoju sieci 5G nawet o pięć lat przy znaczącym zwiększeniu kosztów 

całej operacji. Hannes Ametsreiter podkreśla, że nie podziela obaw dotyczących bezpieczeństwa 

sprzętu od Huawei: „Zamiast taktyki zastraszania, wolałbym raczej przeprowadzić dyskusję opartą 

na faktach na temat rozwiązań technicznych i mechanizmów ochrony fi rm, na przykład poprzez 

szyfrowanie”. Jednocześnie zaznaczył, że ewentualny zakaz to „decyzja polityczna”.
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Stosunkowo mała wiedza o korzyściach, 
jakie daje korzystanie z narzędzi do mo-
nitorowania przekłada się na wydłużenie 
procesu ich sprzedaży. 

– Często dopiero PoC, czyli testowanie 
rozwiązania, pokazuje klientowi ogromną 
wartość tego typu narzędzi i dopiero wte-
dy dochodzi do zakupu – mówi Beata Ha-
ber, Business Development Manager we 
Flowmon Networks.

Za główną barierę, która 
utrudnia sprzedaż rozwią-
zań do analizy i bezpieczeń-
stwa sieci, część specjalistów 
uważa ich ceny. Klientom 
trzeba cierpliwie, i  często 
bezskutecznie, tłumaczyć, 
że w  celu ochrony danych 
muszą zainwestować w swo-
ją sieć wiele tysięcy złotych. 
Przeszkodą w  sprzedaży 
rozwiązań do monitoringu 
i analizy sieci jest także dość 
powszechna opinia, że są to 

narzędzia trudne we wdrażaniu i obsłudze.
– Z punktu widzenia przeciętnego użyt-

kownika może to tak wyglądać, ponieważ te

pracowników, jak i  ruchu sieciowego.
Z drugiej strony, w związku z coraz więk-
szą liczbą osób pracujących w sposób zdal-
ny oraz przebywających w izolacji, usługi 
i rozwiązania są na coraz większą skalę 
udostępniane poprzez e-platformy, co 
stanowi źródło dochodów, ale tworzy też 
nowy wektor podatności. 

– To powoduje, że monitorowanie ruchu 
sieciowego, które do tej pory traktowane 
było nieco po macosze-
mu, staje się jednym z za-
sadniczych komponentów 
bezpieczeństwa informa-
tycznego w organizacjach 
–  twierdzi Krzysztof 
Hałgas, dyrektor zarzą-
dzający w Bakotechu.

Niemniej rozwiąza-
nia do monitoringu i za-
awansowanej analityki 
zdarzeń w sieci wciąż nie 
są stosowane powszech-
nie. Zwykle klientom 
brakuje pełnej wiedzy i zrozumienia, że 
ich częste problemy z komunikacją mogą 
być szybko i skutecznie zdiagnozowane. 

Systemy monitoringu zapewniają
pierwszą linię obrony w sytuacji, 
gdy aplikacje przestają działać lub 

ich wydajność maleje. Dzięki monitoro-
waniu można przewidzieć potencjalne 
problemy z siecią i proaktywnie je roz-
wiązywać. Przy czym takie narzędzia nie 
służą wyłącznie do zapobiegania zato-
rom sieciowym, ale także gromadzenia 
informacji o pracy sieci. A to także jeden 
z podstawowych elementów budowania 
i kontrolowania zasad realizowanej po-
lityki bezpieczeństwa. Budując wzorzec 
poprawnej komunikacji sieciowej, a na-
stępnie rozpoznając wszelkie odstępstwa 
i anomalie można stwierdzić, że dzieje się 
coś, co powinno zwrócić uwagę. 

Zwiększone zapotrzebowanie na ana-
lizę ruchu sieciowego wynika także z bie-
żącej sytuacji, związanej z  pandemią 
COVID-19. Z jednej strony większość or-
ganizacji już wprowadziła bądź właśnie 
wprowadza pewne formy pracy zdalnej. 
Wymaga to dostosowania narzędzi pra-
cy, zastosowania mechanizmów uwie-
rzytelniania i kontroli dostępu, a także 
monitorowania zarówno zachowania

Często dopiero 
testowanie
rozwiązania 
pokazuje klientowi 
ogromną wartość 
tego typu 
narzędzi.

RYNEK

do monitorowania 
i analizy

NARZĘDZIA

Wobec coraz większego znaczenia sieci, popyt na narzędzia do ich monitoringu 
musi rosnąć. Nie znaczy to, że w kontakcie z klientem proces sprzedaży będzie 
łatwym i przyjemnym doświadczeniem.

sieci
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uprościć proces wdrażania, więc w przy-
padku klasycznego monitoringu sieci moż-
na go często zamknąć nawet w przeciągu 
kilku godzin – zapewnia Bartosz Dzirba. 

Wpływ na obraz rynku monitoringu i ana-
lizy sieci ma także to, że od zawsze funk-
cjonowały na nim rozwiązania darmowe, 
tworzone zwykle w modelu open sour-
ce. Dlatego, jeśli klient wie, że na rynku 
są dostępne bezpłatne narzędzia, które 
może wdrożyć i zacząć używać – sprze-
daż komercyjnych rozwiązań może być 
utrudniona. 

– Nie ma nic  złego w  wykorzystywa-
niu narzędzi open source. Klient powinien 
wziąć jednak pod uwagę, że mogą być one 
trudniejsze w  obsłudze i  we wdrożeniu. 
Może się nawet okazać, że zapłaci porów-
nywalne do zakupu produktu komercyj-
nego pieniądze za usługi umożliwiające 
korzystanie ze wszystkich możliwości na-
rzędzia dostępnego za darmo – twierdzi 
Bartosz Dzirba.

Kluczową sprawą może być wsparcie 
i rozwój oprogramowania. Klient, który 

narzędzia są tworzone z myślą o osobach, 
które potrafi ą interpretować dostarcza-
ne wyniki, głównie inżynierach. Jednak 
w ostatnich latach można było zaobser-
wować ewolucję wielu produktów na tym 
rynku, z narzędzi wyłącznie dla inżynierów 
do rozwiązań także dla biznesu – uważa 
Bartosz Dzirba, CTO w Passus SA.

W rezultacie interfejsy grafi czne zo-
stały uproszczone i  stały się bardziej 
atrakcyjne, zmniejszyła się także liczba 
prezentowanych domyślnie parametrów. 
Pulpity pokazują w przejrzysty sposób, 
według zrozumiałego schematu – na czer-
wono to, co wymaga interwencji, na po-
marańczowo to, co wymaga uwagi oraz na 
zielono to, co działa prawidłowo. Dzięki 
temu możliwe jest szybkie zorientowanie 
się w sytuacji, przykładowo – jak funk-
cjonuje dana aplikacja w skali oddziału 
czy całej organizacji. Jeśli trzeba dotrzeć 
do rzeczy bardziej szczegółowych i skom-
plikowanych, to wciąż możliwe jest zagłę-
bienie się do takiego poziomu.

– Z kolei jeśli chodzi o implementację, 
to nie można mówić, że są to rozwiązania 
gotowe do użytku „wprost z pudełka”. Ich 
producenci starają się jednak maksymalnie 

Zdaniem integratora    

n Bartosz Dzirba, CTO, 
Passus SA
Jeśli wzrasta zapo-

trzebowanie na in-

frastrukturę, to musi 

rosnąć także potrze-

ba monitoringu sie-

ci i aplikacji. Coraz więcej 

projektów dotyczy monitorowania 

działania aplikacji od strony użyt-

kownika końcowego. Stało się ono 

szczególnie ważne obecnie, w wa-

runkach pandemii, która doprowa-

dziła do bez porównania większego 

wykorzystania pracy zdalnej. Dla-

tego, obok tradycyjnych rozwiązań, 

będzie przybywać tych opartych na 

agentach instalowanych na urządze-

niach końcowych. Mogą one dużo 

lepiej pokazać poziom obsługi użyt-

kownika. Klienci mają obecnie znacz-

nie mniejsze niż w przeszłości opory 

przed instalowaniem dodatkowego 

oprogramowania na urządzeniach 

ich pracowników. Kolejnym rosną-

cym trendem jest wykorzystanie za-

sobów chmurowych i konieczność 

monitorowania poziomu tego rodza-

ju usług. W rezultacie przybywa też 

rozwiązań przeznaczonych wyłącz-

nie dla chmury. 

będzie przekonany, że wystarczy mu in-
ternetowa społeczność twórców i użyt-
kowników danego narzędzia, w sytuacji 
wymagającej szybkiego działania może 
nie doczekać się rozwiązania swojego 
problemu. W przypadku rozwiązania ko-
mercyjnego za jego zakupem idzie sup-
port – w razie wystąpienia błędu będzie 
ktoś, kto zgodnie z umową serwisową go 
naprawi. Także ścieżka rozwoju może być 
wytyczona w bardziej klarowny sposób, 
aktualizacje i poprawki będą bardziej re-
gularne, a interfejs lepiej zaprojektowany 
(co przełoży się na większą łatwość obsłu-
gi i jej wyższą efektywność, a więc niższe 
koszty operacyjne). 

– Na rynku możemy znaleźć szereg dar-
mowych lub bardzo dobrze cenowo spozy-
cjonowanych narzędzi do monitorowania 
sieci, jednak najczęściej mają one ograni-
czoną funkcjonalność, wymagają eksperc-
kiej wiedzy związanej z administracją 
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oraz umiejętności developerskich do ich 
wdrożenia. Rozwiązania, które posiada-
ją szersze funkcjonalności i profesjonal-
ny kanał sprzedaży, zazwyczaj są droższe, 
co z kolei ogranicza ich zasięg rynkowy do 
średnich i większych organizacji – przy-
znaje Krzysztof Hałgas.

Darmowe oprogramowanie do monito-
rowania sieci może być dobrym rozwiąza-
niem, jeśli budżet jest napięty do granic, 
a  sieć właśnie doświadczyła nagłego 
przestoju i trzeba natychmiast wdrożyć 
określone narzędzie (bez przechodzenia 
przez cały proces zakupu). Są też i tacy, 
którzy decydują się na używanie go sta-
le, jednak może to mieć nieoczekiwane 
konsekwencje. 

– Znałem klientów, którzy korzysta-
li z rozwiązania open source, zatrudnia-
jąc panującego nad wszystkim specjalistę. 
Gdy taki fachowiec zwalniał się z pracy, od-
chodząc do innej fi rmy, narzędzie stawało 
się praktycznie bezużyteczne, bo nikt nie 
wiedział, jak sobie z nim radzić – zauważa 
Bartosz Dzirba.

Są i  takie rozwiązania open source, 
do których można dokupić wdrożenie 
i wsparcie. Ten model może być polem 
do popisu dla integratora, który wyspe-
cjalizuje się w takich właśnie usługach. 
Jeśli wyjdzie z założenia, że nie zawsze 
musi sprzedać komercyjny produkt za 
z góry określone, spore pieniądze, może 
rozwinąć swoje możliwości w supporcie 
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Zdaniem specjalisty 
n Beata Haber, Business Development Manager, Flowmon Networks

Gdy chodzi o szanse na sukces resellera, słowo-klucz to integracja. 

Większość produktów do monitoringu sieci może być integrowa-

na z innymi systemami działającymi u klienta, zwłaszcza z obszaru 

bezpieczeństwa. Celem jest dostosowanie rozwiązania do konkret-

nych potrzeb klienta, dostrojenie go i zautomatyzowanie określo-

nych zadań operacyjnych, ewentualnie możliwość świadczenia usług 

zarządzanych. Zaawansowana wiedza i praktyczne doświadczenie w in-

tegracji systemów dają przewagę konkurencyjną na rynku i pozwalają integrato-

rom na budowanie pozycji zaufanego doradcy, znacznie poszerzając ich zakres 

współpracy z klientami.

n Michał Sobieski, Product Manager, Alstor SDS
Uwzględniając informację zwrotną z rynku, wielu producentów 

wprowadziło do oferty wersje mobilne swoich produktów – do 

przeglądu stanu sieci w zdalnej lokalizacji. Pracownik integrato-

ra uzbrojony w zestaw przenośnych urządzeń, takich jak TAP-y czy 

analizatory sieci, podpina się do aktywnej sieci i bez problemu wy-

ciąga z niej kopię przepływających danych. Umożliwia to dogłębną 

analizę ruchu, bez wpływu na sieć, a następnie wygenerowanie raportu 

klientowi. Ponieważ ceny urządzeń do monitoringu są relatywnie wysokie, poza 

zasięgiem wielu użytkowników sieci, to pojawia się przestrzeń dla resellera. Po 

zainwestowaniu w takie rozwiązanie może sam świadczyć usługi diagnostyczne 

albo nawet wypożyczać sprzęt.

n Grzegorz Szmigiel, dyrektor techniczny, Veracomp
Klienci oczekują dzisiaj nie tylko dostarczenia sprzętu, oprogra-

mowania czy środowiska, ale kompleksowych usług związanych 

z serwisowaniem, zarządzaniem i analityką – takich, które będą 

mogły być rozliczane w cyklu abonamentowym. To słuszne podej-

ście, ponieważ daje możliwość korzystania z najnowszych technolo-

gii i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Wielu integratorów od 

dłuższego już czasu buduje swoją ofertę w oparciu o usługi. Stawiają przy 

tym na posiadane kompetencje, zasoby data center oraz tworzone ośrodki zarzą-

dzania bezpieczeństwem. Nawet jeśli tempo rozwoju tego rodzaju oferty nie było 

zbyt duże w ostatnich latach, to obecnie zainteresowanie nią rośnie. 

RYNEK

i bieżącej obsłudze darmowego narzę-
dzia, jednocześnie całkiem przyzwoicie 
na tym zarabiając.

MSP?
Założenie, że można swoje szanse sprze-
dażowe poszerzyć o możliwość stałych 
wpływów, to prosta droga do modelu 
MSP, czyli integratora świadczącego ze-
wnętrzne usługi zarządzane. Model ten 
świetnie sprawdza się wszędzie tam, 
gdzie klient preferuje zakupienie usłu-
gi, której implementację i  administra-
cję ceduje na doświadczonego dostawcę. 
Zdaniem Krzysztofa Hałgasa rynek moni-
torowania ruchu sieciowego czy też usług 
sieciowych działających u klienta dopie-
ro się rodzi i ze względu na ograniczoną 
ofertę rynkową wciąż pozostaje niszą. 

– Wydaje się, że kluczowym problemem 
pozostaje wciąż brak potrzeby posiadania 
rozwiązań monitorowania sieci, wynika-
jący z niskiej świadomości zagrożeń wśród 
zasadniczej części potencjalnych klientów 
oraz ograniczonego zaufania do usługo-
dawców, którzy, posiadając dostęp do in-
frastruktury klienta, jednocześnie mogą 
uzyskiwać dostęp do szeregu danych wraż-
liwych dla danej organizacji. Przez wielu 
uczestników rynku postrzegane jest to za-
tem wciąż jako zagrożenie, a nie wsparcie 
– tłumaczy szef Bakotechu. 

Przy sprzedaży rozwiązań wymaga-
jących dużej wiedzy, jak to ma miejsce 
przy rozwiązaniach monitorowania sie-
ci, rola partnera jest kluczowa. Klient 
końcowy, nawet posiadając dział IT, po-
trzebuje partnera, który potrafi  w spo-
sób metodyczny opisać występujące luki 
bądź podatności w użytkowanych syste-
mach i zaproponować dedykowane roz-
wiązanie, które pomoże w ich eliminacji. 
Ze względu na to, że sieci oraz ich konfi -
guracja są unikalne dla każdego klienta, 
bardzo trudno jest zaoferować standar-
dowy produkt „z pudełka”. Aby w pełni 
odpowiedzieć na potrzeby klienta part-
ner musi przeprowadzić audyt, a następ-
nie właściwie wdrożyć i skonfi gurować 
narzędzie do analizy ruchu. Wymagana 
jest do tego profesjonalna wiedza, zarów-
no ogólna związana z sieciami IT, jak i ta 
związana bezpośrednio z  oferowanym 
rozwiązaniem. n
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Chociaż ochrona punktów końcowych stanowi najważniejsze 
wyzwanie cyberbezpieczeństwa, to jak wiele z nich jest tak 
naprawdę chronionych? Rozwój środowisk cyfrowych zmusza 
analityków z SOC do zmiany dotychczasowego podejścia.

Mimo że ochrona punktów końco-
wych pochłania znaczącą część 
budżetu bezpieczeństwa, ciągle 

zdarzają się włamania, a wrażliwe dane są 
kradzione. Co więcej, widoczność punk-
tów końcowych nie zawsze jest pełna. 
Zwłaszcza że przy wielu pracownikach 
zdalnych trudno ufać, że w pełni zabezpie-
czają swoje urządzenia. Oczywiście w ta-
kich przypadkach działania specjalistów 
ds. cyberbezpieczeństwa obejmują ruty-
nowo stosowanie SIEM. Jednak bez rze-
telnych źródeł i odpowiedniego zasięgu 
SIEM jest ślepy. Atakujący mogą dodat-
kowo majstrować przy logach, żeby ukryć 
swoje działania, a w niektórych przypad-
kach tworzenie logów może być wyłą-
czone, aby zaoszczędzić na wydajności. 
To oznacza, że istnieje ryzyko pominięcia 
zagrożeń w morzu fałszywie dodatnich 
wyników lub po prostu przemkną się one 
przez luki w widoczności. 

Ten kierunek myślenia podchwycił 
Gartner, tworząc koncept zwany Triadą 
Widoczności SOC, opierającą się na trzech 
uzupełniających się fi larach. Dwa z nich to 
SIEM oraz wykrywanie i reagowanie na 
punktach końcowych (Endpoint Detection 
& Response – EDR). Trzeci nazwano NDR 
(Network Detection & Response –  sie-
ciowe wykrywanie i reagowanie), który 
wcześniej nazywany był po prostu analizą 
ruchu sieciowego. NDR dodaje perspekty-
wę sieciową i tym samym uzupełnia Triadę 
Widoczności SOC.

Ideą triady jest siła wynikająca ze zróżni-
cowania: możliwości każdego rozwiązania

ADVERTORIAL

Flowmon ADS: 
jak to działa?

 Flowmon ADS

niwelują słabości pozostałych dwóch. 
EDR jest tylko spojrzeniem na punkty koń-
cowe, SIEM może przetwarzać różne logi 
(i nawet używać danych sieciowych jako 
źródła), a NDR zapewnia kompleksową 
perspektywę sieciową. Aby lepiej zrozu-
mieć, w jaki sposób NDR pasuje do triady, 
rozważmy następujący przykład. Podczas 
podróży służbowej laptop pracownika zo-
stał zainfekowany przez ransomware. Po 
powrocie i podłączeniu do sieci fi rmowej 
ransomware poszukuje podatnych urzą-
dzeń. W końcu atakujący odkrywają podat-
ność i udaje im się niezauważenie zdobyć 
dane dostępowe. Dzięki nim uzyskują 
dostęp do wrażliwych danych pry-
watnych, które mogą zaszyfrować 
lub wykraść dzieląc je na mniej-
sze części i wysyłając w niewinnie 
wyglądającej komunikacji ICMP. 
Teraz EDR i SIEM powinny wykryć 
takie działania, jednak nie zawsze 
tak się dzieje i dlatego ciągle poja-
wiają się informacje o nowych atakach 
ransomware. 

W takich przypadkach sprawdza się po-
dejście zorientowane na monitorowanie 
sieci. Na każdym etapie ataku, przeciwnik 
zostawia ślady w ruchu sieciowym, któ-
re są niezwykle trudne do zamaskowa-
nia. One pozwalają NDR dodać znaczący 
poziom rzetelności do triady. Mimo że 
w żadnym wypadku nie zastępuje EDR lub 
SIEM, NDR jest kluczowym składnikiem 
w warstwowym systemie bezpieczeństwa, 
który jest potrzebny, by walczyć ze współ-
czesnymi zagrożeniami.

Dodatkowe informacje:
Jeżeli jesteś zainteresowany produktami Flowmon 

lub udziałem w Programie Partnerskim Flowmon napisz 
do naszego zespołu w Polsce: 

poland@fl owmon.com.
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Triada Widoczności SOC: 
wezwanie do podejścia
skoncentrowanego na sieci
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Dzięki nowemu narzędziu w portfolio Matrix42 bieżąca analiza aplikacji, 

zasobów IT i ich wzajemnych zależności to już nie mrzonka.

FIRESCOPE SDDM:

ADVERTORIAL

D

Dodatkowe informacje:
Paweł Marciniak, regionalny dyrektor MATRIX42

pawel.marciniak@matrix42.com

analiza zależności w czasie rzeczywistym 

1Trwała obserwacja
Korzystając z doskonałej metody wykrywania, która łączy w sobie wykrywanie pasywne 

i aktywne, SDDM identyfi kuje i gromadzi informacje o zasobach i zależności, o których istnieniu 

użytkownicy nigdy wcześniej nie wiedzieli.  

2Usługa Multi-Layer Baseline, mapy i alerty
Z łatwością można teraz tworzyć wielowarstwowe mapy zależności krytycznych aplikacji, 

wyjść poza żądania zarządzania zmianą i zobaczyć pozostałe skutki zmian. Użytkownik może 

teraz natychmiast otrzymywać powiadomienia o wszelkich zmianach i anomaliach 

w zdefi niowanej linii bazowej. 

3Asset Intelligence
Zapewnia bezcenny wgląd w zmniejszanie ryzyka, ocenę wpływu usług i podejmowanie 

świadomych decyzji biznesowych w celu uniknięcia kosztownych zakłóceń w świadczeniu usług. 

Asset Intelligence pomaga ocenić wpływ jednej lub większej liczby usług przez pryzmat każdego 

zasobu. 

dla których Twoi klienci potrze-
bują Matrix42 FireScope SDDM 3 powody,

MATRIX42 FIRESCOPE – INTRODUCTION TO SDDM  
ARCHITECTURE OVERVIEW

Network Tap/

Port Mirroring

Promiscuous Mode
sFlow 

NetFlow

SNMP, W
MI, SS

H, NMAP FS Edge 
(VM)

FireScope Agent

Customer Data Center
Cloud

Remote Site
Customer A

NOC
MSP
Customer A
Customer B

FireScope 
BI DataMart

ITSM + CMBD
synchronization

Alerts/
Notification

Normalization, 
Aggregation, 

Deduplication, 
Reconciliation, 
Dependencies, 

Business Services, 
Machine Learning, 
Business Insight

F I R E S C O P E
A MATRIX42 COMPANY
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RAPRAPOORT 360RT 360oo

40  Partnerzy tęsknią za lojalnością
Jeśli producent nie gra fair lub mało 
obchodzi go interes partnera, to określone 
w umowach i regulaminach zasady nie 
zagwarantują dobrej współpracy. Również 
patrzenie na programy partnerskie pod 
kątem cen i rabatów to pomyłka.

44  Sprzedaż usług: jak zdopingować 
integratora
Większość fi rm IT woli sprzedawać i wdrażać 
serwery, stacje robocze czy macierze niż 
odsprzedawać moc obliczeniową czy pamięć 
masową jako usługę. Ale szefowie wielkich 
koncernów informatycznych chcą iść 
w przeciwnym kierunku. 

48  Nie zmieniajmy reguł w trakcie gry
„Właściwie nie ma roku fi skalnego, żeby 
ktoś w naszym zespole nie wściekał się, 
bo znowu zmienione zostały zasady 
gry” – Wojciech Muras, CEO Netology, 
w rozmowie z CRN Polska o różnych 
aspektach współpracy z producentami. 

PROGRAMY
PARTNERSKIE
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specyfi kę działania i różnych klientów. 
Zresztą w międzynarodowych korpora-
cjach zwykle nie przykłada się wielkiego 
znaczenia do charakterystyki poszcze-
gólnych rynków. Jak ktoś to określił, 
z  zagranicy przychodzi „matrix”, któ-
ry z mniejszym lub większym powodze-
niem próbuje się nałożyć na polskie realia. 
I nie ma się co oszukiwać: z importem 
programów partnerskich i ich niedosto-
sowaniem do lokalnych fi rm niewiele da 
się zrobić. Krajowe oddziały producen-
tów raczej nie mają innej opcji niż reali-
zowanie strategii określonej na potrzeby 
całej korporacji.

Sztywne zasady programów prowadzą 
niekiedy do absurdów. Otóż w przypad-
ku jednego z producentów drukarek jego 
partner musiał zadeklarować, czy działa 
w segmencie biurowym, czy też produk-
cyjnym. Nie było możliwe uczestnictwo 

w programie partnerskim w obu segmen-
tach rynku, mimo że integrator realnie ta-
ką działalność prowadził. Najwyraźniej 
operatywność polskich fi rm IT przerosła 
wyobraźnię autorów takich regulacji. Jak 
można się domyślać, nie dało się zmie-
nić tej zasady, a skutkiem była rezygnacja 
z udziału w programie partnerskim. 

Tym jednak, co irytuje integratorów 
w szczególności, jest nielojalność ze stro-
ny producentów. Na przykład wtedy, gdy 
producent – naciskany przez centralę, że-
by wyrobić target przed końcem kwarta-
łu – proponował specjalne ceny na swoje 
produkty nawet tym fi rmom, które nie 
były jego autoryzowanymi partnerami. 
Najwyraźniej był mocno zdesperowany, 
bo stawki okazały się… jeszcze niższe, niż 
dla resellerów uczestniczących w progra-
mie partnerskim. Jak widać, regulacje nie 
były przeszkodą w sytuacji, gdy vendor 

n Krzysztof Pasławski
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We współpracy z producentem najważniejsza jest lojalność. Nie zastąpią 
jej sformalizowane zasady – wynika z wypowiedzi integratorów na temat 
programów partnerskich.

lojalnością
Partnerzy tęsknią za… 

RAPRAPOORT 360RT 360oo

O tym, że uczciwość, wiarygod-
ność, rzetelność to podstawa 
dobrych relacji w biznesie, wia-

domo od dawna. Dlatego z jednej strony 
nie powinno dziwić, a z drugiej jednak za-
stanawia, dlaczego ten właśnie aspekt tak 
często przewija się w rozmowach z inte-
gratorami na temat programów partner-
skich. Zdaniem naszych rozmówców, jeśli 
producent nie gra fair lub mało obchodzi 
go interes partnera, to określone w umo-
wach i regulaminach zasady nie zagwa-
rantują dobrej współpracy. Co nie znaczy, 
że formalne regulacje nie są istotne. Są, 
dlatego też do nich samych partnerzy 
również mają swoje uwagi, dość często 
negatywnie, ale także pozytywne.

Zacznijmy od narzekań, przede wszyst-
kim na sztywne zasady programów i ich 
niedostosowanie do biznesów poszcze-
gólnych partnerów, bo każdy ma swoją 
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zdecydował się przedłożyć swój interes 
nad dobro dotychczasowych, często wie-
loletnich partnerów. Producent w ten spo-
sób wystawia do wiatru przedsiębiorców, 
którzy od lat inwestują we współpracę 
z nim i kooperują zgodnie ze stawianymi 
im wymaganiami. 

– Resellerzy rzadko robią takie wolty. 
Firmy, w których pracuje kilka, kilkanaście 
osób, są lojalne, bo nie mogą sobie pozwo-
lić na szerokie portfolio producentów i czę-
ste zmiany. Stąd siłą rzeczy koncentrują się 
na długofalowej współpracy z konkretnymi 
producentami i inwestują w tę współpracę
– komentuje Marek Zbarachewicz, wła-
ściciel M3tech.

Jego zdaniem aby uchronić się przed 
różnymi „niespodziankami”, warto od-
chodzić od prostej odsprzedaży, gdzie 
konkuruje się ceną „pudełka”, i rozwi-
jać usługi, których nie da się porównać 
w internecie z innym dostawcą. Poza tym 
mogą mieć dla klienta unikalną wartość, 
której nie ma inny integrator. 

Nadal, co nie jest nowym tematem, bo-
lączką są zbyt wysokie, z punktu widzenia 
mniejszych podmiotów, limity sprzeda-
ży, które uprawniają do korzyści w pro-
gramach partnerskich. 

– Jakieś dwa lata zajęło mi osiągnię-
cie wielkości sprzedaży uprawniającej do 
bonusów u  dużego producenta –  mówi 
Andrzej Ruszczyk, właściciel fi rmy han-
dlowo – usługowej oferującej komputery. 

Zaznacza przy tym, że już dawno skon-
centrował się na sprzedaży używanych 
urządzeń, uznając, że nie ma sensu ści-
gać się z retailerami. W efekcie ograniczył 
sprzedaż nowego sprzętu do kilkunastu 
procent obrotów, składa natomiast na za-
mówienie komputery z nowych podze-
społów, głównie dla graczy. 

– Konkurencja ze strony dużych sieci 
jest zbyt duża, aby programy partnerskie 
mogły pomóc mniejszej fi rmie. Korzystają 
z nich raczej najwięksi sprzedawcy – uwa-
ża Andrzej Ruszczyk.

Wyśrubowane wymagania w progra-
mach mogą prowadzić do tak niekorzyst-
nych zjawisk dla branży, jak obniżanie 
przez resellerów cen produktów, by-
le sprzedać więcej towaru i w określo-
nym czasie osiągnąć pułap obrotów 
uprawniający do bonusów w programie 
partnerskim.

Producenci, realizując swoje cele strate-
giczne, mogą rozjechać się z oczekiwania-
mi resellerów. Przykładem jest dążenie do 
rozwoju w kierunku chmury czy usługo-
wego IT, które czasem nijak ma się do biz-
nesu realizowanego przez partnerów.

– Nasi klienci nie chcą chmury i usłu-
gowego IT, to jak mam im to sprzedawać? 
Programy partnerskie powinny nadal 
uwzględniać biznes tradycyjny i  ofero-
wać w związku z tym przyzwoite korzyści 
i wsparcie, a nie zmuszać partnerów do te-
go, by działali wbrew własnym interesom 
i potrzebom klientów – uważa Anna Mo-
dzelewska, właścicielka NET-AN. 

Sceptycznie przy tym ocenia zmiany 
w programach dużych producentów, ta-
kie jak zapowiedzi uważnego wsłuchiwa-
nia się w głos partnerów. 

– Obawiam się, że gdy przyjdzie czas na 
realizację targetu, zasady zostaną odłożone 
na bok, a liczyć się będzie przede wszystkim 
to, by sprzedać jak najszybciej i jak najwię-
cej – uważa Anna Modzelewska.

W takiej sytuacji, która zresztą wcale 
nie jest teoretyczna, nielojalność – zda-
niem integratorów – wzięłaby górę… 

Zdarza się, że integrator rejestruje pro-
jekt, a raczej próbuje to robić i dowiaduje

się, że jest już zajęty, mimo że ma pew-
ność, że nikt inny nie dotarł do jego 
klienta. Po kilku takich bezskutecznych 
próbach „zaklepania” projektu, partnerzy 
zwykle rezygnują ze współpracy z produ-
centem, który nie gra fair. Takie sytuacje 
to nic nowego – przewijają się w preten-
sjach do producentów od lat. W jednym 
z przypadków duży producent systema-
tycznie odprawiał z kwitkiem partnerów 
próbujących rejestrować swoje projekty. 
Za każdym razie tłumaczył, że wcześniej 
zgłosił je już ktoś inny. Po jakimś czasie 
okazało się, że te „deale” dostawała do 
realizacji zwykle ta sama fi rma ( jakoby 
najszybsza w rejestracji), w której oso-
ba odpowiedzialna u tego producenta za 
współpracę z partnerami wkrótce potem 
dostała posadę... 

Integratorzy narzekają również na zbyt 
dużą biurokrację przy rejestracji projek-
tów i krótkie terminy. Niektórzy vendo-
rzy przy rejestracji wymagają na przykład 
wypełniania rozbudowanych formułek. 

– Mamy mało czasu na zapełnianie ta-
bel. Poza tym terminy odnowienia projek-
tów są niekiedy zdecydowanie za krótkie. 
Niektórzy dają na to jedynie miesiąc, a po-
tem trzeba ciągle pilnować ponownych 
rejestracji i  odpowiadać regularnie na 
pytania zniecierpliwionego producenta: 
„czy to już?”. Nie, praca nad projektem 

PROGRAMY PARTNERSKIE

…selekcja partnerów, 

eliminacje niekompentnych 

i niedoświadczonych,

…wsparcie techniczne,

…rejestracja projektów i ceny 

specjalne,

…możliwość poszerzania wiedzy 

(szkolenia, certyfi katy),

…łatwiejsze nawiązywanie 

i zacieśnianie relacji biznesowych 

(z ludźmi producenta, 

dystrybutorami, innymi partnerami).

ZALETY I WADY
…zbyt wysokie targety sprzedażowe 

dla małych fi rm,

…„ceny specjalne” nie zawsze są 

korzystne,

…krótkie terminy odnowienia 

zarejestrowanych projektów,

…za dużo formalności i wypełnienia 

dokumentów,

…niekompetencja i brak 

zaangażowania osób mających 

wspierać partnerów. 

programów partnerskich w ocenie resellerów
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nie odbywa się z prędkością błyskawicy. 
Moim zdaniem minimalny czas odnowie-
nia projektów powinien wynosić pół ro-
ku – mówi jeden z resellerów, proszący 
o anonimowość. 

Mimo że można narzekać na różne 
aspekty programów partnerskich, wśród 
resellerów przeważa przekonanie, że są 
one potrzebne i mają swoje zalety. Prze-
wijały się tutaj dwa istotne, zdaniem part-
nerów, ich plusy: po pierwsze prowadzą 
do selekcji, bez której fi rmy bez zaangażo-
wania, przygotowania i dorobku mogłyby 
teoretycznie wchodzić w każdy projekt, 
nawet taki, którego nie byłyby w stanie re-
alizować. Po drugie: zapewniają wspar-
cie, zwłaszcza techniczne (choć tu też nie 
zawsze jest idealnie). W sumie więc taki 
sformalizowany układ jest korzystny dla 
partnera, o ile producent gra fair.

– Najważniejsza jest uczciwość. Jeże-
li obie strony są wobec siebie lojalne, to 
współpraca się układa – twierdzi Piotr Mi-
zak, właściciel Pcomp 3000. 

Podaje przykład: producent potrze-
buje zwiększenia sprzedaży, więc part-
ner zatowarowuje się. O takiej lojalności 
świadczą też wymagania dotyczące limi-
tów obrotów, które akurat zdaniem Pio-
tra Mizaka są adekwatne do możliwości 
mniejszych partnerów. 

– Dla mnie limity sprzedaży wymagane 
w programach, w których uczestniczę, są 
do osiągnięcia, a nie jesteśmy największą 
fi rmą – mów Piotr Mizak. 

Uważa przy tym, że bez programów 
partnerskich i związanych z nimi korzy-
ści, jeszcze trudniej byłoby mu konku-
rować z  dużymi detalistami. Wsparcie 
producentów jest bardzo istotne, zwłasz-
cza w zakresie nowych, mniej znanych 
rozwiązań. Certyfi kacje czy wymagania

dotyczące kompetencji i szkoleń nasi roz-
mówcy uważają za potrzebne, a wręcz 
niezbędne na rynku, na którym trze-
ba nieustannie rozwijać się i poszerzać 
wiedzę. 

Cześć naszych rozmówców z zadowole-
niem podkreśla dążenie producentów do 
rozwoju wyspecjalizowanych partnerów 
i przekazywania im coraz więcej kompe-
tencji (poprzez zachęty związane z raba-
tami, dostępnością produktów i innymi 
korzyściami), tak aby byli bardziej samo-
dzielni w realizacji projektów. To dobry 
kierunek dla partnerów wchodzących na 
wyższe poziomy współpracy, gdzie kon-
kurencja, siłą rzeczy, jest mniejsza. 

– Od poszerzania umiejętności, kompe-
tencji nie ma ucieczki, a programy partner-
skie pomagają w takim rozwoju – nie ma 
wątpliwości Tomasz Sepioło, prezes So-
lix, fi rmy specjalizującej się w projektach 
Digital Signage. 

Wyjaśnia, że poszerzanie umiejętności 
przez partnera jest konieczne, bo klien-
ci coraz bardziej oczekują outsourcingu 
w obszarze IT czy AV. Kto się nie przygotu-
je do tej roli, będzie tracił klientów i rynek.

– Skończyły się czasy, gdy liczyła się 
prosta sprzedaż, dlatego patrzenie na pro-
gramy partnerskie pod kątem cen i raba-
tów to pomyłka. Nie chodzi w nich o ceny, 
a przynajmniej nie przede wszystkim, lecz 
o budowanie współpracy z producentem 
– twierdzi integrator.

Drogą do tego mają być, obok zacie-
śnienia personalnych relacji (wiadomo, 
biznes robi się z  ludźmi), także cieka-
we wdrożenia we współpracy z wybra-
nym vendorem. Jeśli partner wykaże się 
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ponadprzeciętnie, znajdzie się w kręgu 
fi rm, którym vendor w pierwszej kolejno-
ści powierzy na przykład nowego klienta. 

I jeszcze jedna istotna kwestia: w związ-
ku ze znaczeniem osobistych relacji w biz-
nesie rzeczą, której w tym roku mocno 
brakuje partnerom, są spotkania, szkole-
nia, targi i konferencje „w realu”, a nie tylko 
w internecie. A takie imprezy, jak również 
wyjazdy w nagrodę dla najlepszych part-
nerów są (miejmy nadzieję, że nie „były”) 
jednym z ważnych elementów programów. 

– Wymiana doświadczeń na takich spo-
tkaniach jest bardzo cenna. Poznałem tam 
inne fi rmy, z którymi robiliśmy wspólny 
biznes, a pomysły ukuły się podczas kulu-
arowych rozmów zupełnie spontanicznie 
– mówi Tomasz Sepioło. 

Bez uczestnictwa w programie part-
nerskim zapewne nie byłoby takich spo-
tkań. Cóż, jednak na to, że ich teraz nie 
ma, producenci nie mają już wpływu. 
Miejmy nadzieję, że kiedyś wrócą nor-
malne czasy, jak i konferencje, szkolenia, 
roadshow’y, a nie tylko „spotkania” na 
własnej kanapie z obrazkami na ekranie.

Zdaniem integratora 

n Marek Zbarachewicz, 
właściciel M3tech
Wśród istotnych dla 

resellerów aspektów 

w ramach współpra-

cy partnerskiej jest 

dostępność opiekunów 

handlowych. Jeżeli są nie-

uchwytni albo niekompetentni, to 

nawet najpiękniejsze zapisy w pro-

gramie partnerskim nie zrekom-

pensują braku realnego, fachowego 

wsparcia. Tym niemniej widocz-

ny jest od jakiegoś czasu, także 

poprzez wymagania i zachęty w 

programach partnerskich, trend 

przenoszenia większych kompe-

tencji do partnerów. Działy sprze-

daży producentów są redukowane, 

jest presja na to, by resellerzy po-

szerzali wiedzę, oraz zespoły, aby 

móc samodzielnie realizować pro-

jekty. Ten kierunek jest korzystny 

dla partnera. W rozwój warto inwe-

stować i dobrze, że producenci 

w tym pomagają. 

Zdaniem producenta

n Mirosław Pisaniec, Channel Manager, Secure Power Division, Schneider Electric 
Partnerzy kładą nacisk na sprawną, szybką oraz rzetelną komuni-

kację z producentem i dystrybutorem. Preferują programy part-

nerskie i autoryzacyjne, które mają elastyczną konstrukcję, a więc 

chociażby dają możliwość wyboru zakresu specjalizacji, zapew-

niającej uproszczenie ścieżki autoryzacyjnej. Jednak najważniej-

szym aspektem współpracy jest wpływ programu partnerskiego na 

poprawę zyskowności ze sprzedaży – poprzez programy rabatowe, lojal-

nościowe czy też środki przeznaczone na wspólne działania marketingowe. 
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Ostatnie miesiące pokazały, że partnerstwo w biznesie to coś więcej 
niż tylko oferowanie klientom podstawowego asortymentu i usług. To cały 
system sprzedaży z wartością dodaną, który pomaga klientom budować 
trwałe przewagi konkurencyjne w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

P

pokazujemy naszym partnerom, 

PROGRAMY PARTNERSKIE
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Ramię w ramię    
         z partnerami
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Kontakt dla partnerów: 
Piotr Głydziak, 

pełnomocnik zarządu Action ds. VAD 
Action Business Center 
szkolenia@action.pl

CZY WIESZ, że:
n  Action Business Center to taka część Action, 

która zajmuje się dystrybucją z wartością 

dodaną. 

n  W naszej ofercie znajdziesz pełen asor-

tyment, wsparcie techniczne i szkolenia 

z zakresu: sieci przewodowych i bezprze-

wodowych, inteligentnego domu, CCTV, 

zasilania awaryjnego, storage, serwerów, 

klimatyzacji i fotowoltaiki.

n  Więcej na:

https://business-center.action.pl

ZORIENTOWANI 
NA RESELLERA…
czyli kilka zdań o tym, jak współpracujemy 

z producentami IT. 

Otóż, aby zapewnić resellerom dobry 

start w każdym, nie tylko nowym projekcie, 

Action Business Center musi zadbać, by mieli 

oni pełny zasób informacji oraz wsparcie na 

każdym etapie współpracy z klientem koń-

cowym. Dlatego w dziale VAD Actionu nie 

tylko rozwijana jest oferta produktowa IT, 

ale także rozwiązania i usługi dla biznesu.

Misją Action Business Center jest świadcze-

nie resellerom, VAR-om, instalatorom i inte-

gratorom takich usług wokół asortymentu IT, 

by byli oni zdolni tworzyć przewagi kon-

kurencyjne, podnosząc satysfakcję swoich 

klientów i budując ich lojalność, a przy 

okazji dając możliwość zarabiania pieniędzy 

na wdrożeniach. 
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W łaściciele fi rm coraz częściej 
zadają sobie pytanie –  ku-
pić czy wypożyczyć. Od ja-

kiegoś czasu ten dylemat nie dotyczy już 
wyłącznie powierzchni biurowej czy sa-
mochodów, ale również infrastruktury 
teleinformatycznej. Analitycy Gartnera 
przewidują, że do końca 2022 r. z chmu-
ry publicznej będzie korzystało około 
60 proc. fi rm i organizacji. Oczywiście 
tempo migracji do środowiska chmuro-
wego różni się w poszczególnych krajach. 
W Polsce ten proces toczy się ślamazar-
nie, do czego w jakimś stopniu przyczynia 
się postawa integratorów, którzy z dużymi 
obawami podchodzą do nowego modelu 
sprzedaży – i trudno się im dziwić. 

W tradycyjnej transakcji sprzedawca 
wystawia fakturę na 50 tys. złotych i cze-
ka na przelew. W przypadku subskryp-
cji powyższą kwotę trzeba rozłożyć na 
kilka miesięcy, a  nierzadko na dłuższy 
okres. Poza tym wzrost sprzedaży usług, 
odbywający się kosztem rozwiązań sprzę-
towych, musi zachwiać bilansem fi nan-
sowym. Po pewnym czasie, przynajmniej 
w  teorii, powinien on wrócić do stanu 
wyjściowego, ale jeśli proces transforma-
cji będzie się przeciągać w nieskończo-
ność, integrator może wpaść w tarapaty. Fo

t. 
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e 
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k

Sprzedaż usług: 
RAPRAPOORT 360RT 360oo

stawiamy na rozwój programów budowa-
nia nowych umiejętności i coraz częściej 
uzależniamy poziom naszego wsparcia od 
ilości określonych certyfi katów w organiza-
cji partnerskiej – mówi Krzysztof Florczak,
 Channel Sales Lead w Microsofcie. 

W nieco trudniejszej sytuacji niż Mi-
crosoft, który dokonał wyraźnego zwro-
tu w  kierunku chmury, wydają się być 
producenci serwerów, komputerów czy 
macierzy dyskowych. Ciekawy przykład 
stanowi HPE. W ubiegłym roku Antonio 
Neri, CEO koncernu, zapowiedział, że do 
2022 r. cała oferta fi rmy będzie dostęp-
na w modelu usługowym. Zachętą mają 
być premie za sprzedaż w modelu usłu-
gowym HPE GreenLake, które mogą się-
gnąć poziomu 17 proc. kwoty sprzedaży. 
Żeby jednak bonusy fi nansowe mogły się 
sprawdzić, integratorzy powinni wie-
dzieć, jak i komu oferować usługi. 

Nie bez przyczyny większość fi rm IT 
woli sprzedawać i wdrażać serwery, stacje 
robocze czy macierze niż odsprzedawać 
moc obliczeniową czy pamięć masową jako 
usługę. Ale szefowie wielkich koncernów 
informatycznych chcą iść w przeciwnym 
kierunku. Do korzystania z modelu usługo-
wego zachęcają swoich partnerów nie tyl-
ko globalni dostawcy usług chmurowych 
– Amazon, Google czy Microsoft, ale też 
producenci sprzętu – Dell, Cisco czy HPE.

Potrzebujemy partnerów handlowych, 
bez nich nie damy sobie rady – to zdanie 
jest regularnie powtarzane przez dostaw-
ców usług. Oczywiście same deklaracje to 
za mało i powinny im towarzyszyć okre-
ślone działania. W tym kontekście jednym 
ze skrajnych jest przypadek Microsoftu,
którego programy partnerskie wspierają 
tylko i wyłącznie usługi chmurowe. Pro-
ducent oferuje integratorom wsparcie 
marketingowe, wykorzystujące elemen-
ty sztucznej inteligencji do profi lowania 
grup docelowych. Ponadto wspiera dzia-
łania przedsprzedażowe, takie jak warsz-
taty czy wdrożenia testowe. 

– Sprzedaż usług wymaga zaawanso-
wanych kompetencji technicznych. Dlatego 

Usługowy model sprzedaży, który w zamyśle 
producentów ma stać się dominującym, z jednej 
strony otwiera przed integratorami nowe moż-
liwości, zaś z drugiej stanowi dla nich pewne 
zagrożenie. Wątpliwości mają rozwiewać zmiany 
w programach partnerskich. 

jak zdopingowaćjak zdopingować 
INTEGRATORAINTEGRATORA

n Wojciech Urbanek 

44_46_CRN_11_2020 programy partnerskie w dobie uslug WU.indd   44 09.11.2020   20:26:05



CRN nr 11/2020 45

PROGRAMY PARTNERSKIE

Zdaniem integratora 
nTomasz Magda, CEO, 

Produkcja Chmur
Każdy program part-

nerski jest jak podgrze-

wanie żaby w garnku. 

Producent najpierw dą-

ży do tego, aby reseller 

wszedł do przysłowiowego 

garnka i zaznajomił się z nowym oto-

czeniem. Wraz z nim wchodzą jego 

inżynierowie i handlowcy. Potem na-

stępuje etap ewangelizacji, edukacji 

i sprzedaży. Po upływie pewnego cza-

su, kiedy już reseller wychowa produ-

centowi lojalnych klientów, przestaje 

być niezbędnym ogniwem łańcu-

cha dostaw. Między innymi dlatego, 

że takich jak on jest wielu. W dodat-

ku klient zaznajomił się z technologią 

i nie ma już ochoty na uczenie się cze-

goś nowego. Trudno mu sprzedawać 

dodatkowe usługi. Poza tym przesta-

je go aż tak bardzo interesować ce-

na oraz dostawca rozwiązania, tym 

bardziej, że już poznał jakość usług 

producenta. W tym momencie docho-

dzimy do ugotowania resellera. Wtedy 

okazuje się nagle, że „ochrona pro-

jektu” zależy od widzimisię opiekuna 

resellera, a status „gold”, czy „plati-

nium”, nic nie da, kiedy reseller stanie 

w szranki z „service providerem”.

nGrzegorz Przebieracz, Chief IT 
Solutions Architect, ITBoom
Programy partnerskie 

są potrzebne i stanowią 

pewną formę uporząd-

kowania rynku. W mo-

jej ocenie jedyny problem, 

a w zasadzie potencjał do po-

prawy w programach partnerskich, 

to kwestia pełnej przejrzystości w ich 

funkcjonowaniu. Dodatkowo trzeba 

zwrócić uwagę, że potrafi ą one nega-

tywnie wpłynąć na swobodę działa-

nia. Programy partnerskie ograniczają 

bowiem możliwość kupowania pro-

duktów z szerokiej, rynkowej dys-

trybucji. Warto podkreślić, że choć są 

pewne małe minusy, każdy system 

ma na celu uporządkowanie sposobu 

współpracy z partnerami. Docelowo 

wspiera sprzedaż i pomaga w dostar-

czaniu na rynek usług na odpowied-

nio wysokim poziomie.

– Dlatego oferujemy warsztaty, pod-
czas których partner ma okazję pozyskać 
niezbędną wiedzę o tym, jak powinien przy-
stosować swoje mechanizmy fi nansowe do 
modelu usługowego – mówi Marek Hojda, 
Indirect Sales Manager w HPE. 

Swoją strategię w  zakresie sprzeda-
ży usług ma także Cisco. Firma z San Jo-
se wymaga od partnerów, zwłaszcza tych 
z najwyższymi certyfi katami, aby oferowa-
li klientom ściśle określone usługi. Mogą je 
wybrać spośród kilku zaproponowanych 
wersji, ale powinny obejmować wskazane 
kategorie. W ten sposób przynajmniej jed-
na z usług zawsze będzie należeć do gru-
py tych chmurowych. Wprawdzie niektóre 
elementy programu partnerskiego Cisco 
są nieobligatoryjne, w tym Cloud and Ma-
naged Services Program, ale korzystanie 
z nich pozwala na uzyskanie zniżek bądź 
dodatkowego budżetu marketingowego.

Własny pomysł na chmurową współ-
pracę z kanałem partnerskim zaczyna 
rozwijać również Dell. Jeden z naj-
ważniejszych komunikatów przekaza-
nych w czasie Dell Technologies World 
2020 dotyczył uruchomienia projektu 
APEX, który rozszerza możliwości ko-
rzystania z usług w modelu as-a-service. 
Nowe rozwiązanie ma ułatwić klientom 
i partnerom dostęp do technologii Dell 
na żądanie – począwszy od pamięci ma-
sowej, przez serwery, sieci, infrastruktu-
rę hiperkorwengentną, aż po komputery
osobiste. 

Nie ulega wątpliwości, że jest to odpo-
wiedź Michaela Della na inicjatywę HPE 
Green Lake. Jak na razie nie wiadomo, ja-
ką rolę w procesie sprzedaży usług APEX 
odegrają partnerzy Della. Natomiast HPE 
w ostatnim czasie wysłało do swoich 
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partnerów dość jasne sygnały. W poło-
wie października amerykański CRN po-
informował o zwolnieniach w tamtejszej 
centrali HPE. W większości przypadków 
objęły one pracowników działów han-
dlowych. Natomiast niespełna miesiąc 
wcześniej Keith White, HPE Senior Vice 
President, poinformował o potrojeniu in-
westycji w kanały dystrybucji w celu przy-
spieszenia wzrostu sprzedaży usług.

– Wykonujemy ruch strategiczny w kie-
runku usług i chcemy, żeby kanał partner-
ski był do tego przygotowany, posiadał 
odpowiednie umiejętności. Sukces fi rmy 
na drodze do transformacji w kierunku as-
-a-service jest wynikową wspólnego po-
dejścia HPE i naszych partnerów. Mówiąc 
o partnerach, mam tu na myśli nie tylko re-
sellerów, ale również dystrybutorów, którzy 
jak zawsze wspierają nas w szerokim do-
tarciu do rynku – tłumaczy Marek Hojda. 

Wśród dystrybutorów dużą aktywność 
w zakresie propagowania oferty as-a-se-
rvice przejawia od pewnego czasu Tech 
Data. Sukcesywnie wprowadza rozwiąza-
nia sygnowane nazwę TaaS – Tech-as-a-
-Service, czyli kompleksowe rozwiązanie 
łączące sprzęt, oprogramowanie i usługi. 
Klient płaci jeden abonament i może ska-
lować zasoby w górę oraz w dół, co pozwa-
la na dostosowanie do zmieniających się 
warunków biznesowych. 

Model usługowy w  Polsce zaczyna 
raczkować i  trudno spodziewać się, że 
kolejny rok przyniesie spektakularny bo-
om na as-a-service. Przedstawiciele pol-
skiego oddziału Lenovo 
zwracają uwagę na dość 
istotną kwestię, jaką jest 
wąska grupa potencjal-
nych odbiorców usłu-
gi Desktop as a Service. 
Ofi cjalna oferta Lenovo 
w jej zakresie zaczyna się 
od kilku tysięcy kompute-
rów. Dlatego też fi rma poszukuje w Polsce 
pośrednich rozwiązań. 

– Od pewnego czasu wdrażamy na ryn-
ku MŚP coś, co można traktować jako wstęp 
do DaaS, czyli leasing oferowany przez Le-
novo Finacial Services powiązany z do-
datkowymi usługami. Odnosimy wspólnie 
z naszym partnerami na tym polu pierwsze 
sukcesy – twierdzi Juliusz Niemotko, SMB 
Channel Manager w Lenovo. 
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Serwis gwarancyjny to 

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost 
zainteresowania usługami wsparcia tech-
nicznego. W badaniu przeprowadzonym 
przez Forrester Consulting aż 62 proc. 
respondentów deklaruje, że już korzy-
sta z tego typu usług lub planuje je wy-
kupić w ciągu najbliższego roku. Duża 
popularność usług wsparcia wynika z kil-
ku przyczyn: pogłębiającego się defi cytu 
pracowników IT, wysokich kosztów nie-
planowanych przestojów i awarii syste-
mów IT oraz rosnącej liczby pracowników 
zdalnych. 

– Sprzedaż usług dodatkowych dla kom-
puterów Lenovo zwiększa się co roku kilka-
krotnie. Szczególnie widać to na przykładzie 
usług posprzedażnych. Staramy się prze-
konać klientów, że warto wydać więcej pie-
niędzy, aby uzyskać obsługę serwisową na 
wyższym poziomie niż zapewnia normal-
na gwarancja –- mówi Juliusz Niemotko.

Podobny trend występuje w przypad-
ku fi rm zaopatrujących się w komputery 
Della. Joanna Falęcik, Services Account 
Executive w  Dell Technologies, przy-
znaje, że w czasach wszechobecnej pra-
cy zdalnej wzrasta zapotrzebowanie na 
pomoc techniczną wykraczającą poza 
standardową gwarancję. Organizacje po-
szukują zaawansowanego wsparcia w po-
staci pomocy technicznej 24 godziny na 
dobę, proaktywnego i predykcyjnego wy-
krywania danych oraz naprawy oprogra-
mowania. Szczególnie przydatna jest ta 

ostatnia opcja, bowiem 
– jak wynika z obserwacji 
Lenovo – około 80 proc. 
przypadków zgłoszeń 
serwisowych dotyczy 
nie sprzętu, lecz softwa-
re’u. W  sprzedaż usług 
wsparcia technicznego 
coraz bardziej angażują 

się również integratorzy. 
– Poziom dyskusji z partnerami na te-

mat usług posprzedażnych jeszcze 2–3 la-
ta temu był inny niż obecnie. W ostatnim 
czasie wzrosła świadomość dotycząca ko-
rzystania z tych usług, zarówno wśród part-
nerów handlowych, jak i klientów. Co nie 
zmienia faktu, że omówienie zalet wspar-
cia technicznego wymaga więcej czasu niż 
wyjaśnienie prostych zależności pomiędzy 
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„Każdy program 
partnerski jest jak 
podgrzewanie 
żaby w garnku.”

serwisem on-site i  carry-in –  podkreśla 
Juliusz Niemotko.

Rozmowy na temat usług dodatkowych 
przynoszą efekty, ale partnerzy i w tym 
przypadku liczą na bonusy. Dell Techno-
logies z jednej strony proponuje fi rmom 
partnerskim programy sprzedażowe, 
z drugiej zaś możliwość włączenia swo-
ich specjalistów w realizację konkretnych 
zadań, w tym świadczenie pierwszej linii 
wsparcia serwisowego dla klientów. Nie-
zaprzeczalną zaletą usług wsparcia jest 
to, że stanowią uzupełnienie dla sprzętu, 
a nie alternatywę, co ma miejsce w przy-
padku usług chmurowych. n

Zdaniem dystrybutora 
n Piotr Niedźwiedź, Field 

Sales Unit Director, 
Tech Data 
Ważny jest przekaz 

ze strony producen-

ta, który powinien 

jasno określić, jakie 

usługi zamierza sprzeda-

wać poprzez kanał partnerski oraz 

te, która mogą konkurować z ofertą 

resellera. W przypadku dystrybuto-

ra sytuacja jest o tyle prosta, że nie 

chcemy docierać bezpośrednio do 

klientów końcowych, stąd w każdej 

sytuacji zależy nam na sprzedaży 

usług poprzez kanał partnerski. 

n Piotr Głydziak, pełnomoc-
nik zarządu ds. VAD, Action 

Business Center
Z naszego doświad-

czenia wynika, że 

silnym magnesem 

przyciągającym re-

sellerów do sprzedaży 

usług jest specjalna cena projekto-

wa. W takich przypadkach partner 

poświęci swój czas na rozbudo-

wywanie swojej oferty w zakresie 

usług. Z kolei brak marży czy spe-

cjalnej ceny zniechęci resellerów 

do sprzedaży usług. My oferujemy 

sprzęt i oprogramowanie w mode-

lu usługowym, ale partnerzy wciąż 

preferują konwencjonalne metody 

sprzedaży. Myślę jednak, że w przy-

szłości te proporcje się zmienią, 

między innymi dlatego, że model 

as-a-service ma wiele zalet. 
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Wsłuchując się w potrzeby swoich partnerów handlowych, fran-
cuski producent stworzył program ułatwiający im zdobywanie 
nowych klientów, wykorzystywanie szans biznesowych oraz 
generowanie solidnych zysków.

Stale ulepszany program partnerski 
Schneider Electric daje teraz part-
nerom tego dostawcy większą niż do 

tej pory elastyczność w budowaniu oferty.
Integratorzy uzyskują dzięki niemu do-
stęp do szerokiej gamy rozwiązań i usług 
nie tylko z obszaru IT. Program ma jasno 
zdefi niowane poziomy uczestnictwa, któ-
re odpowiadają kompetencjom, obszaro-
wi specjalizacji i skali działania partnerów. 
W ramach ścieżki rozwoju – od poziomu 
Registered, przez Select po Premier i Elite
– mogą się cieszyć coraz większymi ko-
rzyściami i profi tami. Skorzystają z tego 
również ci partnerzy Schneidera, którzy 
są nastawieni na nowe szanse biznesowe, 
związane z takimi trendami, jak chociaż-
by edge i cloud computing, IoT czy usłu-
gi w modelu MSP. Zwłaszcza, że program 
zapewnia też partnerom dostęp do bogatej 
oferty szkoleń. 

Seamless: bezproblemowa 

Schneider Electric chce, by dostęp do in-
formacji był jak najłatwiejszy zarówno 
dla partnerów, jak i klientów końcowych. 
Jednocześnie powinien być, w zamyśle 
producenta, wysoce spersonalizowany. 

Lepszy biznes 
PROGRAMY PARTNERSKIE

Idea ta sprowadza się nie tylko do mak-
symalnie uproszczonej nawigacji w ob-
szarze wszystkich zasobów na cyfrowej 
platformie, ale także dostępu do zindywi-
dualizowanych treści, a więc takich, które 
najlepiej odpowiadają na potrzeby dane-
go partnera. Udoskonalony portal zapew-
nia narzędzia, które pozwolą mu stworzyć 
najlepszą ofertę dla klienta i odnieść sukces 
sprzedażowy. Każdy partner znajdzie na 
portalu nie tylko najbardziej odpowiednie 
dla jego projektu produkty, ale także aktu-
alne wiadomości czy zaproszenia na szko-
lenia. Jednocześnie z poziomu tej samej 
platformy będzie mieć dostęp do benefi -
tów i promocji.

Za pośrednictwem portalu partnerzy han-
dlowi mogą rejestrować unikalne, wcze-
śniej niezgłaszane tematy. W  ramach
programu ORP (Opportunity Registration 
Program) mogą swoje projekty chronić 
i uzyskiwać atrakcyjne upusty. Udosko-
nalona platforma zapewnia przy tym ła-
twiejszą obsługę – przy użyciu jednego 
interfejsu mogą tworzyć kompletne roz-
wiązania i  wyliczać przysługujące im 
rabaty. 

Wśród udostępnionych na portalu part-
nerskim narzędzi i  konfi guratorów na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Local
Edge Confi gurator (LEC). Umożliwia 
on precyzyjne konfi gurowanie komplet-
nych systemów IT, obejmujących nie tyl-
ko szafy, chłodzenie, dystrybucję energii, 
ochronę zasilania i monitorowanie środo-
wiska, ale także serwery i pamięć masową, 
sprzęt sieciowy oraz rozwiązania hiper-
konwergentne. Użycie LEC to dla part-
nera dodatkowe profi ty – automatycznie 
uzyska on wycenę projektową znacząco 
atrakcyjniejszą w porównaniu z rabatem 
uzyskiwanym ze sprzedaży pojedynczych 
produktów.

Dzięki szkoleniom partnerzy mogą roz-
wijać swoje kompetencje, niezbędne do 
skutecznego konkurowania na szybko 
zmieniającym się rynku IT. W  ramach 
edukacji zawodowej mogą skorzystać 
z indywidualnych kursów i szkoleń on-
line, webinarów prowadzonych na żywo 
przez ekspertów branżowych oraz zajęć 
praktycznych. Treści dostarczane online 
są później dostępne na portalu, zasilając 
już teraz bardzo bogatą bazę wiedzy do 
wykorzystania. 

Istotną kwestią dla każdego partnera jest 
możliwość wyróżnienia się na tle kon-
kurencji poprzez wartość dodaną, któ-
ra przyciągnie klientów i zwiększy zyski. 
W obszarze marketingu platforma cyfro-
wa zapewnia partnerom szeroką gamę 
zasobów, takich jak narzędzia do e-mail
marketingu, banery internetowe, ulot-
ki czy broszury. Wszystko może być uży-
te do wspólnych akcji co-brandingowych. 
Schneider Electric zapewnia partnerom 
wsparcie podczas prowadzenia kampanii 
marketingowych, w tym spersonalizowane 
materiały reklamowe i współfi nansowanie 
akcji poprzez fundusze MDF (Marketing 
Development Funds).
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Dodatkowe informacje:
Mirosław Pisaniec, Channel Manager, 

Secure Power Division, Schneider Electric
miroslaw.pisaniec@se.com
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Mirosław Pisaniec 
Channel Manager, Secure Power Division, Schneider Electric
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Producenci tego nie wiedzą? 
Na pewno wiedzą, ale powiem szczerze, 
że ja w sumie trochę ich rozumiem. Wia-
domo, że mają różne linie produktowe, 
muszą dostosowywać strategię do rynku, 
poza tym czasem ktoś ich przejmie, albo 
oni kogoś. Inaczej mówiąc, co i rusz poja-
wia się potrzeba wspierania raz tego, raz 
tamtego rozwiązania. Stąd właśnie te róż-
ne mnożniki, które nam utrudniają życie. 
Niemniej myślę, że podejście vendorów 
w tej kwestii się nie zmieni. Z praktyki wie-
my, że kiedy jeden producent przejmuje 
drugiego, albo jak pojawia się nowe roz-
wiązanie i jest wyjątkowe parcie na zwięk-
szanie udziałów rynkowych, wtedy nie ma 
znaczenia, że się na coś z danym dostaw-
cą umawialiśmy, czy były jakieś wzajemne 
zobowiązania. To wszystko przestaje się 

CRN Zacznijmy od bardzo ogólnego 
pytania o  to, jak oceniacie programy 
partnerskie, które proponują wam 
producenci? 
Wojciech Muras Próbujemy się odnajdy-
wać w tych programach i celowo używam 
określenia „próbujemy”, bo są one raczej 
średnio dostosowane do polskiego rynku. 
Zarówno pod względem wymagań przycho-
dowych, jak też kompetencyjnych. Zwłasz-
cza te przychodowe wydają się odrealnione 
i wyrażają marzenia czy wyobrażenia glo-
balnych liderów na temat lokalnych ryn-
ków, zamiast się dopasować do ich realiów.
A to jest przecież tylko jedna z kilku innych 
przeszkód. 

Właśnie. Firmy integratorskie skarżą
się poza tym na wysoki poziom kom-
plikacji cenników, ofert, zasad współ-
pracy. Czy wy również dostrzegacie ten 
problem? 
W ramach przygotowań do naszej roz-
mowy przedyskutowaliśmy tę kwestię 
w naszym zespole. Okazuje się, że wszy-
scy jesteśmy zgodni, że w skali od 1 do 
10 większość programów naszych wła-
snych dostawców dostałoby od nas noty 
na poziomie od 6 do 8 punktów. Zatem, 
krótko mówiąc, ich poziom komplika-
cji, w  naszej ocenie, jest zbyt wysoki. 
Co oznacza, że poświęcamy za dużo czasu 
na przebijanie się przez gąszcz zasad, że-
by wiedzieć co ma większe znaczenie, a co 
mniejsze, opanować różne mnożniki etc. 
A przecież, patrząc z perspektywy klienta 
końcowego, niczemu to nie służy, choć to 
przecież jego dobro powinno być naszym 
głównym punktem odniesienia. 

liczyć i nie ma żadnych dyskusji. Nawet 
najlepszy channel manager tego nie zmieni. 

O channel managerach jeszcze pomówi-
my. Ale najpierw dokończmy wątek sa-
mych programów partnerskich. Skargi, 
jakie docierają do nas, ale też do amery-
kańskiej redakcji CRN-a, dotyczą zbyt 
częstego wprowadzania zmian…
Jeśli chodzi o częstotliwość zmian to mu-
szę przyznać, że oceniamy ten aspekt 
współpracy z vendorami bardzo negatyw-
nie. Właściwie nie ma roku fi skalnego, że-
by ktoś w naszym zespole nie wściekał się, 
bo znowu zmienione zostały zasady gry. Nie 
powinno tak być, że umawiamy się z kimś na 
jakiś poziom przychodów, a po kilku mie-
siącach to ulega zmianie i okazuje się, że 
się jednak na coś nie załapujemy. Można to 

„Jeśli chodzi o częstotliwość zmian to muszę przyznać, 
że oceniamy ten aspekt współpracy z vendorami bardzo 
negatywnie. Właściwie nie ma roku fi skalnego, żeby ktoś 
w naszym zespole nie wściekał się, bo znowu zmienione 
zostały zasady gry” - Wojciech Muras, CEO Netology. 

w trakcie gry
NIE ZMIENIAJMY REGUŁ 
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Nie wiedzieliśmy, czym to się skończy, więc 
podjęliśmy decyzję, że zaangażujemy się 
w sprzedaż Commvaulta. Długie miesiące 
kosztowało nas przekonanie tego produ-
centa, że jako czołowy partner EMC będzie-
my się na dobre angażować we współpracę 
także z Commvaultem. To nam uświadomi-
ło, jak niebezpieczny jest scenariusz zaszu-
fl adkowania integratora jako specjalisty od 
danego producenta. Jak komuś taką łatkę 
przyszyją, ciężko ten wizerunek zmienić, 
jeśli chce się zdywersyfi kować działalność. 

A jak na programy partnerskie wpływa 
rosnąca rola usług chmurowych? 
Podejście chmurowe w sumie niespecjalnie 
wpłynęło na programy partnerskie, ale bu-
dzi duże, powiedziałbym, że nawet rosnące 

obawy o docelowe wyelimino-
wanie kanału partnerskiego. 
Z czasem klient końcowy od-
bierze telefon bezpośrednio od 
producenta i to, moim zdaniem, 
w  tym kierunku zmierza. To 
bardzo duże wyzwanie, zresztą 
nie tylko dla polskich integrato-
rów. Jednocześnie na naszych 
oczach przebiega postępująca 
monopolizacja rynku. Ale to już 
temat na inną rozmowę. 

Niemniej jakoś musicie dostosowywać 
do tego swoją długofalową strategię… 
Naszą odpowiedzią są usługi zarządzane, 
w przypadku których chmura nie jest kon-
kurencją, ale narzędziem. Zwłaszcza, że 
cloud zwiększa złożoność systemów IT 
i dlatego nadal będziemy potrzebni klien-
tom, jako architekci ich systemów, niezależ-
nie od tego, czy będzie to dotyczyć wdrożeń 
on-premise czy chmurowych. 

Chciałbym pogratulować wam otwarcia 
nowego kierunku studiów „Zarządza-
nie cyberbezpieczeństwem” w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Od pięciu lat prowadzimy tam zajęcia na 
kierunku „Data Scentist”, który się rozwija
chociaż ta uczelnia nie należy do najwięk-
szych ośrodków akademickich. Udało 
się, więc otworzyliśmy kolejny kierunek 
i w tym przypadku też liczymy na sukces. 

tak duża, że suma kosztów wewnętrznych 
robi się wyjątkowo pokaźna. I teraz pojawia 
się pytanie: co z tego mamy? Może jeszcze 
przed pandemią miało to większy sens i in-
westycja w  partnerstwo z  producentem 
mogła się zwracać. Ale teraz obserwujemy 
zmianę reguł gry, kiedy to niektórzy ven-
dorzy wykonują korekty wymagań w górę, 
pomimo tego, że dany segment rynku się 
skurczył. I to już stawia sens takiej współ-
pracy pod dużym znakiem zapytania. 

A channel managerowie? Bywają wów-
czas pomocni? 
Lokalnie channel managerowie, jak wyni-
ka z moich obserwacji, mają ograniczony 
wpływ. Zwłaszcza ci z dużych fi rm. W przy-
padku tych mniejszych, niszowych, jest 
trochę inaczej. To znaczy 
nawet wtedy nie ma mowy 
o zmianie zasad programu 
partnerskiego, ale jednak 
można liczyć na udany 
lobbing na rzecz integra-
tora, a  nawet jakieś tam 
nagięcie pewnych zasad 
na jego korzyść. Ja sobie 
takie podejście ze strony 
producentów bardzo ce-
nię i to przynosi wymierne 
efekty sprzedażowe dla obu stron. General-
nie, im mniejszy udział producenta w lo-
kalnym rynku, im bardziej jest to dostawca 
niszowy, tym bardziej jest elastyczny we 
współpracy. Nie traciłbym więc generalnie 
wiary w channel managerów, ale rozliczał-
bym każdego producenta i każdego takiego 
menadżera osobno. 

A w ile programów partnerskich wy je-
steście zaangażowani? 
W sumie w kilkanaście, ale tak na dobre to 
w kilka. Najwyższy poziom mamy w przy-
padku Della, co jest głównie efektem nasze-
go wcześniejszego bliskiego partnerstwa 
z EMC – byliśmy w pierwszej trójce pod 
tym względem w  Polsce. Drugi bardzo 
ważny dla nas producent to Commvault, 
a kolejnym jest Cisco. Poza tym jesteśmy 
partnerem kilku mniejszych dostawców, 
między innymi: Snow Software, Manage-
Engine, Hitachi i Nutanixa. 

A jakie były dla was skutki przejęcia 
EMC przez Della? 

Trzeba mierzyć 
zamiary podług 
sił i ostrożnie, 
z rozmysłem 
dobierać 
vendorów. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 
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porównać do meczu piłkarskiego, który sę-
dzia nagle kończy w 70 minucie, przy sta-
nie dwa do jednego, i taki właśnie wynik 
uznaje za końcowy. Niestety akurat teraz, 
przez lockdown i pandemię, sporo jest ta-
kich zmian, głównie dotyczących podwyż-
szania poziomów przychodów. To irytuje 
integratorów. 

Czyli problem się nasila? 
Jestem przekonany, że w czwartym kwar-
tale niejeden integrator stanie przed pro-
blemem, że nie spełnia jakichś wymagań, 
zresztą niekoniecznie przychodowych, ale 
na przykład związanych z tym, że musiał 
zwolnić jakiegoś specjalistę z konkretnym 
certyfi katem. W takiej sytuacji dotychczas 
zaangażowane we współpracę z producen-
tem siły i środki niejako idą w piach. 

Co nie zmienia faktu, że trudno zrezy-
gnować z uczestnictwa w programach 
partnerskich i integratorzy są niejako 
postawieni pod ścianą. 
Żeby mieć jakiś sensowny poziom raba-
tów, po prostu trzeba być częścią ekosys-
temu partnerskiego, co z kolei narzuca na 
partnera szereg obowiązków, o czym już 
wspominałem. A  czy na koniec dnia to 
się partnerowi zwraca, to już inna kwe-
stia. Z naszych obserwacji wynika, że trze-
ba mieć sporo szczęścia, żeby ten zwrot 
uzyskać na tak w sumie małym rynku jak 
Polska. Przy bardzo dużej liczbie rozpro-
szonych małych i średnich fi rm, a jedno-
cześnie bardzo dużej konkurencji ze strony 
innych integratorów, osiągnięcie wymaga-
nego poziomu przychodów – przy spełnie-
niu wyśrubowanych wymagań – to często 
wysiłek za duży, jak na sens całego przed-
sięwzięcia. Dlatego trzeba mierzyć zamiary 
podług sił i z rozmysłem dobierać vendo-
rów, czyli ograniczać się do takich, których 
wymagania jest się w stanie wypełnić. 

Czy można pod tym kątem jakoś wyróż-
nić lepsze i gorsze typy producentów? 
Z perspektywy fi nansowej najwięcej kosz-
tuje współpraca z  dużymi koncernami, 
a najgorzej jest w przypadku liderów w da-
nym segmencie rynku. I nawet nie chodzi mi 
o wydatki na szkolenia czy certyfi katy, bo to 
jest jeszcze do przejścia – przynajmniej dla 
średnich i dużych integratorów. Natomiast 
ilość czasu, jaki trzeba na to poświęcić, jest 
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10-krotny wzrost liczby partnerów w regionie EMEA po rozbu-

dowie programu dla partnerów Vertiv (Vertiv Partner Program) 

w zeszłym roku, świadczy o zainteresowaniu resellerów ofertą, 

która niesie ze sobą realne korzyści.

Wprowadzony nowy 
program motywa-
cyjny VIP (Vertiv 

Incentive Program) umożliwia 
gromadzenie punktów bonu-
sowych za sprzedaż rozwiązań 
Vertiv z  zakresu zasilania gwarantowa-
nego, klimatyzacji precyzyjnej, szaf rack, 
listew PDU oraz rozwiązań dostępowych 
i oprogramowania. 1 punkt bonusowy jest 
wymienny na 1  EUR za pośrednictwem 
transferu na dedykowaną kartę kredytową 
lub przelewu na konto fi rmowe. Ale to nie 
wszystkie korzyści oferowane partnerom 
Vertiv.
– Słuchaliśmy uwag partnerów przez cały
rok. Niemal każda kategoria produktów 

Vertiv Partner Program: 
współpraca, która się opłaca

Narzędzia Vertiv, które 
wspierają rozwój biznesu

  Dedykowane wsparcie sprzedażowe

  Selektory i konfi guratory produktów

   Materiały marketingowe do wspólnego 
brandingu

  Nowy Portal dla Partnerów

  Szkolenia i certyfi kacje online w Vertiv 
University

  Rejestracja projektów, zapewniająca 
dodatkowe rabaty

  Program Motywacyjny VIP, premiujący 
sprzedaż

Rejestracja w Programie Partnerskim Vertiv: 
Partners.Vertiv.com

Dodatkowych informacji 
na temat współpracy udzielają:

Urszula Fijałkowska, Senior Partner Account Manager, 
Urszula.Fijalkowska@Vertiv.com, tel. +48 661 406 904

Andrzej Wróbel, IT Solutions Sales Manager,  
Andrzej.Wrobel@Vertiv.com, tel. +48 697 410 013 AD

VE
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Realne korzyści ze współpracy
Konfiguracja 
rozwiązania

Punkty 
bonusowe 

VIP

Ochrona zasilania 
przez zasilacz UPS Liebert® 

GXT5 3 kVA
140

Zdalne załączanie i wyłącza-

nie oraz nadzór za pomocą 

monitorowanych listew 

zasilających Vertiv™ Geist™ 

Monitored PDU

108

Zdalne zarządzanie IT 

przez konsolę szeregową 

Avocent® ACS 800
49

Szafa Vertiv™ VR Rack 42U 103

RAZEM: 400 punktów 
= 400 EUR do wypłaty

została rozszerzona o  nowe rozwiązania: 
serię zasilaczy UPS Vertiv Edge, jednost-
kę chłodzenia szaf rack Vertiv VRC, serię li-
stew dystrybucji zasilania Vertiv Geist Rack 
rPDU oraz serwery konsol Vertiv Avocent 
ACS 8000. Chcemy zapewnić partnerom 
nowe możliwości dotarcia do klientów koń-
cowych z ofertą Vertiv. Obniżyliśmy progi wej-
ścia na poszczególne poziomy członkowstwa 
(silver, gold i platinum), udostępniliśmy no-
wą platformę programu partnerskiego z do-
stępem do certyfi kacji i rejestracji projektów, 
która zapewnia dodatkowe rabaty. Zmiany 
umożliwią jeszcze większej liczbie partne-
rów czerpanie korzyści z programu, zdoby-
wanie wiedzy i umiejętności w dowolnym 
terminie i indywidualnym tempie – mówi
Urszula Fijałkowska, Senior Partner 
Account Manager w Vertiv Poland.
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Czas na jakieś 
naprawdę  
sensowne 

procedury.  

Gdybym miał opisać całe zdarzenie 
w konwencji dramatu w trzech ak-
tach, pierwszy nosiłby tytuł: „Utra-

ta smartfona”. Stało się – mój paroletni już 
iPhone nagle wysunął się z ręki i upadł na 
posadzkę swoim opatentowanym półokrą-
głym rogiem. Jeszcze raz udało się z nie-
go zadzwonić, ale potem przednia szybka 
odkleiła się od wnętrza i smartfon przestał 
być użyteczny. Być może uda się go napra-
wić, ale zanim to nastąpi postanowiłem ku-
pić nowy. Wybór padł na iPhone SE 64 GB 
za 2199 zł, czyli – jak na Apple’a – to bardzo 
oszczędnie (to nie jest reklama!). 

Akt drugi: „Kupowanie smarfona”. 
W tym celu wybrałem się do salonu iSpota.
Owszem, mieli na stanie taki model, ale 
w kolorze red. Na moje zdziwione spojrze-
nie sprzedawca dodał, że może sprawdzić 
przez komputer w centralnym magazynie, 
czy nie mają black. Mieli i mógł być zamó-
wiony z dostawą do domu, nawet pod War-
szawą. Usiedliśmy do spisania zamówienia 
i miejsca dostawy. I tu padło pytanie czy 
przy odbiorze mogę zapłacić Blikiem? Na 
to ja, że może bym mógł, ale Blika nie uży-
wam, a nawet jakbym używał to nie mam 
smartfona, bo... zamierzam go kupić. 

Padło więc pytanie – czy mogę przy od-
biorze zapłacić gotówką? Czyli musiałbym 
teraz jeszcze udać się do banku lub ban-
komatu po gotówkę, gdy w bankomatach 
właśnie ograniczają wysokość jednorazo-
wej wypłaty. Nie – to jest raczej niemożli-
we, gotówką ponad dwa tysiące nie będę 
mógł zapłacić. Mogę na miejscu zapłacić 
kartą kredytową. Sprzedawca przyjął taką 
deklarację, ale stwierdził, że będzie to jak 
sprzedaż przez internet. Wtedy odpowie-
działem – że nie widzę takiej możliwości, 
gdyż wtedy transakcja kartą będzie musia-
ła być autoryzowana przez moje konto, a do 

tego trzeba znać numer konta i hasło oraz 
mieć telefon do odczytania kodu potwier-
dzającego, który zostanie wysłany eseme-
sem. A przecież nie mam telefonu. Tutaj to 
już się zafrasowali trzej sprzedawcy. Jeden 
z nich wpadł na pomysł – wystaw Panu fak-
turę proforma, a Pan wykona w domu prze-
kaz przez internet. Zgodziłem się, gdyż 
mam też konto w banku na zdrapki, gdzie 
telefon nie jest potrzebny.

W tym miejscu powinniśmy się zastano-
wić, jak bardzo jesteśmy już uzależnieni od 
posiadania smartfona. Chcąc być nowo-
czesnym, bez niego nie możemy już opła-
cić parkingu, zapłacić za paliwo i wykonać 
szeregu innych czynności. Nie możemy też 
odczytać kodu kreskowego i kodu QR. Te-
lefon, a raczej smartfon, stał się już nie-
zbędnym czynnikiem codziennego życia 
w świecie cyfrowym. Problem się robi, gdy 
ten telefon się rozbije lub ktoś go ukradnie, 
szczególnie poza miejscem zamieszkania. 
Może się okazać, że czeka nas trudny po-
wrót do domu, jeśli bilety były również tyl-
ko w tym telefonie. 

Powinniśmy mieć opracowane procedu-
ry, jak być przygotowanym na taką sytuację 
i co musimy lub możemy zrobić, aby móc 
znaleźć się ponownie w swoim środowisku 
cyfrowym. Porady, jakie można znaleźć na 
hasło: „co zrobić jak ukradną ci telefon”, są 
istotne, ale niewystarczające. 

I  wreszcie akt trzeci: „Dostarczenie 
smarfona”. Obecnie bez numeru telefonu 
klienta kurierzy niczego nie dostarczą. Na 
ten telefon przesyłają bowiem kod do od-
bioru przesyłki, który należy z daleka po-
dać kurierowi. Z braku własnego telefonu, 
podałem numer telefonu żony. Dwa dni 
później, paczka z telefonem została pod-
rzucona pod drzwi garażu. Numer kodu 
odbioru okazał się niepotrzebny. 

Kup smartfona  
bez smartfona
Musiałem kupić nowy smartfon, ponieważ dotychczas używany miał poważną 

awarię. Wybór produktu był prosty, gorzej było z dokonaniem zapłaty. 
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Cloud Reseller
 News      

GAIA-X to nowe europejskie stowarzyszenie, które ma dbać o bezpieczeństwo użytkow-

ników chmur publicznych na Starym Kontynencie. Do jego grona weszli, jak na razie, przed-

stawiciele 22 firm z siedmiu krajów. Liczą na zwiększenie roli europejskich firm w sektorze 

chmurowym. Póki co, głównymi dostawcami cloud computingu w tej części świata są 

Amazon, Microsoft i Google. W pierwszej piątce największych dostawców tego typu rozwią-

zań nie znajduje się żaden europejski – wszyscy mają siedziby w USA lub Chinach. Projekt 

GAIA-X wpisuje się więc w obawy unijnych polityków w kwestii zbytniego zaangażowania 

USA w infrastrukturę chmurową, co – ich zdaniem – może naruszać europejskie standardy 

ochrony danych. 

Inter Cars zdecydował się przenieść 

kluczowy dla siebie system SAP Hybris 

na platformę Azure. Microsoft podkreśla, 

że jest to pierwsza tego typu migracja 

w Polsce. Zastosowanie Azure’a posłużyło 

do stworzenia katalogu 3,5 miliona części 

motoryzacyjnych online, z którego każdego 

dnia korzysta ponad 35 tys. klientów Inter 

Cars z kilkunastu krajów Europy. Chmura 

Microsoftu zapewnia również możliwość 

bieżącej aktualizacji danych dotyczących 

listy pojazdów i dostępu do nowości,  

aktualnych cen magazynowych czy cen 

hurtowych. Obie firmy współpracują ze 

sobą już od długiego czasu, a polski dystry-

butor części samochodowych wykorzystuje 

Microsoft Dynamics CRM Cloud Platform do 

komunikacji z ponad 1 tys. warsztatów oraz 

250 biurami handlowymi w całej Europie. 

Asseco stworzyło BooX (Bank out of the Box), pierwszą polską platformę chmurową 

dla banków i ubezpieczycieli, służącą do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. 

Jak podkreślają specjaliści integratora, platforma może stanowić zalążek do budowy no-

wego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej 

instytucji finansowej. BooX udostępniany jest w modelu subskrypcyjnym, ale może dzia-

łać również tradycyjnie – w oparciu o zakup licencji. Podmioty już obecne na rynku mogą 

wykorzystywać jej cechy (subskrypcja, praca w sandboxie technologicznym) w procesie 

testowania oraz uruchamiania nowych usług. Może stanowić przydatne rozwiązanie dla 

tzw. neobanków (działających tylko online) i banków podlegających konsolidacji. 

Fakty, ciekawostki i rozmowy

Jednak bądźmy szczerzy. Nie jest tak, że każdy projekt staje się 
od razu wielkim sukcesem. I właśnie wtedy, gdy coś nie wychodzi, 
to poczucie odpowiedzialności jest naprawdę ważne. Jest koniecz-
ne, żeby z odwagą przyjść i powiedzieć: „Oto, co się wydarzyło”.  
A następnie przystąpić do pracy nad rozwiązaniem. 

A co w takim razie może pójść nie tak? Nie chcę się tu zagłę-
biać w żadne metodologie zarządzania projektami. W internecie 
są już tony materiałów na ten temat. Ale po ponad dziesięciu la-
tach dostarczania usług w chmurze myślę, że mogę podzielić się 
kilkoma przemyśleniami na ich temat z praktycznej perspektywy. 
Zatem do rzeczy: oto kilka obserwacji na temat tego, dlaczego pro-
jekt w chmurze może się nie udać. 

Jeżeli Twoja organizacja jest jeszcze na początkowym etapie swo-
jej przygody z chmurą, łatwo jest wpaść w pułapkę traktowania jej 

Sukces, chwała i stateczny odjazd w stronę zachodzącego słońca na wiernym wierzchowcu. Mniej 
więcej tak wyobrażamy sobie zakończenie naszego nowego, wspaniałego projektu w chmurze, czyż 
nie? Problem w tym, że czasami to nasze własne ambicje stają nam na drodze. Właśnie na ten temat 
rozmawiałem ostatnio z klientami i znajomymi z branży. 

Oczywiście każdy od samego początku ma dobre intencje. 
Zawsze zaczyna z jakimś planem, wybiera odpowiednie 
narzędzia oraz ludzi, którzy znają się na rzeczy (chociaż 

to ostatnie może nie zawsze, szczególnie, gdy mówimy o projek-
tach realizowanych w chmurze). Gdy już wszystko zaplanujemy 
i przygotujemy, przychodzi czas na realizację. Niestety, wynik po-
trafi być wręcz odwrotny do zamierzonego. Czy to pod względem 
czasu, wydanych pieniędzy, czy – w najgorszym wypadku – tego, 
co zostało dostarczone. 

Zanim pójdę dalej w swoich rozważaniach, chciałbym podkre-
ślić, że nie uważam się za wybitnego kierownika projektu. Zapewne 
nie jestem w tym nawet dobry. Dlatego zostawiam to innym, któ-
rzy są znacznie lepsi. I tu pewna ciekawostka: w Predica nie mamy 
kierowników projektów. Mamy za to właścicieli – project ownerów 
– i uważam, że to istotna różnica. Zawiera się w niej nasze podej-
ście do realizacji zadania. 

przez które projekty w chmurze się nie udają
GŁÓWNE BŁĘDY, 3 
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Booksy, platforma do rezerwacji usług fryzjerskich i kosmetycznych, prze-

nosi swoją aplikację do Google Cloud. Decyzja ma pomóc polskiemu startupowi 

w dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych: amerykańskim, brytyjskim 

i brazylijskim. Pozwoli też spółce lepiej radzić sobie ze wzmożonym ruchem 

użytkowników i zracjonalizować koszty IT (z jej usług już teraz korzysta po-

nad 7 mln użytkowników w 25 krajach). Za migrację odpowiadali specjaliści 

z Chmury Krajowej. Booksy, typowane na pierwszego polskiego „jednorożca”, 

zmagało się w kwietniu i maju z dużymi trudnościami w związku z zamknię-

ciem punktów usługowych podczas lockdownu. Jednak po zniesieniu obostrzeń 

sytuacja diametralnie się zmieniła – użytkownicy masowo rezerwowali wizyty, 

co sprawiło, że początkowo pojawiły się problemy z wydajnością aplikacji 

i obciążeniem serwerów. Usługi chmurowe mają temu zapobiegać. 

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji rozpoczęły prace nad opracowaniem standardu chmury 

obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej. W projekt zaangażowali się przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, dostawcy technologii 

i kancelarie prawne – łącznie 27 podmiotów. Projekt realizuje zalecenia stawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak podkreślają 

jego inicjatorzy przedstawiciele branży ubezpieczeniowej powinni mieć wiedzę na temat wszystkich szans oraz zagrożeń, jakie wiążą się 

ze stosowaniem chmury. Istotna jest nie tylko strategia wejścia do chmury, ale również wyjścia oraz możliwość zmiany dostawcy usług 

w dowolnym momencie. 

Oktawave uzyskało status Google Cloud Partner 

w obszarach Sell & Service. To kolejny krok polskiego 

dostawcy w realizacji strategii multicloud. Teraz, jako 

certyfikowany partner, może realizować projekty mi-

gracyjne wykorzystujące Google Cloud Platform i za-

pewniać ich późniejsze utrzymanie w trybie 24/7/365. 

„Partnerstwo z Google otwiera nam drogę do lepszego 

i szybszego wsparcia organizacji, które korzystają lub 

planują wykorzystywać usługi Google Cloud Platform, 

poprzez bezpośredni, partnerski kontakt z dedykowa-

nymi osobami po stronie Google” – komentuje Maciej 

Kuźniar, założyciel i COO Oktawave. 

o usługach CLOUDOWYCH

wdrożenia tak, jak wdrożeń on-premises. Wiele pro-
jektów kończy się niepowodzeniem, gdy zakładamy, 
że chmura to tylko kolejna serwerownia. Niektóre 
aspekty są podobne. Ale część z nich jest zupełnie inna. 

Chmura to zupełnie nowy model dostarczania mo-
cy obliczeniowej. Z tego względu wymaga nowego po-
dejścia i pewnych zmian organizacyjnych. Przykładowo, zamiast 
izolowanych grup pracujących nad różnymi zadaniami, warto two-
rzyć interdyscyplinarne zespoły, które dzielą się specjalnościami 
i obowiązkami. Należy też stosować nowe wzorce myślenia o tech-
nologii, architekturze czy dostarczaniu rozwiązań. Chociażby za-
stanawiać się, w jaki sposób skalowanie usługi wpłynie na koszty, 
i jak to optymalizować? Wreszcie niezbędna jest nauka nowych 
umiejętności i rozumienia modelu usług chmurowych na każdym 
poziomie – biznesowym i technicznym. Na wszystkie te zmiany, 
rzecz jasna, potrzeba czasu. Zrozumienie i umiejętności nie poja-
wią się w mgnieniu oka, gdy będziemy ich potrzebować.

„Wszyscy idą w chmurę! Idźmy i my! Zacznijmy od naszego 
najważniejszego strategicznie systemu, to brzmi jak dobry po-
mysł!”. Hmm, zbyt często fi rmy, które chcą przejść do chmury, 
zaczynają od któregoś z kluczowych aspektów swojej działalno-
ści. „To fl agowy projekt cyfrowej transformacji”. „Przeniesie nas 
w nową, nowoczesną erę”… Albo i nie! Zaczynajmy raczej od ma-
łych kroków. Nie próbujmy osiągnąć zbyt wiele za jednym razem.

Nie wiemy, po co to robimy 
To źródło wszelkich niepowodzeń. Zespół projektowy musi zro-
zumieć, dlaczego robi to, co robi. Trzeba to omówić, zrozumieć 

Tomasz Onyszko  
Autor pełni funkcję CTO w firmie Predica. 

i spisać. Użycie nowej, wyszukanej technologii nie jest 
celem samym w sobie. Tłumaczenie, że projekt to oka-
zja dla działu IT, żeby nauczyć się czegoś nowego, też 
nie jest najlepszym pomysłem. No, chyba że tak jest – to 
wtedy powiedzmy to otwarcie. Wielu problemów moż-
na uniknąć dzięki zadaniu sobie dwóch prostych pytań: 

kto jest naszym użytkownikiem (również, jeśli to osoby w naszej 
fi rmie)? Jaki problem rozwiązujemy dla tego użytkownika? Dopie-
ro po udzieleniu odpowiedzi na te dwa pytania możesz przejść do 
tego najważniejszego: jak mogę rozwiązać ten problem za pomocą
 chmury? 

Do każdej z tych lekcji mógłbym dopowiedzieć historię – niestety, 
o prawdziwych fi rmach, które popełniły prawdziwe błędy (i popeł-
niają je dalej). Nie będę lukrować rzeczywistości. Projekty mogą się 
zakończyć sukcesem, mogą zakończyć się porażką lub wylądować 
gdzieś pośrodku. Dlatego dzielenie się doświadczeniami  i płyną-
cymi z nich wnioskami pomoże nam wszystkim odnosić sukcesy 
w chmurze. I odjeżdżać w chwale w stronę zachodzącego słońca.

Chmura to 
nie kolejna 
serwerownia. 
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CRN Niedawno zmieniliście w Polsce dystrybutora, w efekcie 
czego miejsce Dagmy zajął Connect Distribution. Dlaczego 
zdecydowaliście się na taki krok? 
Tomasz Rot Ta zamiana jest podyktowana koniecznością dalszego 
rozwoju, realizacją wyznaczonych priorytetów, a także dotarciem 
do nowych segmentów rynku. Doszliśmy do wniosku, że trzeba 
rozszerzyć bazę partnerów. Niestety, kontynuowanie współpracy 
z Dagmą nie dawało nam już takiej możliwości. Decyzja o rozsta-
niu może być pewnego rodzaju szokiem, ale podjęliśmy ją dużo 
wcześniej przed wydaniem oficjalnego komunikatu. Nie ukrywam, 
że znalezienie odpowiedniego partnera, który zastąpi Dagmę za-
jęło nam sporo czasu. O wyborze w dużym stopniu zadecydowała 
lista vendorów, którzy znajdują się w portfolio dystrybutora. To 
bardzo dużo mówi o jego partnerach handlowych i dlatego wła-
śnie postawiliśmy na Connect Distribution. Oczywiście ważne były 
też inne czynniki, takie jak zespół, historia na 
rynku czy wyniki finansowe. Być może Con-
nect Distribution nie jest jakąś głośną marką na 
rynku IT, ale to bardzo solidny i doświadczony 
gracz. Powiedziałbym, że jest to butik z bardzo 
dobrymi produktami. 

To oznacza, że aktualnie dysponuje-
cie w Polsce dwoma butikami – Connect  
Distribution oraz Kappa Data, a dodatkowo  
supermarketem, jakim jest Tech Data.  
Czy staracie się w jakiś sposób dywersyfikować poszczególne 
produkty wśród wymienionych dystrybutorów? 
I tak, i nie. Z jednej strony nie ingerujemy w sposób, w jaki nasi 
partnerzy prowadzą biznes, zaś z drugiej każda z wymienionych 
firm ma nieco inny profil działalności. Dlatego można mówić o dy-
wersyfikacji, ale jest ona wynikiem naturalnych podziałów, a nie 
naszych odgórnych nakazów. Jeden z dystrybutorów może mieć 
sieć partnerów, którzy koncentrują się na ochronie danych, drugi 
zaś specjalizować w produktach przeznaczonych do ochrony sieci. 
Tech Data jest rzeczywiście wielkim supermarketem, który dys-
ponuje platformą StreamOne Cloud Marketplace. Jak wiadomo 

sprzedaż produktów chmurowych jest jednym z naszych najwięk-
szych priorytetów, stąd liczymy w tym obszarze na Tech Datę. 
Z kolei Kappa Data jest naszym pierwszym lub drugim dystrybu-
torem pod względem wolumenu sprzedaży w krajach Beneluxu. 
Traktujemy więc współpracę z tą firmą rozwojowo ze względu na 
nasze europejskie interesy.

Oferta Barracuda jest dość zróżnicowana. Są w niej zarówno 
wyspecjalizowane produkty, jak i stosunkowo proste rozwią-
zania. Na ile portfolio wpływa na wybór partnerów handlo-
wych? Stawiacie na selekcję, czy dajecie szansę każdemu 
resellerowi zainteresowanemu współpracą?
Mamy rzeczywiście dość specyficzną ofertę, co sprawia, że współ-
praca z nami może nieść ze sobą pewne utrudnienia. Ale nie pro-
wadzimy selekcji, staramy się, aby nasz kanał sprzedaży był 
maksymalnie szeroki. Zapraszamy do współpracy każdego, kto 
tylko chce sprzedawać produkty Barracuda. Choć specjalnie pre-
miujemy resellerów, którzy decydują się na nawiązanie strategicz-
nej współpracy i chcą budować własny biznes w oparciu o nasze 
technologie.

Które z produktów sprzedawanych w Polsce znajdują się na 
fali wznoszącej, a gdzie tkwią jeszcze głębokie rezerwy?
Już od pewnego czasu obserwujemy rozwój usług chmurowych 
i właśnie w tym obszarze odnotowujemy dynamiczny wzrost 
sprzedaży. Szczególnie dotyczy to systemów powiązanych 

z chmurą Microsoftu. Dużym popytem cieszą 
się rozwiązania do ochrony poczty e-mail, apli-
kacji webowych. Ciągle wraca kwestia backupu 
dla Office’a 365, bowiem Microsoft nie realizu-
je bezpośrednio tej usługi. Swoją drogą jestem 
zaskoczony, że rodzimy rynek, postrzegany ja-
ko konserwatywny, tak szybko dostosowuje się 
do zmian. Transformacja cyfrowa stała się tema-
tem ważnym, a firmy zaczynają masowo prze-
nosić swoje zasoby do chmury. Czekamy na ten 
proces, ale jednocześnie pracujemy nad dużymi 

projektami dla klientów. Spore nadzieje wiążemy z nową usłu-
gą SD-WAN opartą na platformie chmurowej Microsoft Azure, 
która umożliwia przedsiębiorstwom i usługodawcom tworzenie 
w chmurach publicznych rozwiązań zapewniających bezpieczny 
dostęp do usług brzegowych. 

Na ile globalne partnerstwo z Microsoftem pomaga wam 
w sprzedawaniu usług chmurowych w Polsce? 
Współpracujemy nie tylko z Microsoftem, mamy również dobre 
relacje z Amazonem i z Google’em. Faktem jest, że zaintereso-
wanie środowiskiem chmurowym wśród integratorów wzrasta.  

„Nie prowadzimy selekcji, staramy się, aby 
nasz kanał sprzedaży był maksymalnie 
szeroki. Zapraszamy do współpracy każdego, 
kto chce sprzedawać produkty Barracuda”  
– mówi Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży 
Barracuda na Centralną i Wschodnią 
Europę.  

Dwa butiki i wielki  
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KANAŁ DYSTRYBUCYJNY    

Mamy dość 
specyficzną ofertę, 
więc współpraca 
z nami może nieść 
ze sobą pewne 
utrudnienia.
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Rozmawiał 

Wojciech Urbanek

Dla wielu z nich nasza marka jest rozpoznawalna, szczególnie do-
tyczy to firm wdrażających systemy bezpieczeństwa. Może to nam 
bardziej pomaga, aniżeli modelowa współpraca z Microsoftem.  
To prawda, że mamy wiele wspólnych interesów, ale producent nie 
może nikogo faworyzować. 

Ale czy projekt związany z SD-WAN, o którym pan wcześniej 
wspomniał, nie świadczy właśnie o tym, że jesteście w pewien 
sposób faworyzowani przez Microsoft?
Ten przykład potwierdza jedynie, że jesteśmy doceniani przez 
tego partnera. Poza tym nasza oferta w zakresie ochrony poczty 
elektronicznej nie bez przyczyny jest powiązana z Microsoftem. 
Uważam, że w nieodległej przyszłości około 90 proc. firm będzie 
korzystać z usługi Exchange Online. Dla nas rozwój tej grupy pro-
duktów ma ogromne znaczenie, między innymi dlatego, że nasze 
pierwsze kroki na rynku były związane z ochroną e-maili i walką ze 
spamem. W segmencie platform kolaboracyjnych również zdecy-
dowanie dominuje Microsoft. Wprawdzie do rywalizacji próbuje 
się włączyć Google, ale przy całym szacunku dla G Suite, twór-
ców tego rozwiązania czeka wiele pracy, aby móc rzucić na rynku  
enterprise rękawicę Microsoftowi. 

Dużo dyskutujemy o usługach chmurowych, tymczasem wie-
le rodzimych przedsiębiorstw nadal korzysta z danych oraz 
aplikacji znajdujących się w środowisku lokalnym. Czy gwał-
towny wzrost ataków ransomware przyczynił się w Polsce do 
wzrostu sprzedaży urządzeń do backupu?
Na pewno wzrosło zainteresowanie usługami do backupu dla  
Office 365. W tej grupie rozwiązań mamy do czynienia z wykład-
niczym przyrostem sprzedaży. Natomiast w ostatnim okresie nie 
odnotowaliśmy jakiegoś boomu na urządzenia Purpose-Built  
Backup Appliance (PBBA). Co nie zmienia faktu, że nadal znaj-
dują one nabywców na naszym rynku. Ze względu na swoją pro-
stotę najczęściej po tej klasy urządzenia sięgają małe oraz średnie 
firmy, a także jednostki administracji terytorialnej i urzędy miej-
skie. W innych krajach, przykładowo w Wielkiej Brytanii, PBBA 
są często kupowane przez duże koncerny i instalowane w oddzia-
łach, skąd replikują dane do centrali. W Polsce taki zwyczaj nie 
jest praktykowany. 

Na ile migracja do chmury, a także wzrost liczby zdalnych pra-
cowników zmieniają dotychczasowe strategie bezpieczeń-
stwa. Czy Barracuda jest przygotowana na pojawiające się 
wyzwania? 
Tak naprawdę obecna sytuacja niewiele zmienia, a jedynie przy-
śpiesza pewne trendy w rozwoju IT. My przecież już od dawna 
byliśmy takim „brzydkim kaczątkiem” wieszczącym nadchodzą-
cą erę rozproszonych sieci i decentralizacji. Zdawaliśmy sobie 

sprawę, że konieczne będzie zapewnienie użytkownikom bez-
piecznego i niezawodnego dostępu do serwisów znajdujących się 
w chmurze bez względu na lokalizację, dlatego na przykład roz-
wiązania SD WAN-owe były praktycznie od zawsze dostępne dla 
naszych klientów, jako jedna z funkcjonalności naszego „firewal-
la”. Teraz tego samego SD WAN-a udostępniamy naszym klien-
tom, wraz z Microsoftem, w formie as-a-service. 
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Cyfrowa ewangelizacja w dobie 
koronawirusa to bardzo dobry pomysł, 
w który zaangażował się niedawno… 
Związek Cyfrowa Polska. 
Warto temu przyklasnąć i  nieco bliżej przyjrzeć 
działaniom, jakie podjęło w tej kwestii nasze bran-
żowe stowarzyszenie. Oddajmy głos Michałowi 
Kanownikowi, prezesowi związku, który wyja-
śnił na łamach dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”, 
kontekst całej sprawy: „Dziś internet i  nowe tech-
nologie głównie kojarzą się nam z biznesem czy też 
rozrywką, czy aplikacjami i  rozwiązaniami, które 
pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu, np. 
uprawianiu sportu. Od paru lat zastanawialiśmy się 
jako Związek Cyfrowa Polska, jak również wyko-
rzystać te możliwości, które dziś daje nam techno-
logia w Kościele katolickim. I tak wymyśliliśmy, że 
wesprzemy pielgrzymów różnych pielgrzymek, nie 
tylko jasnogórskich, w ich drodze. Ta aplikacja ma 
właśnie nie tylko ułatwić pielgrzymowanie. Została 
bowiem stworzona także dla osób, które nie mogą 
fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, aby duchowo 
mogły łączyć się i towarzyszyć pielgrzymom w ich 
drodze ku sanktuarium. Aplikacja jest bardzo pro-
sta w  obsłudze. Przede wszystkim jest bezpłatna. 
Zarówno jej pobranie, jak i  później użytkowanie 
jest bez żadnych opłat. Należy ją wyszukać w skle-
pie z aplikacjami na smartfonie pod nazwą Bonafide 
i pobrać”. Co polecamy wszystkim wierzącym, ma-
jąc nadzieję, że nie wzbudzi to tylu kontrowersji 
i dyskusji, co swego czasu spowiedź on-line. 

Estonia powinna rozważyć zmianę pisowni swojej nazwy na E-stonia.
To niewielkie państwo, które jest światowym supermocarstwem w dziedzinie informa-
tyzacji, nie od wczoraj fascynuje wielu miłośników technologii. Należy do nich z pew-
nością dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej i doradca w kance-
larii Maruta Wachta. Niedawno podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tam-
tejszej głowy państwa – Kersti Kaljulaid. „Pani Prezydent daje mi nadzieję, że kiedyś 
może być lepiej. Śledzę jej aktywność od bardzo dawna. Większość jej wpisów poświę-
cona jest tematom cyfrowym. Nie dzieli społeczeństwa, a je łączy. Pod każdym z wpi-
sów tylko merytoryczne komentarze. Nie generuje swoimi wypowiedziami agresji czy 
hejtu. Na zadawane pytania odpowiada. U nas wszystko dzieje się odwrotnie. Do tego 
niemal przesądzona została decyzja o  likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji. Chciałem 
tutaj powiedzieć, że byłaby to decyzja o wymiarze zaściankowym. Pokazująca, że so-
bie z tym obszarem nie radzimy. To tak jak byśmy przestali biec z Estonią w maratonie 
i zaczęli uciekać w przeciwną stronę. Potrzeba więcej głosów sprzeciwu”. Jak już wie-
my, głosów tych nie wystarczyło.  Niedługo później Maciej Kawecki zamieścił kolejną 
ciekawą opinię: „No i mamy jednak nowego Ministra Cyfryzacji. Na ten moment nie 
dojdzie do likwidacji resortu. Został nim formalnie Prezes Rady Ministrów. Liczę, że to 
nie zabieg czasowy do momentu przeprocesowania ustawy o działach, która usunie ten 
dział całkowicie, a Premier złoży dymisję z funkcji ministra. No to czekamy.

LINKEDIN PARK   

Niektóre z  takich uwarunkowań są 
szczególnie istotne w  branży IT, gdzie 
od rozmowy o  wdrożeniu do jego fina-
lizacji jest czasem długa droga. I  tego 
właśnie dotyczy opowieść Marcina 
Babiaka, właściciela Kordo Edukacja.

„Przyjeżdża do mnie handlowiec i chce 
mi coś sprzedać. Super! Widzę, że czło-
wiek ogarnięty, ma wiedzę, no to zaczy-
namy. Pierwszy zgrzyt –  brak wyceny 
na czas. Dzwonię do handlowca i  uzy-
skuję (dyżurną) odpowiedź, że on nie 

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Handlowiec to zawód, który wymaga określonych cech, ale nie 
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. 
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Kiedy Elon Musk wezwał ko-
palnie niklu do zwiększenia wydoby-
cia tego surowca (wykorzystywane-
go do produkcji akumulatorów), nie-
którzy zwrócili uwagę na związaną 
z tym hipokryzję. 
Należy do nich Grzegorz Wierchowiec, 
Partner w  Qualio, który przypomina, że 
„wydobycie niklu jest w czołówce ludzkich 
działań, pchających planetę do katastrofy”.
Co więcej, „same auta elektryczne nie 
rozwiązują problemów. One przenoszą 
je (np. emisję zanieczyszczeń) poza za-
sięg wzroku ich właścicieli. Kuloodporny 
Cybertruck Tesli z walcowanej stali, z desi-
gnem samochodów pancernych z II wojny
światowej dla wielu jest odpowiedzią na 
ich podświadome lęki związane z niepew-
ną przyszłością Ameryki i świata – chaos, 
zamieszki itp”. Co zgadza się też z  inną 
apokaliptyczną wizją, za jaką należy uznać 
konieczną, zdaniem Muska, kolonizację 
Marsa w  związku z  niszczejącym śro-
dowiskiem naturalnym naszej planety. 
Tymczasem, jak zauważa Wierchowiec 
„Mars jest gorszym środowiskiem do życia 
niż Ziemia po zagładzie. Jedyną jego zale-
tą jest to, że nie będzie tam wściekłych na 
elity ludzkich tłumów. Wściekłych między 
innymi za skutki wydobycia niklu”. Z przy-
jemnością odnotowujemy ten głos roz-
sądku, chociaż uwielbiamy science-fiction 
i marzymy o transmisji na żywo z lądowa-
nia na Czerwonej Planecie. 

Metodyka Scrum, jak każda inna, podlega zasadzie, zgodnie z którą teoria 
może się bardzo różnić od praktyki.
Zwrócił na to uwagę Andy Brandt, Senior Consultant w Code Sprinters, już na wstępie pod-
kreślając, że od dawna mówił, że dojdzie do komodytyzacji Scruma, a teraz – jego zdaniem – sta-
ła się ona faktem. „Kurs Scruma można kupić w formie e-learningu już za stówkę albo i mniej. 
I to niekoniecznie oznacza, że będzie on kiepski, choć trzeba ostrożnie wybierać, bo wraz ze 
wzrostem ilości materiałów na ten temat spadła oczywiście przeciętna ich jakość” – diagnozu-
je Andy Brandt. Dodaje przy tym, iż „problem ze Scrumem i w ogóle Agile jest jednak taki, że 
o ile dość łatwo jest zrozumieć intelektualnie metodę, a także ją zastosować w nowo utworzo-
nym zespole (bo jest to po prostu rozsądny, pragmatyczny sposób pracy), to już trudniej dobrze 
dbać o  rozwój tego zespołu przez lata. A  jeszcze trudniej metody te wprowadzać tam, gdzie 
była wcześniej projektoza, a najczęściej skrywany pod etykietkami projektów zwykły bałagan. 
Wiedza o tym nie jest łatwo i tanio dostępna i chyba nigdy nie będzie, bo zdobycie jej wymaga 
lat pracy z wieloma zespołami w wielu różnych organizacjach. Z drugiej strony nie wszyscy jej 
potrzebują – a już na pewno nie ci, którzy ogłosili, że ich firma jest Agile w wyniku trwającego 
parę miesięcy projektu wdrożeniowego”. Z opinią tą zgadza się między innymi Łukasz Filut, 
CEO DAC Software Polska, który przyznaje: „obawiam się sytuacji jaka była jakiś czas temu na 
rynku stron internetowych i PHP. Każdy to robił, strony powstawały jak grzyby po deszczu, 
a bezpieczeństwo i utrzymywalność na poziomie niskim”. Co jedynie potwierdzałoby, że prawo 
Kopernika-Greshama nie dotyczy jedynie pieniędzy. I jeszcze na koniec, w ramach podsumo-
wania, krótki komentarz do wpisu Andy’ego Brandta, jaki zamieścił Jerzy Cieśliński z Zimmer 
Group: „W ogóle dobrej jakości wiedza zawsze kosztuje. Jak to było? Wiedza kosztuje, a za nie-
wiedzę się płaci? Jakoś tak :)”. Ano właśnie tak!

Robota handlowca 
nie kończy się na 
przyniesieniu leadu 
do fi rmy.
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ma już na to wpływu. Już wiem, co będzie 
dalej… Projekt z  opóźnieniem, produkcja 
nie zdążyła, dostawa nie pod ten adres… 
Handlowiec przyjeżdża i  się tłumaczy, że 
on nie ma wpływu na dział estymacji, bo 
pracuje w terenie, a nie pije kawusię w biu-
rze i  jest poza kręgiem osób decyzyjnych; 
produkcję, bo kierownik produkcji to sta-
ry wyjadacz i  nie da sobie zwrócić uwagi; 
logistykę, bo <<przecież dojedzie jutro>>”. 

Gdzie zatem tkwi błąd – pyta Marcin Babiak 
i od razu odpowiada: „w braku umiejętności 
przywódczych handlowca. To handlowiec 
jest odpowiedzialny za styk klient-firma. 
Powinien umieć egzekwować terminowe 
wsparcie wysokiej jakości, albo… nie składać 
klientowi zapewnień. Robota handlowca nie 
kończy się na przyniesieniu leadu do firmy. 
Dobry handlowiec potrafi wywierać wpływ 
na swoją firmę”. Nic dodać, nic ująć. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 11/202058

Pandemia wstrząśnie polskim rynkiem IT
W 2020 r. kryzys związany z COVID-19 spowoduje 8-procentową zapaść na rynku IT 

w Polsce – prognozuje PMR. To skutek wstrzymania i przesunięcia projektów, upadłości 

firm oraz mniejszej liczby nowych podmiotów na rynku. Pandemia zachwieje zwłaszcza 

przychodami dostawców usług, głównie integracyjnych. Na lekkim plusie powinny na-

tomiast utrzymać się przychody z outsourcingu IT. Na rynku oprogramowania analitycy 

spodziewają się przede wszystkim zastoju w dużych, nowych projektach. Ich zdaniem 

spadek do pewnego stopnia zostanie zamortyzowany przez rosnące znaczenie chmury. 

W 2020 r. PMR prognozuje również spadki w większości segmentów na rynku sprzętu. 

Po skoku popytu na komputery i drukarki przewiduje się, że ostatecznie ich sprzedaż 

znajdzie się na minusie. Dotyczy to również serwerów i macierzy. Koronawirus uderzył 

w rynek IT (warty 46 mld zł w 2019 r.), po tym, jak ten w latach 2017 – 2019 odrabiał 

straty powstałe w 2016 r. z uwagi na zastój w sektorze publicznym. Zdaniem analityków 

kolejne lata przyniosą odbicie. Cyfrowa transformacja, wzrost znaczenia kanału online, 

chmura i nacisk na zdalny, bezpieczny dostęp do zasobów wymuszą inwestycje firm. 

Średnia roczna stopa wzrostu rynku IT w latach 2020 – 2025 ma, według prognoz PMR, 

sięgnąć poziomu 2 proc. Nadal kluczowe znaczenie dla kondycji rynku IT ma sytuacja 

makroekonomiczna w Polsce, dlatego rosnące PKB pozytywnie wpłynie na wartości 

wydatków. Kołem napędowym będzie cyfrowa transformacja i Przemysł 4.0.
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Wartość i dynamika rynku ICT w Polsce  
w latach 2018 – 2020

Dynamika (proc.)

Wartość (mld zł)

s - szacunek

94,3 96,9
93,1

3,1% 2,8%

-4%

2018 r. (s)
2019 r. (s)

2020 r. (p)

p - prognoza

Wydatki na IT w 2019 r. oraz prognoza na 2020 i 2021 r.

 Segment rynku
Wydatki w 2019 r.  

(mld dol.)

Wzrost w 2019 r.  

(proc.)

Wydatki w 2020 r.  

(mld dol.)

Wzrost w 2020 r.  

(proc.)  

Wydatki w 2021 r.  

(mld dol.)

Wzrost w 2021 r.  

(proc.)

Usługi centrum danych 214,911 1 208,292 -3,1 219,086 5,2

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 476,686 11,7 459,297 -3,6 492,44 7,2

Urządzenia 711,525 -0,3 616,284 -13,4 640,726 4

Usługi IT 1040,263 4,8 992,093 -4,6 1032,912 4,1

Usługi telekomunikacyjne 1372,938 -0,6 1332,795 -2,9 1369,652 2,8

W sumie 3816,322 2,4 3608,761 -5,4 3754,816 4

Światowe wydatki na IT w 2021 r. wzro-

sną o 4 proc., do 3,8 bln dol. – prognozuje 

Gartner. I choć na papierze wygląda to 

nieźle, i tak nie zrekompensuje dołka 

z 2020 r., który ma wynieść -5,4 proc. 

Analitycy uważają się, że w tym roku inwe-

stycje zmniejszą się we wszystkich seg-

mentach, ale z kolei w 2021 r. we wszyst-

kich wzrosną. Najmocniej odbije oprogra-

mowanie dla przedsiębiorstw (7,2 proc.), 

ze względu na przyspieszenie cyfryzacji 

przez firmy w celu wsparcia pracy zdalnej, 

rozwoju usług wirtualnych, takich jak e-le-

arning i telemedycyna, a także zwiększenia 

automatyzacji. W obliczu niepewności co 

do przychodów, dyrektorzy IT priorytetowo 

traktują projekty, w których czas uzyskania 

oczekiwanych wartości jest najkrótszy. 

Wycofują natomiast środki z obszarów, 

które uznawane są za mniej istotne, cho-

ciażby wymiana telefonów czy drukarek. 

Gartner przypuszcza, że transformacja 

cyfrowa w firmach nie będzie oceniana 

tak samo jak przed pandemią, a więc pod 

kątem zwrotu z inwestycji, ponieważ stanie 

się bardziej warunkiem przetrwania biz- 

nesu, niż jego wzrostu. 

Największe bujanie na rynku od lat
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Aż 68 proc. amerykańskich i kanadyjskich firm zgła-

sza problemy z rekrutacją, zatrudnianiem i utrzy-

maniem wykwalifikowanych pracowników 

zajmujących się cyberbezpieczeństwem – wy-

nika z badania Fortinetu. Generuje to ryzyko 

nie tylko teoretyczne – 73 proc. responden-

tów doświadczyło w ciągu ostatniego roku 

co najmniej jednego przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa, które jest związane z bra-

kiem umiejętności w tej dziedzinie. Jaką lukę 

kadrową najtrudniej wypełnić? Okazuje się, 

że firmy mają największy problemem ze znale-

zieniem specjalisty znającego się na bezpieczeń-

stwie chmury (50 proc.). Następne w kolejności są 

osoby zarządzające IT security (43 proc.) i architekci 

rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego (37 proc.). 

Groźna luka kadrowa 

NOTEBOOKI: SZAŁ ZAKUPÓW 
NIE KOŃCZY SIĘ
Renesans notebooków na polskim rynku 

trwa w najlepsze. W trzecim kwartale 

2020 r. dystrybutorzy sprzedali niemal 

50 proc. urządzeń więcej, niż rok wcześniej 

– wynika z danych Contextu. Poprawa 

w Polsce była większa niż na zachodzie 

Europy, gdzie wyniosła średnio 40 proc. Za 

rekordowymi zakupami nadal stoi potrzeba 

zapewnienia sprzętu do pracy i nauki zdal-

nej oraz do rozrywki – twierdzą analitycy. 

Wciąż zatem filarem wzrostu pozostaje 

konsumencki kanał sprzedaży. Według da-

nych z europejskiej dystrybucji, retailerzy 

oraz etailerzy w III kw. br. kupili o 47 proc. 

więcej notebooków niż przed rokiem. 

Jednak bilans segmentu komercyjnego 

(resellerzy oraz etailerzy nastawieni na 

klientów biznesowych) też wygląda całkiem 

nieźle – 35 proc. na plusie. Wskazuje to na 

zakupy sprzętu przez przedsiębiorstwa, ale 

też w sektorze edukacji. W ocenie Contextu 

szał zakupów nie kończy się – popyt na 

notebooki powinien pozostać silny do 

końca 2020 r. Na wyniki w poszczególnych 

segmentach może natomiast wpłynąć niska 

dostępność produktów.
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Źródło: Fortinet 

Przedsiębiorstwa korzystające z płatnych usług w chmurze publicznej – według 
rodzaju usług (proc. ogółu przedsiębiorstw) 

Rodzaj usługi 2020 2019

Moc obliczeniowa 3,6 2,4

Oprogramowanie CRM 4,9 3,7

Hosting bazy danych przedsiębiorstwa 8,3 6,8

Oprogramowanie fi nansowo-księgowe 8,5 5,2

Przechowywanie plików 12,9 9,5

Oprogramowanie biurowe (np. arkusz kalkulacyjny, edytor tesktu) 15,7 10,7

Poczta elektroniczna 18,3 12,9

Źródło: GUS, raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”

Wzrost sprzedaży notebooków (rok do 
roku) w III kw. 2020 r. na największych 
europejskich rynkach 

Trzy czwarte polskich firm obeszło się bez 
chmury publicznej
W 2020 r. z płatnych usług chmury publicznej korzystało 24,4 proc. pol-

skich przedsiębiorstw – wynika z danych GUS. Zatem trzy czwarte firm, 

mimo trwającej już od lat zmasowanej akcji marketingowej dostawców, 

nie zdecydowało się na sięgnięcie po ich usługi. Wprawdzie zwraca uwa-

gę szybkie tempo wzrostu (w 2019 r. z chmury publicznej korzystało 

17,5 proc. firm, a w 2018 r. – 11,5 proc.), jednak nadal najpopularniejszą 

usługą chmurową w polskim biznesie pozostaje… poczta elektroniczna. 

Jedynie 12,5 proc. zdecydowało się na umieszczanie firmowych plików na 

serwerach dostawców usług, a korzystanie z mocy obliczeniowej nadal jest 

marginalne. W tym roku widać natomiast spory wzrost zainteresowania 

oprogramowaniem biurowym w modelu SaaS. 

46%

41,2%

52,2%

85,4%

40,1%

49,2%

31,8%

Wielka 
Brytania

Niemcy

Hiszpania

Włochy

Francja

Polska

Holandia
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W2018 r. nasza fi rma doradczo-szkoleniowa 4Results 
zrealizowała, z udziałem blisko tysiąca menedżerów, 
badanie pod hasłem: „Co buduje, a co zabija zaangażo-

wanie?”. Wyniki nas nie zaskoczyły – za czynnik budujący zaanga-
żowanie uznano wówczas przede wszystkim „dawanie swobody 
działania podwładnym”. Na dalszych pozycjach znalazło się „do-
cenianie”, a w razie problemów – „chęć pomocy”. 

Interpretowaliśmy je wtedy w myśl wniosków zawartych w wy-
danej wcześniej przez jednego z autorów tego artykułu książce 
„Angażujący lider”. Jej podtytuł jest w kontekście naszych badań 

znaczący: „Angażuj, abyś nie musiał motywować!”. Innymi sło-
wy: kluczem do zdobycia serc pracowników jest odejście od me-
tody kija i marchewki, rozbudowanych systemów motywacyjnych, 
a także od kontroli i rozliczania na rzecz dawania podwładnym 
większej autonomii. Można to robić poprzez lepsze zrozumienie 
potrzeb członków zespołu, jak również umiejętne włączanie ich 
w różne aktywności. Tak, aby poczuli się „właścicielami” i proak-
tywnie szukali szans rozwoju. Krótko mówiąc: mniej forsowania, 
więcej angażowania. 

Minęły dwa lata i przyszedł największy od dziesięcioleci kry-
zys społeczno-gospodarczy, spowodowany pandemią 
COVID-19. Uznaliśmy, że właśnie w tym szczególnym 
okresie powtórzymy nasze badanie. Chcieliśmy do-
wiedzieć się, czy w sytuacji lockdownu zmieniają się 
czynniki budujące lub obniżające zaangażowanie pra-
cowników. Badanie zostało zrealizowane w miesiącach 
maj – lipiec 2020 r. metodą ankiety internetowej. Wzięło 
w nim udział 244 menedżerów i kierowników – uczest-
ników prowadzonych zdalnie szkoleń 4Results.

W tegorocznej edycji badania zachowaniem lidera, 
które najsilniej buduje zaangażowanie pracowników 

n Sławomir Błaszczak, Kazimierz Żurek 

Liderze, 
docenianie 
jest bezcenne! 

Sprawdziliśmy, jakie 
zachowania lidera najmocniej 
budują zaangażowanie pra-
cowników w postpandemicznej 
rzeczywistości. Okazało się, że 
wyniki naszych badań są inne, 
niż jeszcze dwa lata temu.

Kultura „Biorę Odpowiedzialność” 
Budowanie opartej na docenianiu kultury angażującej to nie wszystko – samo zaangażowanie 
to za mało, aby osiągać ponadprzeciętne efekty. Stanowi ono dopiero przystanek na drodze 
do takiej organizacji, w której pracownicy stale podejmują decyzje samodzielnie i biorą 
odpowiedzialność za skutki swoich działań. Nazwaliśmy ją kulturą BiO – Biorę Odpowiedzialność. 
W naszej pracy z klientami dostrzegamy rosnącą potrzebę tworzenia właśnie takiej kultury.
Metaforą, jakiej używamy do opisania takiego modelu jest historia Davida Marqueta, przybliżona 
w wydanej przez 4Results książce „Zmień kurs!”. Ten kapitan atomowej łodzi podwodnej „Santa 
Fe” w 9 miesięcy diametralnie zmienił kulturę pracy załogi swojego okrętu. Doświadczenie 
Marqueta odtwarzamy podczas szkolenia „Dive Culture”, którego uczestnicy korzystają 
z wirtualnej rzeczywistości, aby wcielić się w załogę „Santa Fe”.
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jest „docenianie”. Ten czynnik był wskazywany prawie dwukrot-
nie częściej niż dwa lata wcześniej. Na 2. i 3. pozycji znalazło się 
„pomaganie w razie problemów” i „słuchanie/uwzględnianie 
pomysłów”. Tym samym „dawanie swobody działania”, które by-
ło najczęściej wskazywane w 1. edycji badania w 2018 r., spadło 
na niższe pozycje. Co ważne, czynnikiem najbardziej zabijają-
cym zaangażowanie (podobnie jak w 2018 r.) był właśnie – we-
dług respondentów badania – „brak doceniania”. 

Jakie wnioski można wyciągnąć z tych wyników? Po pierwsze 
– dotyczą oczekiwań pracowników bezpośrednio po okresie lock-
downu. Dla badanych fi rm stanowił on wielkie wyzwanie. Spadły 
obroty, pojawił się duży stres wśród kadry zarządzającej, a przede 
wszystkim – podwładnych, którzy doświadczyli lęku o swoje sta-
nowiska pracy. Część z zatrudnionych (czasem całe fi rmy) praco-
wała w tym okresie w sposób zdalny w domach, w towarzystwie 
dzieci, które nie miały opieki szkolnej i przedszkolnej. To był okres 
ciężkiej próby. W pewnym momencie stało się jasne, że za ten trud 
pracownicy oczekują docenienia i ich zaangażowanie będzie ro-
sło skokowo, jeśli tylko ktoś dostrzeże ich starania. Ta potrzeba 
– oczekiwanie wdzięczności jest w takiej sytuacji czymś zupeł-
nie naturalnym.

„Sytuacyjne” oczekiwanie wdzięczności to jednak nie wszystko. 
Czeka nas niewątpliwie okres długiej gospodarczej niepewności. 
Pracownicy szukają więc oparcia i bezpieczeństwa. W sytuacjach 
kryzysowych mogą czuć się trochę jak dzieci we mgle. I dlatego 
zwykłe formy wsparcia pracownika jako człowieka, czyli doce-
nianie czy wysłuchanie – po prostu uważne bycie z pracownikiem 
– pozwala mu poczuć się bezpiecznej. W ten sposób pomaga lider 
o podejściu empatycznym, zapewniając podwładnym czy współ-
pracownikom poczucie stabilizacji, a w rezultacie – bezpieczeń-
stwa, które jest konieczne do wytworzenia angażującego stylu 
pracy.

Zatem liderzy, którzy chcieliby zbudować angażującą kulturę 
muszą się przekonać, a następnie sięgać po styl empatyczny w nie-
pewnych czasach. Dzięki temu później, gdy sytuacja ustabilizu-
je się – przyjdzie czas na erupcję zaangażowania podwładnych, 
a w dalszej kolejności wykształcenia się prawdziwej kultury od-
powiedzialności (patrz ramka). To właśnie ona zapewni wyjątko-
we rezultaty!
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Jakie zachowania przełożonego najbardziej zabijają
zaangażowanie pracownika?

2018

0% 5% 10% 15%

2020

nie docenia pracownika

nie dotrzymuje zobowiązań

przypisuje sobie sukcesy

nadmiernie kontroluje

niesprawiedliwie krytykuje

nie słucha

nie okazuje szacunku

widzi więcej problemów 
niż możliwości

nie daje możliwości 
rozwoju

nie ma czasu dla swojego 
pracownika

Jakie zachowania przełożonego najbardziej budują
zaangażowanie pracownika?

2018

0% 5% 10% 15%

2020

docenia to, co robi pracownik

pomaga, gdy są problemy

słucha i uwzględnia pomysły/zdanie

zależy mu 
na pracowniku

zaraża pozytywną energią

okazuje zaufanie

daje swobodę działania

ma czas dla pracownika

podkręca ambicje 
pracownika

traktuje pracownika 
po przyjacielsku

Sławomir Błaszczak   
jest Partnerem Zarządzającym 
4Results, współautorem książki 

„Angażujący lider” 
slawek.blaszczak@4results.pl

Kazimierz Żurek
jest odpowiedzialny za realizację 

badań w 4Results
kazimierz.zurek@4results.pl
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i oczekiwań klienta oraz zapewnieniu jako-
ści i terminowości usług. To odzwierciedle-
nie jednej z idei, jaka przyświeca Rafałowi 
Brzosce, założycielowi fi rmy, a więc żeby 
klient otrzymywał usługę na najwyższym 
poziomie. 

Jak to się przekłada na codzienne funk-
cjonowanie działu IT?
Przede wszystkim odczuwalny jest du-
ży nacisk na utrzymanie standardu usług 
kurierskich. Tak, aby ich dostępność by-
ła bardzo wysoka. To wiąże się z wyzwa-
niami pod adresem IT, bo wolumeny 
obsługiwanych przesyłek rosną. Nasz cen-
tralny system IT był tworzony kilka lat te-
mu z założeniem obsługi kilkudziesięciu 

CRN Próbowaliśmy umówić się na tę 
rozmowę dobrych kilka miesięcy. Trud-
no było Panu znaleźć wolny termin. Czy 
ten nawał pracy to efekt pandemii, co 
spowodowało wzrost zakupów w sieci?
Andrzej Grochowalski To prawda, jeste-
śmy bardzo zapracowanym działem IT. 
Ja siedzę w biurze, reszta mojego zespo-
łu pracuje z domów, a godzin pracy nie da 
się dzisiaj unormować. Bardzo mocno od-
czuwamy to w naszej fi rmie. Często oka-
zuje się, że północ to akurat najlepszy czas 
na pracę, bo wszyscy domownicy już śpią, 
dzieci nie korzystają z łącza, można zająć 
się projektem czy innymi zadaniami. Tak 
cały czas pracujemy – robimy wdrożenia, 
wprowadzamy zmiany. InPost to fi rma inna 
niż wszystkie. Pracowałem w kilku i widzę 
specyfi kę InPostu – to, jak bardzo wyróżnia 
się od reszty. 

Na czym polega ta wyjątkowość?
InPost wyróżnia się tym, że stara się mak-
symalnie szybko odpowiadać na zacho-
dzące w  otoczeniu zmiany. Wszystko 
podporządkowane jest spełnianiu potrzeb 

milionów przesyłek rocznie. Dzisiaj obsłu-
gujemy kilka milionów przesyłek dziennie. 
Nasze systemy inaczej już wyglądają niż na 
początku, wprowadziliśmy wiele zmian, 
a obecnie pracujemy nad stworzeniem no-
wego systemu centralnego. To duży projekt 
i jest w niego zaangażowanych kilkadziesiąt 
osób z developmentu, skupionych w kilku 
zespołach scrumowych. A do tego musimy 
jednocześnie cały czas obsługiwać bieżącą 
działalność spółki. 

A ta działalność też ma swoją specyfi kę…
Nasza fi rma funkcjonuje od piku do piku
zamówień. Największy jest w okresie przed 
Bożym Narodzeniem. Wtedy mamy do ob-
służenia dwa razy więcej przesyłek niż 

„Myślimy o rozwijaniu swojej 

aktywności na rynkach 

zagranicznych. To będzie 

wymagało wejścia w chmurę, 

żeby uelastycznić działania oraz 

zwiększyć skalowalność systemu” 

– mówi Andrzej Grochowalski, 
CIO w fi rmie InPost. 

SKALOWANIE 
od piku

OKIEM UŻYTKOWNIKA

Staramy się
maksymalnie 
szybko 
odpowiadać 
na zachodzące 
w otoczeniu 
zmiany.
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Jak najbardziej, nie jesteśmy w pełni sa-
mowystarczalni. Korzystamy z dostawców 
zewnętrznych przy zakupach technologii 
i sprzętu. Kupujemy systemy operacyjne, 
albo specjalistyczne systemy do wspoma-
gania zarządzania określonymi obszara-
mi działalności, jak na przykład finanse 
i księgowość oraz HR. Wykorzystujemy na 
przykład rozwiązania bazujące na zaawan-
sowanych algorytmach i uczeniu maszyno-
wym wspierającym pracę kurierów. Tego 
typu usługi zlecamy również na zewnątrz. 
Systemy klasy ERP czy systemy bilingowe 
kupujemy na rynku i potem dostosowuje-
my do własnych potrzeb. Współpracuje-
my z dostawcami usług chmurowych, jak 
też zlecamy na zewnątrz zadania związane 
z wirtualizacją. 

W jak dużym zakresie korzystacie obec-
nie z rozwiązań chmurowych?
W modelu chmurowym wykorzystujemy 
oprogramowanie Microsoft typu hurtownia 
danych, system Business Intelligence. Ma-
my też Office’a 365. Z systemów klasy data 
management planujemy skorzystać w mo-
delu chmury hybrydowej. 

Z jakimi firmami współpracujecie? Czy 
macie swoich stałych partnerów?
Nie mamy żadnej zamkniętej listy – współ-
pracujemy z tymi, którzy są w stanie praco-
wać zgodnie z naszą kulturą organizacyjną. 
Przyglądamy się wszystkiemu, co jest do-
stępne na rynku, potem sprawdzamy oferty 
i wybieramy najlepsze dla nas rozwiązania. 
Często wybieramy do współpracy startupy, 
a czasem w nie inwestujemy, dając im szansę 
na rozwój. 

potrzeb jest trudne. My musimy reagować 
szybko – na przykład w ciągu dwóch ty-
godni wdrożyliśmy usługę bezdotykowe-
go odbioru paczki w Paczkomacie zaraz 
po wybuchu epidemii COVID-19. U  nas 
80 proc. oprogramowania jest naszego au-
torstwa, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
działać szybko i elastycznie. Do rozwo-
ju oprogramowania stosujemy metodyki  
agile’owe.

Co macie w planach na najbliższy czas?
Kolejne piki będziemy obsługiwać już w no-
wym systemie centralnym. Budujemy go na 
wiele kolejnych lat z założeniem, że firma 
będzie bardzo intensywnie rosnąć. InPost 
myśli o rozwijaniu swojej aktywności na 
rynkach zagranicznych. To będzie wyma-
gało ze strony IT wejścia w chmurę, żeby 
uelastycznić działania i zwiększyć skalo-
walność systemu. Będziemy też rozwijać 
analizę danych, mamy w planach rozbudo-
wę zaawansowanego modelu zarządzania 
danymi. Firma stawia na rozwój w obsza-
rze obsługi klienta indywidualnego i chce-
my w tym celu wykorzystać jak najszerzej 
dostępne informacje o klientach. 

A robotyzacja? 
Roboty programistyczne będą wspie-
rać IT w wytwarzaniu oprogramowania, 
utrzymaniu środowisk, testowaniu, auto-
matyzacji cyberochrony. Automatyzuje-
my i robotyzujemy też procesy biznesowe 
– w ich przypadku mamy do czynienia z du-
żym potencjałem do wykorzystania w ob-
rębie platformy ERP. Mamy kilkadziesiąt 
botów, które wykonują operacje odciąża-
jąc wiele osób w firmie. To nowe narzędzia, 
dopiero je rozwijamy. Zarząd jako jeden ze 
strategicznych celów wyznaczył właśnie 
robotyzację i usprawnianie procesów. Po 
trzecie, mamy roboty w sortowniach – au-
tomatyczne sortery wspierają rozładunek 
i załadunek przesyłek do kontenerów we-
dług przydziału regionalnego. Tutaj po-
trzebny jest wysoki poziom automatyzacji, 
przesyłki na taśmach muszą być skanowane 
z dużą prędkością. Paczkomat jest w grun-
cie rzeczy komputerem. 

Skoro stawiacie na jak największą sa-
modzielność w wytwarzaniu oprogra-
mowania, to czy jest jeszcze miejsce na 
współpracę z firmami z rynku IT?
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w zwykłym czasie. Dla działu IT czas po-
między pikami wykorzystywany jest na 
skalowanie systemów, wdrażanie nowych 
usług i  produktów. Jednocześnie trzeba 
zapewnić obsługę serwisową i rozwój in-
frastruktury. Do tego dochodzą wyzwania 
wynikające z transformacji cyfrowej – auto-
matyzacja, robotyzacja, modernizacja hur-
towni danych. 

Jakie systemy, oprócz wspomnianego 
już systemu centralnego, są wykorzy-
stywane w działalności InPostu?
Trzeba zaznaczyć, że system centralny to 
tak naprawdę kilka aplikacji pełniących róż-
ne funkcje w całym procesie logistycznym. 
Jednym z nich jest nasz autorski program do 
obsługi Paczkomatów. Obsługujemy różne 
generacje Paczkomatów – na każdym z nich 
jest nasze własne, wbudowane oprogra-
mowanie, które współpracuje z systemem 
centralnym. Dostarcza ono informacje 
o dostępności skrytek, wspomaga ładowa-
nie przesyłek, umożliwia zdalne otwiera-
nie skrytek i spełnia wiele innych zadań. 
Nasz korowy system odpowiada za proces 
dostarczania paczek, od momentu ich za-
manifestowania aż po dostarczenie pacz-
ki do Paczkomatu lub pod wskazany adres 
klienta. Pierwsza i ostatnia mila zarządzane 
są przez osobny moduł wspierający pracę 
kurierów. System centralny pomaga rów-
nież śledzić ruch przesyłek w oddziałach, 
w magazynach czy też zarządzać frachtem. 
Inne systemy, z których korzystamy, to sys-
tem do obsługi contact center, aplikacje 
wspierające komunikacje do klienta, opro-
gramowanie do rozliczeń z kontrahentami 
i z klientami, system finansowo-księgowy, 
system ERP, ale to oczywiście nie wszyst-
ko. Nasi klienci, w tym sklepy internetowe, 
które z nami współpracują, mają wystawio-
ne API, żeby mogły przekazywać zlecenia, 
czy też przekazywać klientom informacje 
o statusie paczki. W sumie korzystamy z kil-
kudziesięciu systemów informatycznych. 

Czy większość z nich stworzyliście włas- 
nymi siłami?
InPost buduje swoją przewagę konkuren-
cyjną na tym, że ma systemy robione do-
kładnie pod własne potrzeby. Nie jesteśmy 
zależni w żaden sposób od dostawców, któ-
rzy mają własną inercję w działaniu i do-
stosowywanie ich produktów do naszych 

ANDRZEJ GROCHOWALSKI pełni  
w InPost funkcję CIO. Z informatyką i nowo-
czesnymi technologiami jest związany od 
ponad 18 lat. W latach 2017–2019 był CIO 
i wiceprezesem zarządu w Grupie Tauron, 
a wcześniej przez 10 lat pracował w BNP 
Paribas jako dyrektor IT, gdzie koordynował 
również prace centrum innowacji.  
Ma na swoim koncie kilka dużych transfor-
macji informatycznych oraz wiele udanych 
projektów wdrożeniowych, w tym trzy  
fuzje banków. 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz
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Tytułowy utwór Boccaccia z połowy 
XIV wieku pisany był w odpowiedzi 
na permanentne w owych czasach 

zagrożenie epidemią dżumy, najstraszniej-
szej wtedy choroby zakaźnej, zbierającej 
bogate żniwo kilkakrotnie w dziejach ów-
czesnej Europy. „Dekameron” (gr. „dziesięć 
dni”) zawiera 100 opowiadań-historyjek
o różnych rodzajach miłości, które dla za-
bicia okresu odizolowania (dziś powie-
dzielibyśmy kwarantanny) opowiada sobie 
dziesięcioro (7 mężczyzn i 3 kobiety) przed-
stawicieli najwyższej klasy notabli fl orenc-
kich, bawiąc się słowem i stawiając przed 
sobą różnego rodzaju wyzwania o  cha-
rakterze retorycznym. Kategorycznie nie 
mylić z erotycznym, bo absolutnie kultu-
rotwórczy, a  nie pornografi czny był cel 
autora podczas tworzenia tego zbioru opo-
wieści, i dopiero wpisanie jego utworu do 
papieskiego indeksu dzieł zakazanych spo-
wodowało jednoznacznie dziś kojarzoną 
konotację „Dekamerona” z treściami, które 
z mocy prawa dopuszczone są dziś do emisji 
po godzinie 23:00. 

Mnie też dopadła chęć, podobnie jak 
wówczas Boccaccia, do poopowiadania czy-
telnikom CRN-a historyjek i anegdot, któ-
re rodzą się w naszym kraju w czasach nam 
współczesnej pandemii, czyli epoki wirusa 
COVID-19. Z „Dekameronem” analogiczny 
może być jeszcze fakt, że ja też chciałbym 
w pewnej części zająć się tym, co zrobili in-
ni, a co mistrz Wojciech Młynarski w jed-
nej ze swoich piosenek określił mianem: 
„co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by 
tu jeszcze”. Nie będą to jednak opowieści 
o polityce, mimo narzucających się skoja-
rzeń, a o charakterach ludzkich, ich ułom-
nościach i zagubieniu w przypadku braku 
jednoznacznego systemu wartości i wzor-
ców zachowań, braku odpowiedzialności 

oraz wpływie tego zagubienia na pozosta-
łych członków społeczności.

Zacznę od początku. W Europie XIV wie-
ku przyczynę epidemii lokowano w okoli-
cy kary boskiej, która zostaje zesłana na lud, 
gdy nie stosuje się on do woli Stwórcy. Dziś 
pandemia też ma w sobie coś z kary. Mo-
że nie za nasze grzechy powszednie, ale za 
grzech braku rozumnego przewidywania 
skutków naszych działań i za grzech pychy. 
Jakże inaczej wytłumaczyć fakt wymknię-
cia się wirusa COVID-19 poza granice je-
go ogniska macierzystego, czyli chińskiego 
Wuhan? Jeśli po pierwszych sygnałach, jed-
noznacznie świadczących o tym, że dojdzie 
do groźnego wybuchu choroby, z powodów 
społecznych i ekonomicznych nie dokona-
no ścisłego zamknięcia strefy ogniska infek-
cji i nie wprowadzono drakońskich regulacji 
dotyczących kontaktu tej części społeczno-
ści z resztą świata, to co się dziwić, że infek-
cja się wylała. 

A wszak Chiny dysponują zarówno wie-
dzą, jak i doświadczeniem oraz nawykami 
społecznymi idealnymi wprost do w mia-
rę bezbolesnego oddzielania części swych 
terenów od reszty. W przeszłości robiły to 
wielokrotnie i skutecznie, jak choćby dra-
stycznie ograniczając przemieszczanie się 
społeczeństwa w czasach tzw. Rewolucji 
Kulturalnej. Wówczas zablokowano roz-
przestrzenianie się wirusa „wrogiej ide-
ologii”, a dziś zlekceważono prawdziwego 
wirusa, zabijającego nie duszę, a ciało. Mo-
że to właśnie jest powodem, że władzy to-
talitarnej (wszak w Chinach nadal mamy 
z nią do czynienia) łatwiej jest pogodzić się 
z tym, że ludzie umierają na powirusowe po-
wikłania, niż z tym, że ich umysły mogą być 
zainfekowane „szkodliwymi miazmatami”. 
Jasne, dziś Chiny to nie to samo, co 60 lat 
temu. Powiązane ze światową gospodarką

„DEKAMERON” 
Dopadła mnie chęć poopowiadania czytelnikom CRN-a historyjek i anegdot, 

które rodzą się w naszym kraju w czasach nam współczesnej pandemii, czyli 

epoki wirusa COVID-19.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Czy można być 
dobrym 

lekarzem, 
nie będąc 
dobrym 

człowiekiem? 
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To mleko  mogło 
się nie rozlać. 

milionami nici i relacji nie dają się izolować 
również z tego powodu, że na przykład dla 
naszej branży oznaczałoby to drastyczny 
spadek dostępności produktów IT. Wśród 
nas nie ma na to zgody, jak i nie było wśród 
decydentów lokalnych i centralnych władz 
prowincji Wuhan. Zatem brak zdecydowa-
nia i błędne policzenie kosztów krótkookre-
sowych i długookresowych spowodowało 
opóźnianie restrykcyjnych decyzji i ich roz-
miękczanie, aż do momentu, gdy rozlane 
mleko można było zbierać tylko ścierką. 

To początek, a potem zaraza dotarła do 
nas. Tuż przed tym faktem, na pierwsze sy-
gnały nadchodzące z Europy i w odpowie-
dzi na trudne pytania dziennikarzy, Główny 
Inspektor Sanitarny naszego kraju radził 
stosować przeciwwirusowe kuracje pole-
gające na wkładaniu lodu w majtki (sic!). 
Jak widać od dekameronowych skojarzeń 
i jemu trudno było się odciąć. Ale skutki spa-
dają na nas, a tenże Główny Inspektor, gdy 
brak jego kompetencji i nieprzygotowanie 
wyszły na jaw, zamiast odpowiedzialnie 
podać się do dymisji, jakby nigdy nic ucieka 
się do średniowiecznych środków antyepi-
demicznych i z pielgrzymką błagalną uda-
je się na Jasną Górę. Niech jedzie! Nie mam 
nic przeciw, tylko dlaczego ciągnie za sobą 
tłum dziennikarzy i TVP nadaje z tego wy-
darzenia bezpośrednia relację? Naprawdę 
w tym narodzie ciągle trzeba podsycać kult 
jakichś narodowych cudów? A co, jeśli Bóg 
postanowił naprawdę nas pokarać za naszą 
głupotę i nie sprawi tym razem cudu? Jak 
to z Bogiem jest, to warto zapoznać się z hi-
storią Narodu Wybranego przedstawionego 
w Biblii. Problem z naszymi „wierzącymi” 
decydentami jest taki, że „jak trwoga, to do 
Boga”, ale Biblii to raczej nie czytają. Może 
to stąd ten lekceważący i głupio-dowcipny 
„lód w majtkach”? 

Dalej to już pozostaje mi popastwić 
się tylko nad partią rządzącą i jej rządem 
w szczególności. Ale nie będę tego robić i to 
nie dlatego, że przyrzekałem nie pisać o po-
lityce na tych łamach, tylko dlatego, że nie 
mam za grosz przekonania, że pod rządami 
dzisiejszej opozycji byłoby lepiej. Ale o lu-
dziach chyba pisać mi wolno. Moją uwagę 
przykuł taki jeden minister „o zmęczonych 
oczach”, któremu na początku pandemii 
ufało, wedle badań społecznych, ponad 
60 proc. obywateli naszego państwa. Za-
tem „miałeś chamie złoty róg”. A potem? 
Wiemy wszyscy. Ostał się „ino sznur”! Od-
szedł w infamii i mimo że – może – znów 
będzie dobrym lekarzem, to chyba na temat 
jego człowieczeństwa zrodziły się i pozosta-
ną wątpliwości. A czy te dwie sfery można 
oddzielać? Czy można być dobrym lekarzem 
(profesorem, dyrektorem, ojcem, księdzem 
etc.) nie będąc dobrym człowiekiem? Przy-
najmniej trochę dobrym? 

Na zwolnione stanowisko przyszedł ktoś 
inny. Na konferencjach prasowych widać, 
że się bardziej przejmuje i ma lepszy kon-
takt z dziennikarzami. Ma właściwe ego! 
Chce działać i zgodnie z opiniami środowi-
ska lekarskiego, podejmuje lepsze decyzje. 
Problemem jest fakt, że ten „o zmęczonych 
oczach” zarządzał działaniami służby zdro-
wia w pandemii o dziennej liczbie nowych 
zakażeń na poziomie 300–400, ten nowy 
ma do rozwiązania problem „działań sys-
temu” przy codziennym wzroście nowych 
przypadków w liczbie 4000 – 5000. A to jest 
różnica. Sama matematyka mówi, że to za-
danie o innym rzędzie trudności. I tak meto-
da „co masz zrobić dziś, kto inny zrobi jutro” 
obraca się przeciwko wszystkim, z decyden-
tami na czele. 

Czy można inaczej? Można! Wystarczy 
popatrzeć na kilka krajów. O Niemczech 

i Szwecji wszyscy wiedzą, że różnią się stra-
tegią, ale jedno mają wspólne! Rządzący cie-
szą się tam znacznie większym zaufaniem 
społecznym; rządzący słuchają ekspertów; 
rządzący komunikują się ze społeczeń-
stwem, a ich decyzje są ludziom wyjaśniane. 
A na koniec: tam wszyscy podporządkowu-
ją się zaleceniom i postanowieniom wła-
ściwych służb. Jak to wygląda w praktyce, 
to proszę porównać zachowanie w dzisiej-
szych czasach publiczności stadionów pił-
karskich Bundesligi i Ekstraklasy. Tu i tam 
wpuszczane na trybuny jest do 25  proc. 
pojemności widowni. A  potem? Niemcy, 
grzecznie siedzą na wyznaczonych miej-
scach, zachowują dystans społeczny, kibi-
cują godnie i spokojnie. U nas, prawie cała 
wpuszczona widownia skupiona jest w jed-
nym, dwóch sektorach bez zachowania żad-
nego dystansu. Wszyscy drą się wniebogłosy 
i w chwili euforii rzucają się sobie w ramio-
na – hulaj dusza, piekła nie ma! Może i nie, 
ale jest wirus! To takie były założenia przy 
zgodzie na obecność kibiców na trybunach? 
Jeśli tak, to ok, ale jeśli nie, to jak najszyb-
ciej należy zamknąć stadiony. Jeśli ktoś nie 
potrafi korzystać z tego, co ma, to niech sie-
dzi w domu przed telewizorem, albo – jesz-
cze lepiej – zamiast oglądać mecz, poczyta  
„Dekameron”, bo to piękne opowiadania 
o miłości i niekoniecznie tylko z treściami 
na po 23:00. 

P.S. Dalszy ciąg nastąpi. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Rowery    
nie zastąpią 

samochodów.  

K iedy ponad dziesięć lat temu na 
rynku ukazała się pierwsza wersja 
iPada, ze wszystkich stron  rozległy 

się achy i ochy. Media rozpisywały się o no-
wym urządzeniu, które odmieni świat i ode-
śle na emeryturę komputery. Nicholas Carr 
w artykule „The PC Offi  cially Died Today”, 
zamieszczonym na łamach „The New Re-
public”, oznajmił, że zachodząca w świecie 
transformacja zmieniła tradycyjne kompu-
tery w dinozaury. „Nieporęczny ekran pod-
łączony do nieporęcznej klawiatury nie 
pasuje już do tego, co chcemy robić z na-
szymi komputerami. Starzejące się pecety 
pobudziły zapotrzebowanie na nowy ro-
dzaj urządzenia – przenośnego, elastycz-
nego, zawsze podłączonego do internetu, 
które przenosi przetwarzanie danych w erę 
chmury” – pisał Carr.

Jednak to nie Steve Jobs dokonał przeło-
mowego odkrycia. Pamiętam, jak w 2008 r. 
Paul Otellini, ówczesny prezes Intela, pod-
czas swojego wystąpienia w Warszawie, po-
kazał prototyp tabletu z układem tej marki 
w środku, a jego właściwości były niemal 
tożsame z tym, co zaprezentował dwa la-
ta później Jobs. Jedyna różnica polegała 
na tym, że iPad nie miał na swoim pokła-
dzie Intela, lecz procesor Apple’a. Niemniej 
zaraz po spektakularnym debiucie tabletu 
z nadgryzionym jabłuszkiem, rynek zalały 
urządzenia Della, HP, Asusa, Sony, Toshiby
i setek anonimowych dostawców z Dalekie-
go Wschodu. Po czym wymienione fi rmy za-
częły po cichu wycofywać się z produkcji 
tabletów. Do dnia dzisiejszego w grze po-
została garstka producentów.

W drugim kwartale bieżącego roku glo-
balny rynek tabletów wchłonął 37,5 milio-
nów urządzeń, w tym 14,3 milionów iPadów. 
Dla porównania, w tym samym okresie na 
świecie sprzedano niemal 72 miliony kom-
puterów. Jak widać dinozaury nie wyginę-
ły, choć od przepowiedni Nicholasa Carra 

upłynęła już dekada. I choć tablety przegry-
wają z komputerami, wcale nie zamierza-
ją schodzić z placu boju. Na początku roku 
Apple wprowadził na rynek nowy model 
iPada Pro z ekranem 12,9 cali. Motywem 
przewodnim kampanii promocyjnej było 
hasło „Twój nowy komputer”. I trzeba przy-
znać, że akurat tym razem producent nie po-
przestał na marketingowych formułkach. 
W testach wydajnościowych tablet wypadł 
lepiej niż MacBook Air, a poza tym bardzo 
dobrze radzi sobie z pracą wielozadanio-
wą, co do tej pory było piętą achillesową tej 
grupy urządzeń. I znowu, część applema-
niaków odtrąbiła koniec ery komputerów. 
Niestety, problem polega na tym, że za iPada 
Pro z oryginalną klawiaturą oraz Apple Pen-
cil trzeba zapłacić około 7 tysięcy złotych. 
Za to można kupić dwa solidne notebooki. 
Poza tym tablet razem z klawiaturą waży 
1362 gramy – więcej niż MacBook Air czy 
17-calowy ultrabook LG gram. 

Niektórzy twierdzą, że to co nie udało się 
tabletom, może udać się smartfonom. Ich 
producenci poszukują rozwiązania, któ-
re pozwoliłoby przełamać barierę małego 
ekranu. Samsung oraz Huawei oferują usłu-
gę umożliwiającą korzystanie z niektórych 
modeli smartfonów tak, jak z komputera, 
poprzez podłączenie go do zewnętrznego 
wyświetlacza. Warto przypomnieć, że kilka 
lat temu podobną koncepcję, dotyczącą te-
lefonów Lumia, przedstawił Microsoft, ale 
nie spotkała się ona ze zbyt dużym zainte-
resowaniem użytkowników. 

Swoją drogą dysputy analityków i dzien-
nikarzy na temat wyższości smartfonów 
bądź tabletów nad komputerem, nie mają 
większego sensu. To trochę tak, jak gdyby 
zastanawiać się nad tym, czy rowery wyprą 
z rynku samochody. Owszem, można wy-
brać się na wakacje w Bieszczady jednośla-
dem, ale z takiej opcji skorzysta jedna osoba 
na sto. Reszta wybierze auto. 

DINOZAURY 
    w niezłej formie
O nadejściu ery post-PC mówi się praktycznie od dekady, chociaż nic nie 

wskazuje na to, że pecety znikną z rynku. 

CHŁODNYM OKIEM
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