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No dobrze, może nie renacjonalizacja, 
bo Ingram Micro nie wrócił w państwo-
we ręce. Na pewno jednak „reameryka-

nizacja”, gdyż za rekordową (jak do tej pory) 
w sektorze dystrybucji kwotę ponad 7 mld dola-
rów amerykański fundusz Platinum Equity (do 
którego należy też między innymi Vertiv) przej-
muje Ingrama z rąk chińskiego HNA. I wygląda 
na to, że mamy do czynienia z sytuacją win-win, 
i to w kilku obszarach, z których ten fi nanso-
wy wcale nie wydaje się kluczowy. Niemniej 
jest niezwykle istotny i dlatego warto przypo-
mnieć, że Chińczycy zapłacili za Ingrama 6 mld 

dolarów, co oznacza, że po 
zaledwie czterech latach 
uzyskali pokaźny, dwucy-
frowy zwrot z inwestycji. 
Kupujący jednak raczej 
nie przepłacił, bo nie dość, 
że akcje dystrybutorów 

w czasie pandemii wzrosły, to Platinum zapła-
ciło za Ingrama relatywnie mniej niż kilka mie-
sięcy wcześniej Apollo za Tech Datę (chociażby 
porównując stosunek wartości obu transakcji do 
zysku operacyjnego dystrybutorów za 2019 rok). 
Zadowolony powinien być sam Ingram i jego 
pracownicy, bo „chińska saga” była jednak, co 
by nie mówić, rysą na wizerunku amerykańskiej 
korporacji. 
Nie łudźmy się – wiara w to, że kapitał nie ma 
narodowości, mogła mieć się dobrze w takim 
kraju, jakim była Polska w latach tak zwanej 

transformacji ustrojowej. Natomiast rządy poważ-
nych państw składają się, pod tym przynajmniej 
względem, wyłącznie z ateistów. Można uznać 
za przesadę, że prezydent Francji w sytuacji, gdy 
jego limuzyna marki renault nie chciała odpalić, 
wolał zamieszać w swoim napiętym kalendarzu, 
żeby poczekać na podstawienie wozu innej fran-
cuskiej marki niż skorzystać z podstawionej mu 
od ręki przez polskie władze luksusowej beemki 
(być może pamiętacie Państwo taką właśnie sytu-
ację sprzed roku). Ale nawet poprzez takie, niby 
niewiele znaczące gesty, rządy dojrzałych państw 
prowadzą politykę gospodarczą. 

W każdym razie dla Amerykanów, w tym tam-
tejszych producentów (tych już współpracują-
cych z dystrybutorem, jak też tych, którzy dopiero 
rozważali zaangażowanie w ścisłą z nim rela-
cję), nie było obojętne, że Ingram należy do HNA. 
Zwłaszcza, że na wiosnę ubiegłego roku zostało 
ono przejęte przez chińskie władze, z wszelkimi 
tego konsekwencjami, a więc wglądem w papiery, 
wpływem na strategię rozwoju spółek zależnych 
etc. Owszem, zapewne trudniej teraz będzie In-
gramowi podbijać chiński rynek IT, niemniej – i tu 
przechodzę do kolejnego plusa transakcji – przed-
stawiciele Platinum Equity zapowiadają, że chcą 
hojnie inwestować w rozwój kupionego przez sie-
bie dystrybutora, między innymi poprzez kolejne 
akwizycje na nowych rynkach. Pod rządami HNA 
tego typu działania były wprawdzie prowadzone, 
ale dość rachitycznie i teraz ma być dużo lepiej. 

Ingram może też liczyć, jak wynika z zapowie-
dzi przedstawicieli Platinum, na fi nansowanie 
transformacji dystrybutora w takich obszarach, 
jak cloud i – generalnie – model usługowy. Pod tym 
względem Tech Data i Also wysforowały się przed 
globalnego lidera dystrybucji, a ten musi ich gonić 
i teraz prawdopodobnie zyskuje odpowiednie do 
tego wsparcie. W efekcie jesteśmy świadkami nie 
tylko nowego rozdziału w historii Ingrama, ale też 
całego sektora dystrybucji. Tym ciekawszego, że 
z geopolityką w tle. 
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na minusie  na plusie

AMD zwiększyło swój udział w segmencie procesorów dla notebooków z 11,4 proc. 

w 2019 r. do 20 proc. w 2020 r. – wynika z ustaleń TrendForce. Taką pozycję producent ten 

powinien, zdaniem analityków, utrzymać również w bieżącym roku. Znacząca poprawa pozycji 

w kolejnych miesiącach czeka natomiast Apple’a – maszyny z procesorami tej właśnie marki 

mają w 2021 r. wywalczyć udziały rynkowe na poziomie 7 proc., podczas gdy w ubiegłym ro-

ku nie przekraczały one 1 proc. 

Terg, właściciel Media Expert, Electro.pl i Avans.pl, w minionym roku obrotowym zwięk-

szył sprzedaż o przeszło 1 mld zł. W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. przy-

chody całej grupy sięgnęły 7,79 mld zł, co oznacza wzrost o 16,7 proc. rok do roku. W tym 

czasie zysk netto wzrósł natomiast o 23 mln zł (+8,4 proc.), do 297,9 mln zł. Według zapew-

nień zarządu w 2020 r. kalendarzowym grupa nie odnotowała znaczącego wpływu pandemii 

na obroty i łańcuch dostaw, z wyjątkiem znacznego wzrostu zakupów internetowych. Naj-

ważniejszym celem grupy w aktualnym roku obrotowym jest wzrost sprzedaży, m.in. poprzez 

szerszą ofertę towarów i usług, rozwój sieci sklepów oraz optymalizację w zarządzaniu 

kapitałem obrotowym 

Co drugi pracownik branży IT w ubiegłym roku należał do szczęśliw-

ców, których zarobki rosły – twierdzą analitycy Devire. Z opracowanego przez nich raportu 

wynika, że pracownicy sektora IT są benefi cjentami zmian wywołanych pandemią, korzystając 

z przyspieszenia cyfrowej transformacji i rozwoju branży e-commerce. Co ciekawe, wzrost 

płac dotyczył w minionych miesiącach także 45 proc. pracujących w budownictwie i nierucho-

mościach, a także 32 proc. specjalistów z sektora e-commerce i digital marketingu. 

Asus w pierwszych trzech kwartałach ub.r. zanotował 10-procentowy wzrost global-

nych przychodów, do kwoty 9,6 mld dol. W tym czasie marża brutto zwiększyła się z 13,6 do 

17 proc., a zysk netto był wyższy aż o 76 proc., sięgając poziomu 600 mln dol. Według 

prognoz w IV kw. 2020 r. koncern miał uzyskać 40 proc. wzrost wartości sprzedaży kompo-

nentów i 20 proc. pecetów (rok do roku). 

Samsung w IV kw. 2020 r. poprawił swój wynik fi nansowy (zysk operacyjny) 

o 26,7 proc., do wysokości 8,2 mld dol. Co ciekawe, udało się to przy skromnym, jedynie 

2 proc. wzroście przychodów (do poziomu 55,7 mld dol.). Koreański producent nie ujawnił, 

jakie produkty umożliwiły uzyskanie poprawy rentowności. Według analityków to efekt wzro-

stu cen na rynku pamięci, co sprzyja Samsungowi jako największemu producentowi DRAM na 

świecie. Poprawie bilansu Samsunga w IV kw. ub.r. pomogła także silna koreańska waluta. 

powiedzieli
Niektóre fi rmy próbują wal-
czyć z grawitacją – Andy 
Jassy, CEO AWS, o przed-
siębiorcach, którzy ocią-

gają się z migracją do 
chmury publicznej. 

Rynek termowizji prawdopo-
dobnie wkracza w swój złoty 
wiek – Jacek Jędraszka, 
prezes, Ingram Micro. 

CD Projekt RED będzie musiał zmierzyć się z pozwem, który wniosła kancelaria 

Glancy Prongay & Murray z Los Angeles. Reprezentuje ona inwestorów, którzy nabyli tzw. ame-

rykańskie kwity depozytowe powiązane z akcjami polskiego producenta w okresie od 

16 stycznia  do 17 grudnia 2020 r. Z końcem ubiegłego roku również nowojorska kancelaria 

Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz złożyła podobny pozew w imieniu swoich klientów. 

Prawnicy zarzucają spółce, że wydawała „nieprawdziwe” lub „wprowadzające w błąd oświad-

czenia” dotyczące Cyberpunka 2077. Specjaliści od prawa karnego uważają, że poza stratami 

wizerunkowymi, tego rodzaju oskarżenia zwykle nie czynią pozwanym żadnych szkód. 

Litewskie Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego
zostało zainfekowane malwarem Emotet. Gdy odbiorcy otworzyli załączniki wiadomości 

ze złośliwym kodem, wirus przedostał się do wewnętrznych sieci instytucji. Teraz istnieje 

obawa przed potencjalnym zagrożeniem ze strony ransomware, gdyż cyberprzestępcy po wła-

maniu się do sieci w wielu wypadkach instalują złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane na 

dyskach (np. ransomware pod postacią Ryuk lub Conti, które były już przyczyną całkowitego 

zatrzymania systemów IT wielu instytucji). 

Fundusz hedgingowy Third Point, zaraz po przejęciu udziałów w In-

telu, wezwał zarząd producenta do „natychmiastowych zmian”, wskazując na słabą passę fi rmy 

w minionych kwartałach i słabnącą pozycję wobec konkurencji. W efekcie nastąpił drenaż war-

tości spółki, której kapitalizacja w 2020 r. spadła o ponad 60 mld dol. Koncern przychylnie po-

traktował uwagi inwestora, a jego władze deklarują, że są gotowe do współpracy z funduszem. 

Exclusive Networks, francuski dystrybutor, który przejął Veracomp, padł ofi arą 

cyberataku we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arab-

skich. Skutkiem był nieautoryzowany dostęp do danych, choć – jak zapewnia kierownictwo 

fi rmy – dane partnerów i klientów nie zostały naruszone, a jednocześnie podjęto niezbędne 

kroki, aby usunąć lukę i poprawić zabezpieczenia.

Apple przegrało w sądzie ze startupem, którego rozwiązanie służy do wykrywania błę-

dów w systemie iOS. Sędzia federalny na Florydzie odrzucił roszczenia koncernu Tima Cooka, 

zarzucającemu Corellium działanie w złej wierze. Zarzut dotyczył powielenia iOS-a w celu 

stworzenia wirtualnych urządzeń na ten system i uruchamiania jego nieautoryzowanych kopii. 

Jednak w ocenie sądu oprogramowanie emulujące iOS stanowi „dozwolony użytek”. W uzasad-

nieniu wyroku wskazano na „publiczne korzyści” z działalności startupu, ponieważ pomógł on 

znaleźć luki w zabezpieczeniach systemu Apple’a.

Wiele osób skorzystało na pracy 
z domu, ale to niemal pewne, 
że ludzie pracują najlepiej, 
gdy pracują razem 

– Dave Stevinson, CEO, 
QBS Software. 
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n Przetargi według nowego prawa od 2021 r. 
Na początku 2021 r. weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Przygotowana już po-

nad rok temu ustawa ma pomóc MŚP, zapewniając m.in. lepszą ochronę przed dyktatem zama-

wiających. Przykładowo, wprowadzono zakaz stosowania kar umow-

nych za problemy, za które wykonawca nie ponosi winy (jak 

opóźnienia). Maksymalna wysokości kary ma być jasno okre-

ślona w umowie, aby urzędy nie stosowały taryfy „po uwa-

żaniu”. Przewidziano też waloryzację kontraktów i zaliczki 

przy dłuższych umowach. Ograniczono wysokość wadiów 

i gwarancji należytego wykonania zamówień. Ustawa za-

kłada też powstanie katalogu klauzul abuzywnych (zaka-

zanych), których jednostki publiczne nie mogą umieszczać 

w umowach. Będzie je publikował UZP, który zamieścił także 

rekomendacje dotyczące zamówień na systemy informatycz-

ne. Szczegółowe informacje o nowych przepisach zamieszczono 

na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

n  Veracomp przejęty 
Veracomp sfinalizował sprzedaż całej 

swojej grupy dystrybucyjnej francuskiej 

firmie Exclusive Networks. W ciągu tego 

roku zostanie przeprowadzony proces 

rebrandingu, ale już teraz Veracomp 

działa jako klaster Exclusive Networks 

CEE. Jak zapewnia spółka, warunki 

współpracy z  producentami i  integra-

torami nie zmieniają się. Co ważne, od 

1  stycznia 2021  r. prezesem zarządu 

Veracomp – Exclusive Networks Poland 

jest Mariusz Kochański, który będzie 

kierował nowym klastrem Exclusive 

Networks. Menadżer ten związany jest 

z krakowskim VAD-em od 30 lat, zasia-

dając w zarządzie i odpowiadając za kie-

runek rozwoju Veracompu. „Zamierzamy 

kontynuować rozwój biznesu w modelu 

zapewniającym dużą autonomię oraz 

swobodę współpracy. Takie podejście 

przekonało nas do wejścia w  skład 

grupy Exclusive Networks” –  zapewnia 

Mariusz Kochański. Wtóruje mu Jesper 

Trolle, CEO Exclusive Networks, który 

dodaje, że francuska grupa stara się 

inwestować w  firmy, które doskonale 

rozumieją lokalne potrzeby, a włączenie 

Veracompu do jej struktur jest „jednym 

z  najważniejszych elementów ekspan-

sji zgodnej z  tą strategią”. Veracomp 

powstał w  1991  r. i  jest już obecny 

w  19 krajach naszego regionu Europy. 

W 2019 r. dystrybutor w ujęciu skonso-

lidowanym osiągnął 1,27  mld  zł przy-

chodów i 28 mln zł zysku netto. Adam 

Rudowski, założyciel i dotychczasowy 

prezes Veracompu, zapowiedział, że 

swoją wiedzę i doświadczenie wykorzy-

sta teraz do rozwoju nowych projektów.

n ATM ma nowego właściciela 
MCI.EuroVentures sprzedało za 528  mln  zł operato-

ra centrum danych Atman. Wraz z  finalizacją trans-

akcji kontrolę nad ATM-em objął Global Compute 

Infrastructure LP – nowy gracz na rynku infrastruktu-

ry data center. Zamierza przejmować i rozwijać centra 

danych na całym świecie. Kupno polskiej firmy jest 

związane z  planowaną ekspansją w  naszym regio-

nie Europy. Zespół zarządzający ATM-em, z prezesem 

Danielem Szcześniewskim na czele, nadal będzie pełnił 

swoje funkcje. ATM ma dwa kampusy centrum danych w Warszawie (powierzchnia ser-

werowni 5335 mkw. oraz 3740 mkw.). Według Atmana są to największe w Polsce neu-

tralne telekomunikacyjnie centra danych. Spółka ma także lokalny ośrodek w Katowicach  

(500 mkw.). Obecnie w  kampusie Warszawa-1 powstaje nowy obiekt. Po zakończeniu 

budowy, na przełomie II i III kw. 2021 r., łączna powierzchnia data center Atmana będzie 

wynosić blisko 19 500 mkw. brutto.

n  Action: koniec sanacji, czas na realizację układu 
W grudniu ub.r. układ z wierzycielami Actionu, zawarty przez tego dystrybutora niemal rok 

wcześniej, został w końcu prawomocnie zatwierdzony przez sąd. Tym samym zakończyło się 

trwające od sierpnia 2016 r. postępowanie sanacyjne, którego rezultatem jest plan restruktury-

zacyjny. W jego ramach strategię spółki oparto na dwóch filarach. Pierwszym jest dział Action 

Business Center, zajmujący się dystrybucją z wartością dodaną, kierowaną głównie do klientów 

w kraju. Drugą „nogą” jest dystrybucja produktów konsumenckich do sklepów internetowych 

zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej (obecnie około połowa przychodów Actionu 

pochodzi ze sprzedaży poza granicami kraju). W III kw. 2020 r. Action osiągnął blisko 465 mln zł 

przychodów, o 14 proc. więcej niż przed rokiem, na marży w wysokości 6,77 proc. Zgodnie z za-

pisami układu Action rozpoczyna etap spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Wartość zrestruk-

turyzowanego długu wynosi około 240 mln zł. Zgodnie z planem zostanie uregulowany głównie 

w ratach, w ciągu najbliższych 7 lat. Pierwsze wypłaty przewidziano na koniec stycznia br. 
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1
Sekcja 230 pod znakiem zapytania
Sekcja 230 jest przepisem ustawy The Communications 

Decency Act z 1996 r., który zwalnia z odpowiedzialności 

za publikowanie treści tych ich dostawców, którzy nie są wy-

dawcami. I choć korzystają z tego takie koncerny, jak Facebook, 

YouTube czy Twitter, nie przeszkadza im to, aby cenzurować 

wybrane wpisy czy filmy. Donald Trump optował za uchyleniem 

sekcji 230, ale również Joe Biden oświadczył, że ten zapis po-

winien być natychmiast zniesiony. Jednak w Kongresie Stanów 

Zjednoczonych nie ma wystarczająco wielu senatorów i repre-

zentantów, którzy chcą uchylenia tego przepisu. 

Dziennik „The Wall Street Journal” wskazał pięć strategicznych obszarów, 
którymi ma zająć się nowa administracja Białego Domu. 

priorytetów 
technologicznych
Joe Bidena 5

Buduj lepiej („Build Back Better”) – to 
jedno z haseł niesionych na sztanda-
rach ekipy Joe Bidena. Co to oznacza 

dla amerykańskiego przemysłu technolo-
gicznego? Nowy prezydent musi rozwią-
zać kilka poważnych problemów. Jednym 
z najbardziej palących jest stosunek do 

tzw. Wielkiej Czwórki. Reakcja Big Tech 
po zamieszkach na Kapitolu nie ułatwia 
zadania nowemu gospodarzowi w Gabine-
cie Owalnym. Facebook czy Twitter, któ-
re zablokowały Donalda Trumpa, mogą to 
samo zrobić z kontami Joe Bidena, je-
śli poprze on działania antymonopolowe 

grożące największym mediom społecz-
nościowym. Ogromnym wyzwaniem jest 
też rywalizacja na polu technologicz-
nym z Chinami. Jak na razie Amerykanie 
wciąż ten wyścig wygrywają, ale odejście 
od twardej polityki Trumpa może sprawić, 
że ich przewaga zacznie szybko topnieć. 

n Wojciech Urbanek 

2
Neutralność internetu powraca
Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) w grudniu 

2017 r. zdecydowała o zniesieniu zasady neutralności sieci wpro-

wadzonej przez Baracka Obamę. Taki krok pozwolił dostawcom interne-

tu za oceanem wprowadzić ograniczenia transferu, blokować dostęp do 

niektórych zasobów sieci oraz nakładać dodatkowe opłaty za szybsze 

połączenie. AT&T, Comcast i Verizon przyjęły decyzję z zadowoleniem. 

Natomiast skrytykowali ją przedstawiciele Partii Demokratycznej, a tak-

że hollywoodzki przemysł filmowy oraz firmy technologiczne (w tym 

Facebook, Alphabet i Netflix). Nikt nie ma wątpliwości, że działania admi-

nistracji Joe Bidena będą miały na celu przywrócenie neutralności sieci. 

3
Sztuczna inteligencja 
w gestii stanów
Algorytmy oparte na sztucznej inteli-

gencji mają wpływ na coraz więcej dziedzin 

naszego życia. W  efekcie rosną obawy, że 

AI zacznie naruszać prawa służące ochronie 

obywateli. Administracja Donalda Trumpa nie 

przejawiała większego zainteresowania tym 

tematem, pozostawiając dużą swobodę po-

szczególnym stanom. Nie wiadomo, czy i  co 

planuje w tym zakresie Joe Biden. W każdym 

razie, jeśli Kongres lub agencje regulacyjne 

będą chciały mocniej pilnować kwestii zwią-

zanych z zastosowaniem sztucznej inteligen-

cji, będą mogły skorzystać z modeli zapocząt-

kowanych wcześniej na szczeblu stanowym. 

4
Rywalizacja z Chinami
Donald Trump wydał zakaz 

eksportu do Chin zaawanso-

wanych amerykańskich technolo-

gii. Działania te podcięły skrzydła 

Huawei, ograniczając tej firmie moż-

liwości konkurowania na globalnym 

rynku smartfonów, a  także wdra-

żania telefonii 5G. Zakazy objęły 

też SMIC –  największego chińskiego 

producenta procesorów. Biorąc pod 

uwagę długą historię protekcjonizmu 

i kradzieży intelektualnej w Chinach, 

jest mało prawdopodobne, że admi-

nistracja Bidena odejdzie od polityki 

zainicjowanej przez Trumpa. 

5
Dziedzictwo Baracka Obamy 
Administracja Baracka Obamy miała 

nieporównanie lepsze relacje z  przed-

stawicielami Big Tech aniżeli Donald Trump. 

Wiele wskazuje na to, że Joe Biden zamierza 

kontynuować linię swojego przyjaciela z Partii 

Demokratycznej, ale warto mieć na uwadze, 

że era Obamy to czas sprzed afery Cambridge 

Analytica, a także licznych naruszeń danych 

czy zalewu fake newsów. Obecnie duża część 

opinii publicznej jest nieprzychylna koncernom 

technologicznym. Joe Biden musi z jednej stro-

ny poradzić sobie z tymi nastrojami, z drugiej 

natomiast współpracować z  sektorem techno-

logicznym przy modernizacji amerykańskiej 

gospodarki. 

CRN nr 1/2021 7

07_CRN_01_2021 tekst Biden.indd   7 19.01.2021   15:58:08



W dzisiejszym otoczeniu bizne-
sowym i produkcyjnym dzia-
ły IT stoją przed wyzwaniem 

rozbudowy, zarządzania oraz zabezpie-
czania sieci, które muszą być skalowalne 
wraz ze zwiększającą się liczbą pracow-
ników i  rosnącym wykorzystywaniem 
urządzeń w fi rmie. Ciągłe skupianie się 
na kontroli kosztów oznacza jednak, że 
nawet przy zwiększających i rozrastają-
cych się obciążeniach administratorzy 
infrastruktury IT nie otrzymują dodat-
kowych budżetów na inwestycje, których 
potrzebują. To oznacza, że muszą poszu-
kiwać nowych rozwiązań do zarządzania 
całym cyklem wykorzystania sprzętu. 

Przy czym systemy takie muszą być zo-
brazowane, przygotowane i wdrożone. 
Następnie należy dopilnować, aby mia-
ły zainstalowane najnowsze aktualizacje 
– począwszy od oprogramowania sprzę-
towego po aktualizacje chroniące przed 
wirusami oraz inne narzędzia służące do 
zabezpieczeń. Z kolei podczas eksploata-
cji wszystkich urządzeń, dział IT musi 
również zapewnić monitorowanie stanu 
zasobów oraz systemów. Operacja taka 
stanowi wyzwanie już dla jednego biura, 
a wiele lokalizacji czy praca zdalna szyb-
ko zwiększają skalę wyzwania – wymaga-
jąc rozwiązywania problemów w trybie 
natychmiastowym. 

W takiej sytuacji niezwykle przydatne 
okazują się rozwiązania do zarządzania 
systemami klienckimi na dużą skalę. Ta-
kie, które umożliwiają organizacjom IT 
skalowanie możliwości kontrolowania, 
monitorowania oraz zabezpieczania eks-
ploatowanych urządzeń. Czy to w kwestii 
komputerów stacjonarnych, laptopów, ta-
bletów, terminali, czy nawet smartfonów, 
dział IT potrzebuje łatwych rozwiązań,

które zautomatyzują i zintegrują skalo-
walne środowisko. W ten sposób zespo-
ły informatyczne pomogą organizacjom 
zwiększyć wykorzystanie urządzeń bez 
podnoszenia kosztów, a dział IT może się 
skupić na strategicznych zadaniach. 

U  podstaw rozwiązań z  zakresu za-
rządzania stoi konsola używana przez 
administratora IT do monitorowania i za-
rządzania sprzętem klienckim. Stosowa-
ny jest przy tym co najmniej jeden proces 
agenta działający w systemach klienckich 
i centralne repozytorium do przechowy-
wania informacji (z możliwością raporto-
wania) o tych systemach. 

In-Band czy Out-of-Band? 
Wspomniane powyżej rozwiązania 
dzielą się na dwie kategorie: w  paśmie 

(In-Band, IB) oraz pozapasmowe (Out-
-of-Band, OOB). Rozwiązania do zarzą-
dzania In-Band wymagają, aby komputer 
był włączony, miał w pełni działający sys-
tem operacyjny (OS) i połączenie z siecią 
w fi rmie. Rozwiązania pozapasmowe nie 
wymagają działającego systemu operacyj-
nego ani włączonego systemu, ale kompu-
ter osobisty cały czas musi być połączony 
z siecią. To oznacza, że podstawowe dzia-
łania związane z  zarządzaniem wciąż 
można wykonywać, nawet przy niepo-
prawnie uruchomionym systemie opera-
cyjnym – bądź gdy system jest wyłączony, 
w trybie uśpienia lub hibernacji.

Efektywne rozwiązania do zarządzania 
w  paśmie, działające poprzez oprogra-
mowanie uruchomione w systemie ope-
racyjnym, mogą stanowić najważniejsze 

ADVERTORIAL
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Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą wielu urządzeń wyposażonych w procesory AMD Ryzen™ PRO 
przyspiesza i optymalizuje skomplikowane, wymagające dużych nakładów pracy procesy w działach 
informatycznych.

Efektywne rozwiązania do zarządzania w paśmie, działające poprzez oprogramowanie 
uruchomione w systemie operacyjnym, mogą stanowić najważniejsze narzędzia 

w zarządzaniu stacjonarnymi i mobilnymi komputerami. 

czyli więcej
   za mniej
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narzędzia w zarządzaniu stacjonarnymi 
i mobilnymi komputerami. Wiele orga-
nizacji już polega na rozwiązaniach do 
zarządzania In-Band, takich jak Micro-
soft System Center Configuration Ma-
nager (SCCM) czy Microsoft Endpoint 
Manager (MEM). Są one niezależne od 
sprzętu, umożliwiając pełne zarządzanie 
systemami z procesorami AMD oraz In-
tela za pomocą jednego, ujednoliconego  
rozwiązania. 

-

Żeby zarówno zmniejszyć 
koszty, jak i zoptymalizować 
czas, działy informatyczne 
powinny w pierwszej kolejno-
ści skupiać się na efektywnym 
administrowaniu systemem 
klienckim w jego uruchomio-
nym środowisku systemowym. 
Wykorzystanie istniejących 
narzędzi do zarządzania w bezpośred-
nio uruchomionym sprzęcie użytkow-
nika i stosowanie najlepszych praktyk,  
gdy komputer jest włączony, z urucho-
mionym systemem operacyjnym, mo-
że zapewnić oszczędności w realizacji  
zadań. 

Gdy organizacja ma już solidne podsta-
wy sterowania bezpośrednio infrastruk-
turą na bazie uruchomionego systemu 
użytkownika, dział IT może sięgać po do-
datkowe korzyści, umożliwiając obsłu-
gę podstawowych funkcji zarządzania 
z  poziomu nieaktywnego użytkownika 
sprzętu. Choć rozwiązania do zarządza-
nia w paśmie zaspokajają większość co-
dziennych przewidywalnych potrzeb IT, 
czasami pojawia się konieczność admi-
nistrowania systemem, który jest wyłą-
czony lub znajduje się w stanie, w którym 
system operacyjny jest niedostępny. W tym 
momencie kluczowe staje się wspomnia-
ne wyżej zarządzanie pozapasmowe  
(Out-of-Band). 

 

Zarządzanie AMD PRO łączy funkcje 
In-Band i  Out-of-Band w  jednym roz-
wiązaniu, umożliwiając zespołom IT nad-
zorowanie floty komputerów osobistych. 

CRN nr 1/2021 9

Procesory AMD Ry-
zen PRO z  funkcją 
AMD PRO obsługują 
standard Desktop and 

Mobile Architecture for System Hardware 
(DASH). DASH to otwarte, wieloopera-
cyjne rozwiązanie oparte na standardzie 
sieci web, umożliwiające bezpieczne za-
rządzanie komputerami stacjonarnymi 
i mobilnymi. 

AMD PRO Manageability zintegro-
wane z popularnymi konsolami zarzą-
dzania In-Band SCCM i MEM pozwala 
działom IT używać jednej konsoli za-
równo do zarządzania w  paśmie, jak 
i poza nim, upraszczając wsparcie oraz 
wymagania narzędziowe potrzebne do 
administrowania systemami zgodnymi 
z DASH. Połączenie zarządzania w pa-
śmie ze standardem branżowym DASH, 
niezależnym zarówno od producentów 
sprzętu jak i  procesorów, z  możliwo-
ścią zarządzania pozpasmowego, znacz-
nie ułatwia rozwiązywanie złożonych 
wyzwań z dziedziny IT. To oznacza, że 
systemy nie muszą być włączone po go-
dzinach w  celu instalowania nowych 
wersji oprogramowania. Dzięki stan-
dardowi DASH można przyspieszyć 
proces wdrażania aktualizacji, włącza-
jąc wszystkie systemy przed wysłaniem 
krytycznej aktualizacji. Następnie, po 
wdrożeniu wszystkich poprawek, można 
wyłączyć systemy w celu oszczędzania 
energii. 

 

Narzędzia i  technologie zarządzania 
oparte na otwartych standardach obni-
żają ogólne koszty zarządzania poprzez 
uproszczenie zadań z nim związanych. Za-
miast uczyć się złożonego, często nadmia-
rowego zestawu narzędzi do zarządzania 
dla każdego producenta, administratorzy 
IT mogą używać ujednoliconego zesta-
wu do sterowania systemami wielu do-
stawców. Umożliwia to organizacjom 
zredukowanie kosztów oraz złożoności za-
rządzania heterogenicznymi środowiska-
mi bez obniżania standardów gotowości 
i bezpieczeństwa rozwiązań IT. Oznacza 
to również, że działy IT mogą wykorzysty-
wać swoją wiedzę do rozwiązywania kry-
tycznych potrzeb biznesowych, zamiast 
żonglować specjalistycznymi narzędzia-
mi do zarządzania określonymi systemami.

Więcej informacji o procesorach AMD 
Ryzen PRO zamieszczono pod adresem: 
www.amd.com/en/ryzen-pro.

Autorzy: 
Dan Ivanciw  

(menedżer w Technology Enablement Group) 
 

Chris Stoecker  
(inżynier wsparcia klienta w AMD) 

AMD PRO 
łączy funkcje 
zarządzania  
In-Band i Out-of- 
-Band w jednym 
rozwiązaniu.
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Chociaż początek minionego roku 
zakłóciły niepokojące wieści ze 
świata, dotyczące nowego, śmiertel-

nego zagrożenia, pełni optymizmu konty-
nuowaliśmy rozmowy z austriackim kon-
cernem w sprawie prac przy budowie sieci 
w nowo budowanych fabrykach w USA, Ar-
gentynie oraz  Francji. Prace w  Stanach 
Zjednoczonych mieliśmy rozpocząć na 
przełomie lutego i marca, jednak szalejąca 
pandemia spowodowała zawieszenie tych 
planów, jak też wstrzymanie realizacji pro-
jektów na terenie Europy. 

W tym czasie lokalny rynek moc-
no wyhamował –  firmy odwołały pla-
nowane inwestycje, a  sfera budżetowa 
przeciągała rozpoczęcie realizacji plano-
wanych projektów. Przez blisko pół roku 
zrealizowaliśmy jedynie kilka małych kon-
traktów na modernizację systemów tele-
technicznych i  sieciowych. A  ponieważ 
zyski z poprzednich lat reinwestowaliśmy 
w budowę sieci FTTH, jedynie otrzymana 
rządowa pomoc z tarczy anty-
kryzysowej pozwoliła nam 
utrzymać płynność i zabez-
pieczyć pracowników. 

Zaistniała sytuacja nie 
oznacza jednak, że nie mieliśmy co robić. 
Jako operator telekomunikacyjny i dostaw-
ca internetu staliśmy się niejako benefi -
cjentem zwiększonego ruchu sieciowego, 
wynikającego z wprowadzenia zdalnej pra-
cy i nauki. Zanotowaliśmy zwiększone za-
potrzebowanie na nasze usługi, wykonując 
rekordową ilość przyłączeń radiowych 
i  światłowodowych. Zmniejszone zapo-
trzebowanie rynku na nasze usługi integra-
torskie spowodowało, że skupiliśmy się na 
rozbudowie naszej sieci FTTH i optyma-
lizacji sieci radiowej. A to przełożyło się 
na rekordowy, bo aż 70-proc. wzrost przy-
chodów z usług telekomunikacyjnych. Od 

Mariusz Ziółkowski
Właściciel firmy Avis z Biskupca.

Rok 2020 był kolejnym rokiem z rekordowymi obrotami, 
które wzrosły o ponad 100 proc. w stosunku do poprze-
dniego, rekordowego 2019.

oczami integratora
Rok 2020

Andrzeja Białka, spowodowały, że prace 
szły, że tak to określę, rytmicznie. 

Po zakończeniu tego projektu mieliśmy 
znów czas dla innych zleceniodawców, 
w związku z tym listopad oraz grudzień peł-
ne były zleceń na budowę systemów moni-
toringu IP czy sieci TV/SAT, LAN, FTTH 
w  budynkach wielorodzinnych, ale tak-
że działań w charakterze podwykonawcy 
przy spawaniu światłowodów w centrum 
logistycznym DB Schenker pod Warszawą. 
Nasze ostatnie zadanie w 2020 r. polegało 
na spawaniu światłowodów na budowanej 
sieci optycznej dla PKP PLK. 

Jeśli chodzi o rok obecny, to mamy już 
zapytania dotyczące realizacji ogrom-
nego kontraktu na kolei. Ponadto w tym 
roku planujemy dalszą rozbudowę sieci 
FTTH. Celem jest podwojenie liczby abo-
nentów i na tym skupimy swoje działania 
w tym obszarze, w czym powinno nam po-
móc świeżo otwarte biuro obsługi klienta. 
W odróżnieniu od dużych sieci, które likwi-
dują lokalne BOK-i, chcemy być bliżej abo-
nenta. Generalnie, dywersyfi kacja źródeł 
dochodu – wbrew powszechnemu mnie-
maniu o wyższości wąskiej specjalizacji, po-
zwoliła nam nie tylko ubiegły rok przetrwać, 
ale i osiągnąć założone cele. 

sierpnia trwały też prace remontowe 
naszej siedziby i w grudniu otworzyliśmy 
przepiękne i  nowoczesne biuro obsługi 
klienta sieci światłowodowej „Mój Świa-
tłowód’’, oferującej usługi Internet/TV/Te-
lefon sieci Avis i Macrosat, a także innych 
operatorów, którzy opierają działania na 
naszej infrastrukturze. 

Ponadmilionowy projekt
W lipcu, po wielu perypetiach zostaliśmy 
zaproszeni przez konsorcjum fi rm Atut 
i Damir z Olsztyna, jako podwykonawcy, 
do budowy systemu monitoringu miejskie-
go w Biskupcu. Naszym zadaniem było nie 
tylko wykonawstwo i integracja systemu, 
ale także dostawa kamer i oprogramowa-
nia (Axis), switchy (Fortinet), jak też ser-
werów i macierzy (Dell). Muszę przy tym 
podkreślić, że pomoc działów wsparcia 
sprzedaży Axisu i ADI Global oraz For-
tinetu i Veracompu stała na najwyższym 
poziomie i życzyłbym sobie takiej współ-

pracy przy realizacji ko-
lejnych projektów. 

Był to nasz pierwszy 
kontrakt o ponadmilio-
nowej wartości. I mogło-

by się wydawać, że jego wielkość będzie dla 
małej kilkuosobowej fi rmy oznaczać proble-
my w realizacji. Zwłaszcza, że system składa 
się z 86 kamer na potrzeby dwóch centrów 
monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej 
i  Komendzie Policji w  Biskupcu, redun-
dantnego systemu rejestracji i  zasilania, 
a ponadto wybudowanej przez nas wieloki-
lometrowej, dedykowanej sieci światłowo-
dowej. Jednakże wiedza i doświadczenie, 
odpowiednio zaplanowana praca i termi-
nowe dostawy sprzętu oraz ścisła współ-
praca z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Biskupcu, generalnym wykonawcą oraz 
lokalną fi rmą z branży elektrycznej pana 

Dywersyfi kacja, 
głupcze!

OPINIE
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Jak sprzedawcy i klienci oceniają serwisy elektroniki w Polsce? 
Wyniki badań zleconych przez Fixit są zaskakujące.

Zarówno polscy sprzedawcy, jak 
i  użytkownicy końcowi w  więk-
szości pozytywnie oceniają swo-

je doświadczenia z serwisami elektroniki 
–  wynika z  badania przeprowadzonego 
przez agencję SW Research na zlecenie fi r-
my Fixit. Pierwsza grupa respondentów 
docenia tego typu przedsiębiorstwa przede 
wszystkim za skuteczność i jakość napra-
wy, ale także łatwość zgłaszania reklama-
cji czy przestrzeganie terminów napraw. 
Druga grupa badanych szczególnie ceni je 
natomiast chociażby za czas odpowiedzi, 
przejrzystość informacji o kosztach napra-
wy oraz wiedzę konsultantów.  

Badania na zlecenie Fixit 
Wysoka jakość obsługi jest szczególnie waż-
na w dobie dynamicznych zmian i rosną-
cych oczekiwań konsumentów. Dotyczy to 
również serwisów elektroniki. Na polskim 
rynku do tej pory brakowało jednak badań, 
które umożliwiłyby poznanie doświadczeń 
zarówno klientów, jak i sprzedawców w za-
kresie kontaktów z serwisami. Pierwsze te-
go typu badania w Polsce zleciła fi rma Fixit, 
która specjalizuje się w dostarczaniu pro-
ducentom elektroniki oraz indywidualnym 
użytkownikom spersonalizowanych usług 
opieki posprzedażowej, które pomagają 
współtworzyć unikalne Customer Expe-
rience (CX) każdej z obsługiwanych marek. 
Jak klienci i sprzedawcy oceniają serwisy 
elektroniki? Czy ich oceny są podobne? Ja-
kie wnioski można z nich wyciągnąć? 

W pierwszej części badania wzięły udział 
osoby, które miały do czynienia z awarią 
smartfona, monitora, drukarki lub skanera 
i zgłosiły się z nią do serwisu. Najczęściej 

efektem tego typu zgłoszenia była napra-
wa urządzenia (78,5 proc.), która w ponad 
połowie przypadków (51,1  proc.) trwa-
ła do tygodnia. Zdecydowana większość 
przebadanych klientów (90,7  proc.) po 
otrzymaniu sprzętu z powrotem nie mia-
ła ponownie z nim problemów. W badaniu 
zwrócono uwagę na wieloaspektowość kon-
taktów z serwisami elektroniki. Osoby, które 
skierowały się tam w celu naprawy drukarki 
najlepiej oceniły czas odpowiedzi (90,2 proc. 
pozytywnych ocen), przejrzystość infor-
macji o kosztach (90,2 proc.) oraz wiedzę 
konsultantów (83,3 proc.). Klienci, którzy 
oczekiwali naprawy smartfonu najbardziej 
docenili natomiast jasne wytłumaczenie, jaki 
będzie zakres naprawy (81,5 proc. pozytyw-
nych ocen), informowanie o ewentualnych 
opóźnieniach (81,5 proc.) oraz przejrzystość 
zakresu naprawy (82,8 proc.).

Drugą badaną grupę stanowili sprzedaw-
cy sprzętu elektronicznego. W tym przy-
padku zwrócono uwagę na inne aspekty 
współpracy z serwisami. Respondenci naj-
bardziej pozytywnie ocenili skuteczność i ja-
kość napraw (83,3 proc. pozytywnych ocen), 
łatwość zgłaszania re-
klamacji (81,5  proc.) 
oraz przestrzeganie 
terminów (81,5 proc.). 
Odpowiedzi na py-
tania wielokrotne-
go wyboru pokazują 
także, że sprzedawcy 
preferują zgłaszanie 
awarii sprzętu przez 
stronę internetową 
(44,4  proc.) i  telefo-
nicznie (44,4  proc.), 

a w dalszej kolejności mailowo (38,9 proc.) 
oraz przez aplikację (31,5 proc.). 

Wśród badanych sprzedawców nieco po-
nad 70 proc. deklaruje, że w fi rmie, w której 
pracują istnieje możliwość automatycznego 
wysyłania zgłoszeń poprzez interfejsy infor-
matyczne. W co piątym przypadku nie ma ta-
kiej możliwości. Ciekawe też , że co czwarty 
sprzedawca uważa, że zbyt długo czeka na 
odpowiedzi z serwisów. Ponad połowa ba-
danych nie podziela jednak tej opinii. To naj-
gorzej oceniany aspekt dotyczący kontaktów 
z serwisami. 

Ostateczny kontakt z serwisami został 
podobnie pozytywnie oceniony zarów-
no przez klientów (84,8  proc. pozytyw-
nych ocen), jak i sprzedawców (81,4 proc.). 
Oznacza to, że serwisy elektroniki dokładają 
wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania 
obu grup poprzez dostarczanie najwyższej 
jakości usług. 
Pełną wersję raportu można pobrać 
za darmo pod adresem: 
https://cxreport.fi xit-service.com.

Jakość pracy 
serwisów elektroniki:

ADVERTORIAL

Mariusz Ryło, 
CEO Fixit 

Na podstawie analizy wszyst-

pierwsze takie badanie w Polsce 

Metodologia: badania zostały 
przeprowadzone metodą wywiadów 

online (CAWI) na panelu internetowym 
SW Panel. W badaniu wzięło udział 

506 respondentów, którzy mieli 
doświadczenie z oddawaniem 

urządzeń do serwisów napraw oraz 
54 sprzedawców elektroniki, którzy 

kontaktują się z takimi serwisami. 
Dla obu grup przygotowano osobne 

kwestionariusze. Dla analizy statystycznej 
większości odpowiedzi zastosowano 

metody ilościowe, natomiast odpowiedzi 
z pytań otwartych zostały poddane 

ilościowej analizie danych jakościowych.  
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CRN Mimo że nie ma was w raportach 
największych polskich integratorów IT, 
w gronie waszych klientów macie takie 
tuzy, jak Facebook. Do czego potrze-
bowała was jedna z najbardziej rozwi-
niętych technologicznie firm w Dolinie 
Krzemowej? 
Szymon Szcześniak To dość stary projekt. 

Jeszcze z  czasów, gdy Facebook kupił  

Oculusa oraz WhatsAppa. Potrzebował 

wtedy przemigrować ich systemy pocz-

towe z G Suite, ówczesnego Google Apps, 

do Microsoft Exchange u siebie w Kalifor-

nii. I chociaż nasze narzędzie do migracji 

nie było wtedy tak znane jak teraz, bo nie 

byliśmy jeszcze umieszczani w corocz-

nych raportach Gartnera dla kluczowych 

narzędzi migracyjnych, to jako jedyne by-

ło na tyle konfigurowalne, a zarazem pro-

ste w użyciu, żeby spełnić wymagania dla 

tego projektu. W skrócie, migrowane by-

ły tylko wybrane elementy ze środowiska 

źródłowego, które miały trafić w odpowie- 

dnie miejsce na środowisku docelowym. 

Okazało się, że nasze narzędzie jako je-

dyne na świecie umożliwiało realizację  

scenariusza, który założył sobie Facebook. 

KANAPA CRN POLSKA

„Humor jest świetny,  
jeśli oddzieli się go  
czymś poważnym  
i konkretnym – tworzy 
balans, pozwala spojrzeć 
na różne rzeczy z innej 
perspektywy. Żartowanie 
cały czas byłoby niemoż-
liwe i głupie” – mówi   
Szymon Szcześniak,  
CEO CodeTwo Software.  
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Kolejna nieco zaskakująca pozycja w wa-
szym portfolio klientów to Bank of Israel 
–  izraelski odpowiednik naszego Naro-
dowego Banku Polskiego. Jak to możli-
we, że tak ważna instytucja w państwie 
określanym mianem „startup nation” 
i wyjątkowo wyczulonym na kwestie bez-
pieczeństwa, zdecydowała się na wasze, 
zagraniczne usługi, nie zaś lokalne? 
Nazywałbym to mimo wszystko usługą 

lokalną, ponieważ Bank of Israel skorzy-

stał z naszego rozwiązania on-premises, 

instalowanego lokalnie. To narzędzie, do 

którego ani my, ani nikt inny nie ma żad-

nego dostępu po tym, jak zostanie zainsta-

lowane w środowisku klienta. Warto tutaj 

dodać, że duża część naszych rozwiązań 

wciąż działa lokalnie, nie tylko w chmu-

rze. Nawet nasze rozwiązania do migra-

cji do chmury Microsoftu instalowane są 

lokalnie, co pozwala klientom całkowi-

cie wyłączyć udział firm trzecich, w tym 

nas samych, w procesie transferu danych. 

Dzięki temu z tego typu narzędzi korzy-

stają między innymi instytucje rządowe 

lub firmy specjalizujące się w usługach lub 

produktach dla przemysłu lotniczego, na 

przykład Lockheed Martin.

Ostatnio jednym z waszych klientów zo-
stał Rząd Stanu Oregon, a  także firma 
Atec, która obsługuje NASA oraz US Air 
Force. Co od was kupili? 
Atec korzysta z naszego narzędzia do za-

rządzania stopkami, notami i podpisami 

prawnymi – CodeTwo Email Signatures 

for Office 365. Nie możemy jednak po-

wiedzieć, z jakiego narzędzia korzysta 

rząd Oregonu.

Zostańmy jeszcze przez chwilę przy wa-
szych klientach, a konkretnie China Mo-
bile. Nie jest chyba łatwo wejść na tamten 
rynek? Jak wam się to udało? 
Nic niestety nie mogę powiedzieć o tym 

projekcie – to temat poufny. Natomiast 

wszyscy odwiedzający naszą siedzibę 

w Jeleniej Górze mogą zobaczyć na ścia-

nie zdjęcie, na którym jeden z inżynierów 

po stronie klienta tłumaczy naszemu in-

żynierowi, co wyświetla mu się na ekra-

nie, ponieważ przesłane wcześniej do nas 

screenshoty nie zostały przez nas rozszy-

frowane. Wszystkie były po chińsku…

Czy rzeczywiście, jak się chwalicie, jeste-
ście „światowym liderem w zakresie roz-
wiązań do zarządzania podpisami email”? 
Rzeczywiście! Pierwszym programem, 

który stworzyliśmy jeszcze w 2007 roku, 

był program do zarządzania podpisami 

Byliśmy rewolucyjni 
OD SAMEGO

POCZĄTKU
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e-mail dla Microsoft Exchange 2000. Do 

dziś doczekał się kilku edycji na każdą 

kolejną wersję serwera, wersji Pro oraz 

bardzo rozbudowanego systemu do za-

rządzania podpisami i notami prawnymi 

dla Microsoft 365. Obecnie obsługujemy 

kilkadziesiąt tysięcy firm ze 150 krajów 

świata. 

Niemniej określenie „światowy lider w za-
kresie podpisów email” może dla osób nie-
zorientowanych w temacie brzmieć wręcz 
zabawnie… 
Sama idea faktycznie może brzmieć za-

bawnie, dopóki ktoś nie pomyśli sobie 

o tym, jakie wyzwania mają średnie i du-

że firmy. Wymagania prawne, corporate 

identity, brandingowe, marketingowe, 

sprzedażowe – to wszystko tak napraw-

dę wpływa na to, co pracownicy powin-

ni lub mogliby mieć w e-mailach. W wielu 

krajach, w tym 

w Polsce, prawo 

wymaga tego, żeby odpowiednie informa-

cje na temat spółki były zawarte w każ-

dym wychodzącym e-mailu. Wiele firm 

jest też świadomych tego, jaki potencjał 

sprzedażowy ma w sobie każdy wycho-

dzący z firmy e-mail – można do niego 

dołączyć baner z promocją nowego pro-

duktu, link do nowej kampanii marketin-

gowej, link do stron firmowych etc. Można 

wprawdzie poprosić każdego pracownika, 

żeby sam sobie stworzył stopkę i zawarł 

w niej wymagane przez zarząd czy dział 

marketingu informacje. Pytanie tylko, czy 

na pewno każdy to zrobi? Czy każdy zrobi 

to dobrze? A co z urządzeniami mobilny-

mi? I drugim komputerem – laptopem? Co 

w przypadku, gdy w firmie pracuje 50 lub 

5 tysięcy, lub nawet 50 tysięcy osób? A co 

zrobić, gdy zmieni się kapitał zakładowy  

lub dział marketingu będzie chciał, żeby 

wszyscy zmienili baner na nowy? 

Czy wasze rozwiązania pozwalają na cał-
kowitą automatyzację tych wszystkich 
procesów? 
Tak. Administrator lub nawet dział marke-

tingu, i to bez wiedzy technicznej, może 

w kilka minut stworzyć identyczne stop-

ki – przy czym każda z indywidualny-

mi danymi teleadresowymi pracownika 

– dla całej firmy, na wszystkie urządzenia, 

w tym telefony i tablety. Co więcej, stopki 

mogą zmieniać się dynamicznie i być in-

ne dla działów sprzedaży, a inne dla ser-

wisu. Mogą być inne dla korespondencji 

wewnętrznej, na przykład ze zdjęciem 

pracownika i numerem wewnętrznym, in-

ne z kolei dla korespondencji zewnętrznej, 

bo przykładowo z banerem reklamowym 

lub ankietą oceny satysfakcji, która dzia-

ła automatycznie, a odbiorca musi jedynie 

kliknąć na buźkę lub gwiazdkę. Możliwości 

jest bardzo wiele.

Z waszych rozwiązań na Office 365 oraz 
Exchange korzysta ponad 80 tysięcy 

przedsiębiorstw w  150 kra-
jach na całym świecie. Jak wy-
szliście poza Polskę, a  może 
najpierw, jak wyszliście poza 
Jelenią Górę? 
Moim zdaniem dzięki temu, że 

mieliśmy rewolucyjny produkt 

już w 2007 roku i cały czas 

udaje nam się utrzymywać du-

że tempo jego rozwoju. W międzyczasie 

dołączyliśmy jeszcze narzędzia migracyj-

ne i do tworzenia kopii zapasowych Office 

365. Ponadto nasze narzędzia do stopek 

wspierają wszystkie programy pocztowe, 

wszystkie urządzenia i wszystkie języki 

świata. Nie baliśmy się od początku pro-

mować ich na zachodnich rynkach. Re-

gularnie jeździmy na targi do USA, choć 

oczywiście poprzedni rok był trudniejszy 

od pozostałych, no i działamy też pręż-

nie w sieci. 

Jak rozkładają się przychody CodeTwo 
w Polsce versus reszta świata? 
Polska to mały procent, wciąż niewiele 

znaczący w naszej sprzedaży globalnej, 

aczkolwiek z roku na rok popyt na usługi 

chmurowe w naszym kraju rośnie, więc 

Obsługujemy 
kilkadziesiąt tysięcy 
firm ze 150 krajów 
świata. 
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Działanie w  tylu strefach 
czasowych musi być kosz-
marnie trudne… 
Mamy zespół odpowiedzial-

ny za wsparcie klienta, który 

działa 24 godziny na dobę 

oraz zespół monitorowa-

nia usług chmurowych, któ-

ry również działa bez 

przerwy i monitoruje 

nasze usługi podob-

nie, jak monitoruje 

się samoloty w wieży 

kontroli lotów. Choć 

wydawać się to mo-

że przesadą, to pro-

szę sobie wyobrazić, 

że my nie możemy 

sobie pozwolić na to, 

żeby e-mail, który 

przetwarzamy, aby 

dodać do niego stop-

kę, miał jakiekolwiek 

opóźnienie, ponieważ nasi klienci natych-

miast to odczują. A przetwarzamy tygo-

dniowo setki milionów e-maili. Wszystko 

co robimy, robimy w oparciu o wewnętrz-

ny system zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, który jest certyfikowany na 

zgodność z ISO 27 001 i ISO 27 018, czy-

li standardami dotyczącymi bezpieczeń-

stwa danych oraz prywatności w usługach 

przetwarzania w chmurze. Śmiało zatem 

mogę powiedzieć, że w wyżej wspomnia-

nych deklaracjach z naszej strony nie ma 

marketingu.

Nie uciekniemy od tego tematu i zacznę 
go w banalny sposób: skąd wzięła się idea 
cyklu skeczy pod hasłem HRejterzy, gdzie 
występuje Pan w roli JSON-a i kto był ich 
pomysłodawcą? 
W ramach działań hobbystyczno-nauko-

wo-promocyjnych chcieliśmy stworzyć 

serię filmów, które obrazują problemy ko-

munikacyjne pomiędzy specjalistami HR 

a programistami. Nie sądziliśmy, że ten po-

mysł tak nam odpali. Pomysłodawcą był 

Michał Bednarz, współzałożyciel CodeTwo. 

Nawet sam w kilku filmach wystąpił.

Czy celem tego projektu jest przycią-
gnięcie najlepszych pracowników, czy 
klientów? A może konsolidacja zespołu 
CodeTwo –  budowanie team spiritu?

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

KANAPA CRN POLSKA
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też i przychody CodeTwo 

w Polsce powoli pną się 

do góry. 

Jaka jest wasza wizja roz-
woju na kolejne lata? 
W filmie „Top Gun” była ta-

ka słynna scena, w której 

Maverick mówi: „Mógłbym 

Ci powiedzieć, ale potem 

bym musiał Cię zabić” (śmiech). Na pew-

no przyszłość dla nas to chmura Micro-

softu i optymalizacja oraz automatyzacja 

procesów w tym ekosystemie. Chcemy też 

dalej rozwijać nasze narzędzie stopkowe, 

bo mamy jeszcze sporo pomysłów do zre-

alizowania. Nad jednym z nich pracujemy 

teraz wspólnie z samym zespołem progra-

mistycznym Microsoftu.

W materiałach promujących CodeTwo 
podkreślacie, że stosujecie nowocze-
sne metody zarządzania i  staracie się, 
aby wasze aplikacje oraz jakość usług 
dorównywały najwyższym światowym 
standardom. Ile w tym marketingu, a ile 
prawdy? 
Nasi klienci działają głównie w USA, Ka-

nadzie, Wielkiej Brytanii, Europie Za-

chodniej, Australii i na Bliskim Wschodzie. 

Wielu z nich to duże korporacje, ale też 

nowoczesne firmy, zresztą często z sekto-

ra IT, które mają bardzo duże wymagania 

co do jakości obsługi oraz bezpieczeń-

stwa i niezawodności samych aplikacji. 

Chcemy być w tym wyraźnie najlepsi, 

dlatego świadomie budujemy produkty, 

bardzo dużą wagę przykładając do dobo-

ru narzędzi i odpowiednich metodologii, 

budowania zespołów, analizy, tworze-

nia koncepcji, testowania, aż do promocji 

i wsparcia naszych rozwiązań. 

Pewnie wszystkiego po trochu, ale myślę, 

że to ostatnie najbardziej. Choć w czasie 

pandemii niestety trudno nam realizować 

filmy w pełnym składzie.

Jak przekonaliście ludzi do takich wy-
głupów, oczywiście w dobrym tego słowa  
znaczeniu? 
Nikogo nie musieliśmy do niczego prze-

konywać – i to jest według mnie świetne 

w naszym zespole. Wiele naszych nieofi-

cjalnych spotkań, na przykład w kuchni, 

wygląda bardzo podobnie, jak nasze filmy. 

Bardzo często wchodzimy na dość abs-

trakcyjny i absurdalny poziom rozmowy, 

nie poprzestając na krótkim dialogu, tyl-

ko często ciągnąc temat do momentu aż 

skończą nam się kotlety na talerzu. Film 

ze słynną rozmową o zupie grzybowej jest 

tak naprawdę odtworzony jeden do jed-

nego z rozmowy przy obiedzie… 

Wielu artystów kabaretowych narzeka, 
że ludzie oczekują, iż będą przez 24 godzi-
ny na dobę żartować i bawić towarzystwo, 
a kiedy tak się nie dzieje, są rozczarowani. 
A Pan jaki jest na co dzień? 

Nie umiem odnieść się do tego, jakie pro-

blemy mają artyści kabaretowi. Nasz za-

sięg jest wielokrotnie mniejszy, więc nikt 

jeszcze mnie nie zaczepił na ulicy, każąc 

mi mówić coś śmiesznego. Na co dzień 

jestem bardzo zajęty – pracuję więcej 

niż osiem godzin dziennie – a poza tym 

jestem wymagający i dość bezpośred-

ni. Jestem chorobliwym perfekcjonistą, 

co podobno czasem niektórych stresu-

je. Umiemy jednak z zespołem oddzielić 

czas na przerwę i żarty od czasu na to, co 

ważne i poważne, czyli na zadania, któ-

re wykonujemy na co dzień. Humor jest 

świetny, jeśli oddzieli się go czymś po-

ważnym i konkretnym – tworzy pewien 

balans, pozwala spojrzeć na różne rze-

czy z innej perspektywy. Żartowanie ca-

ły czas byłoby niemożliwe i zwyczajnie 

głupie. 

Jak Pan spędza wolny czas? 
Moje hobby to CodeTwo i ostatnio też 

HRejterzy, a więc w zasadzie… również 

CodeTwo. Serio! 

SZYMON SZCZEŚNIAK   
Rolę CEO CodeTwo Software objął 
w styczniu 2019 r., a zanim do tego 
doszło przeszedł w jeleniogórskiej 
firmie kilka szczebli rozwoju zawo-
dowego – począwszy od stanowi-
ska Technical Support Specialist, 
poprzez Marketing Managera, szefa 
działu sprzedaży, a także Business 
Development Directora. Jednym z 
jego głównych zadań jest kreowa-
nie wizji rozwoju CodeTwo, a przede 
wszystkim strategii rozwoju na ryn-
kach światowych. 
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nadzwyczajne, ale czeka nas raczej okres 
koniunktury. A to znakomity prognostyk 
dla informatyki –  przy czym sam rynek 
IT jest już nieco inny. Następuje chociaż-
by uśrednianie płac developerów w całym 
kraju – praca zdalna pokazuje, że tak samo 
można działać z mniejszych miast. 

Rola IT w nowym, post-koronowiruso-
wym świecie staje się kluczowa, a więc bu-
dżety i inwestycje będą rosły bardzo szybko. 
Powoli odrodzą się branże najbardziej „za-
infekowane” przez koronawirusa (w tym 
linie lotnicze i hotele), a banki i instytucje fi -
nansowe wrócą do poprzednich poziomów 
zysków (a więc do jeszcze większych inwe-
stycji). Właściwie trudno znaleźć obszar IT, 
który nie będzie rósł jeszcze bardziej dyna-
micznie. No może jedynie gaming, bo teraz 
przyjdzie czas na odreagowanie i wyjście 
z domu do realnego i pewnie hedonistyczne-
go świata. O tym, że informatyka znajdzie się 
w szybkim trendzie wzrostowym, świadczą 
też sygnały z rynku M&A – ilość transakcji 
rośnie, a wyceny są coraz wyższe. Paradok-
salnie zatem rok 2020 to czas kryzysu, który 
wzmocnił IT i będzie fundamentem bardzo 
szybkiego rozwoju. Niech żyje 2021 i kolejne 
– jeszcze lepsze lata. 

dostarczających usługi integracyjne, jak 
zwykle w  czasach kryzysowych, rozwi-
jał się wolniej i był trudniejszy we współ-
pracy. I to nawet nie z uwagi na globalne 
zmniejszenie budżetów (tu wciąż trudno 
policzyć czy same budżety były mniejsze), 
ale samo spowolnienie procesów decyzyj-
nych i przetargowych. 

Oczywiście, kto nie był przygotowany na 
zmiany rynkowe, traci, ale większość fi rm 
IT doskonale daje sobie radę. Zarówno 
największe fi rmy giełdowe, jak też te śred-
nie i mniejsze, rosną (to paradoks obecne-
go kryzysu) i właściwie nie słyszymy z ich 
strony o jakichkolwiek problemach. Z wła-
snego doświadczenia mogę powiedzieć, 
że globalne zamówienia dla fi rm outsour-
cingowych –  po pierwszym zachwianiu 
w związku z pierwszą falą koronowiru-
sa – wracają na poziom sprzed 2020 roku, 
a nawet są dodatkowo zwiększane. 

Rynek na początku 2021 roku jest praw-
dopodobnie na drodze wzrostowej. Po-

mimo obaw o  trzecią falę 
pandemii, pewnego pe-
symizmu społeczeństwa 
oraz zamkniętych restau-
racji i miejsc spotkań, wi-
dać już światło w  tunelu. 
Start szczepień i  pewien 
rodzaj przyzwyczajenia do 

obecnej sytuacji (informacje o liczbie zaka-
żeń nie przerażają już tak, jak na począt-
ku pandemii) otwierają drogę do szybkiego 
wzrostu gospodarczego. Nowe europej-
skie fundusze pomocowe, wzrost indek-
sów giełdowych (szczególnie widoczne 
w USA) pokazują, że rok 2021 staje się, dla 
odmiany, coraz lepszy. Wciąż w powietrzu 
wisi obawa, że wystąpią jakieś zdarzenia Fo

t. 
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Początek 2020 roku był okresem glo-
balnego i lokalnego optymizmu. To 
miał być kolejny rok wzrostów, rosną-

cych inwestycji i pnących się w górę indek-
sów giełdowych. Być może, gdzieniegdzie, 
ktoś uważany za pesymistę spodziewał się 
już nadchodzącego przełomu, zwłaszcza, 
że styczeń przynosił pierwsze informacje 
o „chińskiej grypie”, ale wciąż wszystkie po-
wszechne prognozy były pozytywne. Kry-
zys przyszedł nagle i, jak zawsze, był inny 
niż jakiekolwiek do tej pory. Spowolnienie 
gospodarcze, które uderzyło w wiele sek-
torów gospodarki, paradoksalnie oszczę-
dziło bowiem obszar IT. Ograniczeniu 
działalności wielu biznesów towarzyszy-
ło przenoszenie go w świat wirtualny (i do 
modelu pracy zdalnej), co wymusiło rady-
kalne przyśpieszenie digitalizacji procesów 
i przyniosło konieczne inwestycje w infra-
strukturę oraz niezbędne oprogramowanie. 
Wyniki roczne polskiego sektora IT praw-
dopodobnie pokażą stabilny poziom sprze-
daży zarówno produktów, 
jak i usług, a w skali global-
nej wystąpi zapewne ich nie-
znaczny wzrost rok do roku. 

Globalnie wielcy vendorzy 
notowali spadek sprzedaży, 
ze względu na znikające du-
że projekty infrastruktural-
ne i szybkie przestawianie inwestycji na 
wdrożenia i procesy dotyczące pracy wir-
tualnej. Zyskiwały więc fi rmy serwisowe 
i wszyscy informatyczni benefi cjenci lock-
downu – od dostarczających platformy dla 
internetowego handlu po IT związane z ob-
szarem medycznym lub tylko wybranymi 
obszarami sektora publicznego. Sam sek-
tor publiczny, tak kluczowy dla wszystkich

OPINIE

Prof. Konrad Świrski  
jest prezesem Transition Technologies 

i wykładowcą na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

Następuje 
uśrednianie
płac developerów 
w całym kraju.

dobrze, coraz lepiej 

Polski 
rynek IT:
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Paradoksalnie rok 2020 to czas kryzysu, który wzmocnił IT 
i będzie fundamentem bardzo szybkiego rozwoju. 
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W trakcie pandemii ludzie zam-
knięci w  domach zaczęli
poszukiwać sposobów na 

podtrzymanie bliskich relacji z  rodziną 
i  przyjaciółmi. Firmy mierzyły się z  po-
dobnym wyzwaniem, przy czym w  ich 
przypadku brak fi zycznej obecności na 
spotkaniach czy eventach znacząco utrud-
niał prowadzenie biznesu. Specjaliści Dell 
Technologies Polska doszli do wniosku, 
że projekt social sellingowy, który z powo-
dzeniem realizują wśród pracowników, 
warto rozszerzyć również na swoich part-
nerów handlowych, aby pomóc im odnaleźć 
nowe drogi dotarcia do klientów. 

– Nowa sytuacja, w której znaleźliśmy się 
na początku ubiegłego roku wymusiła po-
trzebę dostosowania marketingowych ak-
tywności do szybko zmieniającej się sytuacji. 
Postanowiliśmy opracować i wdrożyć spe-
cjalny program pozwalający partnerom wy-
korzystać nowoczesne kanały komunikacji, 
takie jak media społecznościowe, do budo-
wania relacji z nowymi oraz zacieśniania 
współpracy z obecnymi klientami – mówi 

Agnieszka Wróblewska-Babicz, Channel 
Marketing Lead w Dell Technologies Polska,
 pomysłodawczyni projektu. 

Program Social Selling Experts jest ad-
resowany do partnerów oraz dystrybuto-
rów Dell Technologies i ma ich zachęcić 
do zainicjowania lub intensyfi kacji dzia-
łań biznesowych w  mediach społeczno-
ściowych. Głównym fi larem programu jest 
cykl szkoleń składający się z 20 modułów. 
Co istotne, są one przypisane do konkret-
nych grup zawodowych, zatem inny za-
kres otrzyma handlowiec, a inny dyrektor 
sprzedaży, marketingu, pracownicy działu 
kadr i płac czy też inżynier. Podczas szko-
leń partnerzy otrzymują wiedzę z danego 
obszaru na trzech pozio-
mach zaawansowania. Kurs 
dla początkujących pokazu-
je w jaki sposób rozpocząć 
przygodę z social sellingiem 
oraz jaką rolę w nowocze-
snej sprzedaży może ode-
grać obecność na przykład 
na LinkedInie. Z kolei drugi 

poziom pozwala zdobyć umiejętności na-
wiązywania kontaktów, budowania relacji 
czy rozwoju marki osobistej. Najbardziej 
zaawansowany poziom obejmuje szkolenia 
z zakresu przetwarzania leadów marketin-
gowych oraz przygotowywania strategii 
sprzedażowych i marketingowych. 

W przypadku dwóch najwyższych szcze-
bli szkoleń przeprowadzany jest audyt, któ-
rego celem jest ocena działań partnera 
w sieci. Analiza pozwala na opracowanie 
rekomendacji, na podstawie których moż-
na rozwijać wskazane przez doradców ob-
szary. Wszyscy partnerzy przystępujący 
do programu Social Selling Experts otrzy-
mują dostęp do gotowych treści, które mo-

gą dostosować do swoich 
indywidualnych potrzeb 
i  publikować w  mediach 
społecznościowych. Poza 
tym mogą liczyć na opiekę 
7-osobowego zespołu spe-
cjalistów z obszaru sprze-
daży, marketingu oraz 
tworzenia treści. 
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Jako że pandemia ograniczyła integratorom i dystrybutorom swobodę bezpośrednich kontaktów 
biznesowych, polski oddział Dell Technologies opracował innowacyjny program dla partnerów 
zainteresowanych nowymi metodami budowania relacji z klientami.

Akademia Social 
Selling Experts
to unikalny projekt 
nie tylko na skalę 
europejską.

odsłania 
TAJNIKI 
social 
sellingu

Dell Technologies

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY
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Social selling: 

Agnieszka Wróblewska-Babicz przyzna-
je, że bardzo cenną lekcją dla zespołu było 
pierwsze szkolenie dla partnerów i dys-
trybutorów, które odbyło się w czerwcu 
ubiegłego roku. Jego uczestnicy zwra-
cali uwagę na dwie podstawowe bariery 
hamujące działania w zakresie social sel-
lingu – brak treści branżowych oraz czasu 
na zdobywanie nowych kompetencji. Pro-
gram Dell Technologies ma być więc od-
powiedzią również na te, wskazane przez 
partnerów potrzeby. 

Osobną kwestią jest dobór odpowiednie-
go serwisu społecznościowego. Na pierw-
szy rzut oka wydaje się, że ze względu na 
liczbę użytkowników (2,7 mld) powinien 
to być Facebook. Jednak w  rankingach 
najpopularniejszych serwisów społecz-
nościowych dla biznesu króluje LinkedIn. 
Wprawdzie z tej platformy korzysta nie-
mal czterokrotnie mniej osób niż z serwi-
su Marka Zuckerberga, aczkolwiek została 
ona stworzona z myślą o biznesowym net-
workingu i pozwala na dokładne pozycjo-
nowanie przekazu uwzględniającego sta-
nowisko, wielkość fi rmy i jej lokalizację. 
Niemniej Dell Technologies nie ingeruje 
w działania partnerów – to od nich zale-
ży wybór platformy, na której zamierzają 
prowadzić social selling. Wsparcie w tym 
zakresie ogranicza się jedynie do wydania 
rekomendacji po zakończonym audycie. 

Do programu Social Selling Experts dołą-
czyła większość kluczowych partnerów 
i dystrybutorów Dell Technologies w Pol-
sce. Tak duże zainteresowanie nieco za-
skoczyło autorów projektu, a w związku 
z  indywidualnym charakterem szkoleń 
odpowiednie przygotowanie ich jest cza-
sochłonne. W rezultacie na każdym eta-
pie trzeba było wprowadzić limity miejsc 
i na przykład część partnerów rozpocz-
nie udział w projekcie dopiero w marcu 
br. Jednak specjaliści z Dell Technologies 
Polska zapewniają przy tym, że zaopiekują 
się wszystkimi, którzy zgłosili chęć uczest-
nictwa w programie. 

Warto zaznaczyć, że to partnerzy decy-
dują o wyborze poziomu zaawansowania. 
Po ukończeniu wszystkich szkoleń oraz 
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otrzymaniu certyfi katu, mogą przenieść się 
na wyższy poziom, pozwalający dalej pogłę-
biać swoją wiedzę. 

– Jesteśmy świadomi roli me-
diów społecznościowych w  dialogu 
z  klientami. W  obecnych realiach 
znaczenie tego kanału dodatkowo 
wzrosło, wszak przy panujących ogra-
niczeniach spędzamy większość czasu 
i realizujemy mnóstwo zadań w świecie 
wirtualnym. Dlatego też zaangażowanie 
w Akademię Social Selling Experts było na-
turalnym wyborem, tym bardziej, że auto-
rem programu jest Dell Technologies, co daje 
nam gwarancję dopasowania proponowa-
nych działań do specyfi ki rynku IT – mówi 
Agnieszka Ćwirko-Śladowska, Marketing 
Manager w One System, a więc fi rmie, któ-
ra już wzięła udział w zajęciach. 

W podobnym tonie wypowiada się 
Magdalena Nawrat, dyrektor marke-
tingu i komunikacji w Statim Inte-
grator. Firma rozpoczęła przygodę 
z mediami społecznościowymi pół-
tora roku temu, a pandemia dowiodła, 
jak ważne są nowoczesne metody sprzeda-
ży, w tym social selling. Integrator z chęcią 
przystąpił do programu Della. 

– Szkolenia są tematycznie posegrego-
wane, co ułatwia przyswajanie informacji. 
Łatwy dostęp i możliwość korzystania z plat-
formy szkoleniowej w dogodnym dla siebie 
terminie to także duża wartość – podkreśla 
Magdalena Nawrat. 

Z  kolei Norbert Tokłowicz, Dyrektor 
Rozwoju i Marketingu w Advatechu, zwra-
ca uwagę, że oprócz wsparcia z zakresu so-
cial sellingu specjaliści Dell Technologies 
przeprowadzają research obecnych dzia-
łań online’owych partnerów z punktu wi-
dzenia ich klientów. 

– Na bazie uzyskanych informacji 
otrzymaliśmy raport z cennymi reko-
mendacjami, które wykorzystujemy 
w planowaniu strategii naszych dzia-
łań – mówi Norbert Tokłowicz. 

Akademia Social Selling Experts to 
unikalny projekt nie tylko na skalę euro-
pejską, ale prawdopodobnie też świato-
wą. Co istotne, jego twórcy podkreślają, że 
nie jest to przedsięwzięcie tymczasowe, 
z tego względu, że social selling stanie 
się już w nieodległej przyszłości elemen-
tem sprzedaży, którego nie będzie można 
pominąć. 

Zdaniem specjalisty 

n Agnieszka Wróblewska-
-Babicz, Channel Marketing 

Lead, Dell Technologies Polska
Jesteśmy przekonani, 

że obecność konsultanta 

i trenera social sellingu – 

Katarzyny Sitarskiej, a tak-

że grona ekspertów, pozwolą 

wypracować uczestnikom Akademii 

Social Selling Experts nawyki, dzięki 

którym poczują się w tym obszarze 

komunikacji z klientem swobodnie 

i komfortowo. A co najważniejsze, 

wykorzystają potencjał social sel-

lingu w 100 procentach, osiągając 

oczekiwane rezultaty. 

n Dariusz Okrasa, 
Senior Channel Sales Manager, 

Dell Technologies Polska
Trudno o skuteczną 

i efektywną komunikację 

z klientem oraz dostoso-

wywanie się do jego ocze-

kiwań bez ścisłej współpracy 

działów marketingu i sprzedaży. To 

ich synergia ma decydujący wpływ 

na doświadczenie klienta z produk-

tem i obsługą, odpowiada za jego 

zadowolenie i zaufanie. Aby tego 

zaufania nie stracić, na każdym po-

ziomie kontaktu klient musi czuć, 

że rozumiemy cele, które przed nim 

stoją, i że pomożemy mu je zrealizo-

wać. Dlatego przywiązujemy ogrom-

ną wagę do rozwoju kompetencji 

naszych partnerów biznesowych 

i inwestujemy w szkolenia z social 

sellingu. 

n Marcin Morawski, 
Head of Marketing, 

Dell Technologies Polska
Działania z zakresu no-

woczesnych form wspar-

cia sprzedaży realizujemy 

w Dell Technologies od 

wielu lat. Przy projektowaniu 

programu Social Selling Experts wy-

korzystaliśmy nasze doświadczenie 

w tym zakresie i rozszerzyliśmy je 

o nowe działania. Dzięki sukcesowi 

projektu wśród partnerów, zdecydo-

waliśmy się na wdrożenie podob-

nego programu bezpośrednio dla 

naszych działów sprzedaży. 

16_17_CRN_01_2021 advert DELLv2.indd   17 19.01.2021   16:28:34



CRN nr 1/202118

CRN Minęło kilka miesięcy od startu 
programu „Poland.Business Harbour”, 
który wspiera białoruskich specjali-

stów IT i tamtejsze fi rmy w przeno-
szeniu działalności do Polski. Jak 
dużo chętnych zgłosiło się do tej 
pory (rozmowa odbyła się 9 grud-
nia ub.r.)? 
Justyna Orłowska Po pierwszych 

trzech miesiącach wydaliśmy ponad 
2,5 tysiąca wiz dla specjalistów IT, któ-

rzy chcą pracować w Polsce. Ta liczba 
oczywiście wciąż rośnie. Ponadto zwe-

ryfi kowaliśmy wnioski od ponad setki 
start-upów. Wybraliśmy dziewiętnaście, 

które spełniały założone przez polski rząd 
kryteria i były gotowe do przeprowadzki. 

Pozostało zatem jeszcze jedno z dwudzie-
stu dostępnych miejsc. Tak duża liczba 

zgłoszeń skłania nas do przedłużenia 
projektu i przyjęcia kolejnej puli start-

upów w 2021 roku. 

W jakich technologiach specjali-
zują się te startupy?

Reprezentują szeroką gamę sektorów, 
takich jak medtech czy fi ntech. Tym, czego 
szukaliśmy, nie była jednak specjalizacja, 
ale potencjał biznesowy, technologiczny 
oraz „kompatybilność” z polskim rynkiem 
nowych technologii. W skrócie, szukaliśmy 
startupów, które najbardziej skorzystają 
na działalności w Polsce, a Polska najbar-
dziej skorzysta na ich obecności. 

A jak idzie realizacja programu w zak-
resie dojrzałych fi rm IT z Białorusi? 
Jeśli chodzi o trzecią część naszego pro-
gramu, dotyczącą przenoszenia do Polski

rozwiniętych, dużych fi rm IT, to na ten 
moment jest ich kilkanaście. Nie chciała-
bym jednak zdradzać żadnych szczegółów, 
bo białoruska branża IT w dużym stopniu 
fi nansuje tamtejsze protesty społeczne 
i istnieje ryzyko, że zbyt wiele informacji 
w polskich mediach zwiększy skalę repre-
sji wobec tego sektora. Nie chcemy niepo-
trzebnie zadrażniać sytuacji, zwłaszcza że 
już teraz władze Białorusi utrudniają fi r-
mom IT działanie, wyłączając dostęp do in-
ternetu, ale też śledząc wymianę informacji. 
Swoją drogą przedstawiciele tamtejszego 
sektora technologicznego starają się ko-
munikować za pośrednictwem Telegramu 
– białoruskie władze nie mają dostępu do 
jego kodu źródłowego. Zatem dopiero, jak 
będziemy pewni, że nikomu nic nie grozi, 
ofi cjalnie powiemy więcej na temat przeno-
szonych do Polski fi rm. Standardowy proces 
inwestycyjny trwa od roku do dwóch, jed-
nak w przypadku skorzystania z programu 
liczymy na to, że będzie on znacznie krótszy.

Wracając na chwilę do białoruskich 
specjalistów IT, którzy chcą osiedlić 
się w  Polsce korzystając ze wsparcia 
„Poland.Business Harbour”. Ile wśród 
nich jest osób tuż po studiach, a ilu do-
świadczonych ekspertów z mocnym CV? 
Choć tych informacji nie jesteśmy w stanie 
zbierać, to widzimy, że do Polski przeno-
si się wielu specjalistów najwyższej klasy, 
co widać choćby po tym, że uczestniczące 
w programie polskie fi rmy IT donoszą nam 
o dużej liczbie zatrudnionych fachowców.

Do kiedy Białorusini będą mogli apliko-
wać do polskiego programu?

„Chcemy, żeby fi rmy z Białorusi miały dostęp do tych samych warunków, 

co fi rmy polskie, ale nie lepszych. Uspokajam polską branżę i zapewniam, 

że nie będziemy w tym zakresie robić żadnych wyłomów” – mówi  

Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. 

tysiące chętnych 
Białoruscy specjaliści IT w Polsce: 
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A propos, niedawno w kancelarii powo-
łano Centrum GovTech. To nowy resort 
cyfryzacji?
Centrum GovTech powstało na bazie funk-
cjonującego wcześniej w  kancelarii de-
partamentu GovTech Polska, do którego 
dołączono dwa inne departamenty, przenie-
sione z byłego Ministerstwa Cyfryzacji, zaj-
mujące się e-usługami oraz kompetencjami 
cyfrowymi. Odpowiadamy więc przed pre-
mierem nie tylko za projekty strategiczne, 
takie jak Profil Zaufany czy wszystkie usłu-
gi na portalu gov.pl, ale również za wdraża-
nie polityki rozwoju sztucznej inteligencji 
czy takie inicjatywy jak „Poland.Business 
Harbour”. Oczywiście realizując te zadania 
współpracujemy blisko z ministrami Zagór-
skim i Andruszkiewiczem.

A jak ocenia Pani likwidację Minister-
stwa Cyfryzacji i  przekazanie odpo-
wiedzialności za cyfryzację kraju do 
Kancelarii Premiera? 
Celem było przyspieszenie wdrażania pań-
stwowych projektów cyfryzacji. Podobnie, 
jak ma to miejsce w innych krajach, gdzie 
z sukcesem działają stosunkowo niewiel-
kie ośrodki cyfryzacji podlegające bezpo-
średnio premierowi danego państwa. Tak 
to działa chociażby w Singapurze, Wiel-
kiej Brytanii i częściowo także w Estonii. 
Przykładowo, rząd brytyjski podjął w 2011 
roku decyzję o utworzeniu Government 
Digital Service, a więc jednostki w rodzaju 
naszego Centrum GovTech. Od tego czasu,  
Wielka Brytania odnotowała znaczną  
poprawę w niemal każdym międzynarodo-
wym rankingu mierzącym cyfryzację czy 
innowacyjność. To jest oczywiście również 
nasz cel.

Czy to znaczy, że jest Pani teraz odpo-
wiednikiem byłego ministra cyfryzacji?
Nie. Ministrem cyfryzacji jest cały czas 
premier Mateusz Morawiecki. Ja jestem 
jednym z  jego pełnomocników, razem 
z Markiem Zagórskim i Adamem Andrusz-
kiewiczem. Każde z naszej trójki ma przy-
dzielone określone kompetencje, choć 
zdarza się, że dzielimy się nimi dynamicz-
nie i elastycznie, jeśli tak jest lepiej dla da-
nego projektu. 

Czy pomagacie białoruskim startupom 
i firmom w dostępie do przestrzeni biu-
rowej w Polsce? 
Tak. Za pośrednictwem Macieja Sadow-
skiego, CEO Startup Hub Poland, nawią-
zaliśmy relację z sektorem co-workowym 
i uzyskaliśmy zniżki w różnych tego typu 
miejscach. Chciałabym przy tym podkre-
ślić, że spotkaliśmy się z dużą wyrozumia-
łością i otwartością ze strony tej branży. 
Po drugie nawiązaliśmy współpracę z Pol-

skim Holdingiem Hote-
lowym, który zapewnia 
białoruskim specjali-
stom i  przedsiębior-
com przyjeżdżającym 
do Polski miejsca noc-
legowe do czasu, aż 

znajdą sobie mieszkania. Jeśli chodzi o akli-
matyzację przyjezdnych to wspiera nas tak-
że organizacja Białoruski Dom. 

Z jednej strony polskie firmy IT cieszą się 
z przyjazdu białoruskich specjalistów, 
a z drugiej mogą być zaniepokojone kon-
kurencją ze strony tamtejszych integra-
torów, którzy osiedlą się w Polsce.
Ich odsetek wśród polskich podmiotów 
z sektora IT będzie mimo wszystko zapew-
ne niewielki. Pamiętajmy, że polski sektor 
IT jest dziesięć razy większy od białoruskie-
go, a zapotrzebowanie na nowych, pracow-
ników rośnie o 6 – 7 proc. rocznie. Chcemy, 
żeby firmy z Białorusi miały dostęp do tych 
samych warunków, co firmy polskie, ale nie 
lepszych. Uspokajam polską branżę i za-
pewniam, że nie będziemy w tym zakresie 
robić żadnych wyłomów. Dostajemy zresztą 
od polskich firm sygnały, że napływ Biało-
rusinów traktują jako szansę na nawiąza-
nie partnerstw biznesowych, a  nie jako  
zagrożenie. 

A kto był pomysłodawcą „Poland.Busi-
ness Harbour”? Ktoś z GovTechu? 
Nie. Z  pomysłem przyszedł do nas pre-
mier Mateusz Morawiecki, który szyb-
ko zorientował się, jak bardzo taki projekt 
jest potrzebny. Uznał, że skoro Litwa mo-
gła coś takiego zainicjować, to Polska – jako 
kraj większy, o większych możliwościach 
– tym bardziej może i powinna to zrobić. 
My, jako zespół od cyfryzacji w Kancelarii  
Premiera dostaliśmy to jako pilne zadanie 
do wykonania. 
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Jeśli chodzi o pojedynczych specjalistów, 
a także o dojrzałe firmy IT, to tryb przyjmo-
wania zgłoszeń jest w ich przypadku ciągły, 
bez ograniczeń czasowych. Jesteśmy i bę-
dziemy więc przez kolejne miesiące, a mo-
że lata w kontakcie z kolejnymi chętnymi 
do przeprowadzki. Zresztą nasz program 
jest już dobrze znany w tamtejszej „doli-
nie krzemowej”, czyli w Parku Wysokich 
Technologii. Jeśli zaś chodzi o start-upy, to 
jak już powiedziałam, zapewne zwiększy-
my pulę miejsc o kolejnych 
dwadzieścia, a  może wię-
cej, bo chętnych nie brakuje. 
Cały czas rozbudowujemy 
program, ostatnio uchwalo-
na została ustawa pozwala-
jąca uczestnikom „Poland. 
Business Harbour” zakładać i prowadzić 
działalność gospodarczą, co jest bardzo czę-
stym postulatem w branży. Program będzie 
trwał tak długo, jak będzie potrzebny. Pol-
ska znalazła się w podobnej sytuacji 30 lat 
temu, więc uważamy pomoc naszym sąsia-
dom za obowiązek. 

Jakie warunki musi spełnić obywatel 
Białorusi, żeby skorzystać z programu 
„Poland.Business Harbour”? 
Żeby dostać wizę wystarczy odpowiednie 
wykształcenie lub co najmniej roczne do-
świadczenie w branży IT. Warto podkreślić, 
że w programie uczestniczy już ponad set-
ka polskich firm z sektora IT – od najmniej-
szych startupów po gigantów branży. Mogą 
one także zapraszać osoby, które nie speł-
niają tych warunków, jednak ich zdolności 
są na tyle potrzebne tym firmom, że warto 
zrobić wyjątek. Oferta pracy jest więc trze-
cim, choć nieobowiązkowym sposobem, 
aby zakwalifikować się do programu. 

A jakie warunki musi spełnić polska fir-
ma, żeby trafić na listę pracodawców 
w ramach programu? 
Żadnych dodatkowych warunków, poza 
wyrażeniem zainteresowania zatrudnie-
niem specjalistów z Białorusi. Stworzona 
przez nas lista polskich firm IT jest dla nich 
cenną wskazówką, do kogo aplikować o pra-
cę. Wiemy, że są często bardzo zestresowani 
całą sytuacją i każdy sposób, żeby im pomóc 
jest cenny i doceniany. Lista jest cały czas 
otwarta i zachęcam polskich przedsiębior-
ców do wpisywania się na nią. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

Do Polski przenosi się 
wielu specjalistów 
najwyższej klasy.
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Jedni twierdzą, że skutki pandemii mo-
gą ciągnąć się jeszcze latami, co będzie 
skutkować dalszym kurczeniem się ko-

lejnych gospodarek. Nie brakuje jednak od-
miennych opinii, zgodnie z którymi szybko 
wyjdziemy z kryzysu i nauczymy się żyć 
w nowych warunkach. Do optymistów za-
licza się Fred Voccola, CEO Kaseya, który 
podkreśla, że wydatki na technologie cały 
czas rosną, ponieważ świat został zmuszo-
ny do dostosowania się do innego sposobu 
prowadzenia interesów. O tym, z jak waż-
ną zmianą mamy do czynienia, dobitnie 
świadczy rozziew pomiędzy wynikami ba-
dania, jakie Kaseya przeprowadziła wśród 
przedsiębiorców w  czwartym kwartale 
2019 r., powtarzając je w drugim kwartale 
2020. Za pierwszym razem jedynie 16 proc.
respondentów twierdziło, że rozwiązania 
IT są im niezbędne do tego, aby przetrwać 
na rynku. W zaledwie kilka miesięcy póź-
niej taki pogląd wyrażało… 84 proc. pyta-
nych. To pokazuje, jak ogromny okazał się 
wpływ zarazy na sposób postrzegania no-
wych technologii przez przedstawicieli 
biznesu. 

Istotnym powodem aż takiej zmiany 
w podejściu do IT jest masowe przenosze-
nie działalności do internetu przez sklepy, 
ale także kluby fitness, które zaczęły or-
ganizować zajęcia w trybie online czy też 
restauracje, przyjmujące zlecenia w sieci 
i dostarczające posiłki do domów. Chyba 
jednak najbardziej obrazowym przykła-
dem niedawnych zmian jest telemedycy-
na, wręcz rozkwitająca w czasie epidemii. 
W każdym z takich przypadków chodzi 
przede wszystkim o zachowanie ciągłości 
biznesowej, którą mogą zakłócić zarówno 
lockdowny, jak i narastające cyberataki. 

– W czasie pandemii odnotowano niemal 
70-proc. wzrost aktywności cyberprzestęp-
ców, którzy żerują na zamieszaniu, najczę-
ściej związanym z wprowadzeniem pracy 
zdalnej. Przyspieszona cyfryzacja stworzy-
ła nowe wektory ataków – podkreśla Fred 
Voccola.

Jak wynika z analiz Kaspersky Lab, kosz-
ty związane z wyciekiem danych w przy-
padku MŚP wynoszą średnio 177 tys. dol. 
Przy czym, rzecz jasna, ofiarami ataków nie 
są wyłącznie małe i średnie firmy. W tym 

roku mieliśmy do czynienia z wieloma in-
cydentami dotyczącymi największych 
korporacji, a do najbardziej spektakular-
nych można zaliczyć wpadkę Microsoftu 
(250 mln rekordów wyparowało z bazy 
wsparcia centrum klientów) czy Marriott 
International (włamywacze pozyskali in-
formacje na temat 5,2 mln gości). I choć 
już przed wybuchem pandemii większość 
przedsiębiorców nie radziła sobie z zarzą-
dzaniem i ochroną danych, to nadejście 
koronawirusa spowodowało znaczące 
spiętrzenie wcześniejszych problemów. 

– COVID-19 przyczynił się do tego, że 
środowisko IT stało się bardziej złożone. 
W mieszkaniach prywatnych powstały no-
we miejsca pracy, a tym samym nastąpiło 
rozproszenie i dalszy rozrost danych. Część 
firm, aby ograniczyć koszty działalności 
przeniosła swoje zasoby do chmury publicz-
nej, co wiąże się z dodatkowymi utrudnienia-
mi w zakresie zarządzania plikami – wylicza 
Piyush Mehta, CEO Data Dynamics.

Obawy te podziela znaczna część przed-
siębiorców. Wielu z nich zwraca uwagę, 
że środowisko IT staje się coraz bardziej Fo
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złożone ze względu na rosnącą objętość 
danych. Mówią też o zmieniającym się kra-
jobrazie cyberzagrożeń czy też problemach 
z kompatybilnością mnożących się usług 
chmurowych. 

– Organizacje wybierają usługi chmu-
rowe, jednakże muszą mieć na uwadze, że 
poruszanie się w tym środowisku nie jest ła-
twe, zwłaszcza kiedy dotyczy to przenosze-
nia danych pomiędzy różnymi dostawcami. 
Usługi trzech największych dostawców 
usług chmurowych nie są ze sobą kompaty-
bilne. Google, Microsoft oraz Amazon uży-
wają różnych API. Sytuacja komplikuje się 
w przypadku chmury prywatnej, gdzie mo-
gą występować rozmaite protokoły: HDFS, 
NFS, SMB, iSCSI czy FC – zauważa Anand 
Babu Periasamy, prezes MinIO. 

Sposoby na dane
Nie bez przyczyny więc tacy gracze jak 
Kaseya, Data Dynamics, MinIO czy Stor-
Pool postrzegają najbliższą przyszłość 
w jasnych barwach, licząc na zyski oraz 
przychylność ze strony potencjalnych 
inwestorów. Z  wymienionej czwór-
ki najszersze portfolio posiada pierw-
sza z wymienionych firm, co wynika ze 
strategii polegającej na przejmowaniu 
mniejszych podmiotów. W ciągu ostat-
nich pięciu lat Kaseya kupiła aż osiem 
startup-ów, w tym Unitrends, Spanning 
Cloud Apps, RapidFire Tools czy Graphus. 
Tym samym jej oferta zawiera systemy 
do monitorowania sieci, oprogramowa-
nie do ochrony danych oraz narzędzia do 
walki z malwarem. Fred Voccola tłuma-
czy, że zamierza pomagać małym i śred-
nim przedsiębiorstwom dostarczając im 
ujednolicony zestaw narzędzi do ochro-
ny sieci i danych. Taka deklaracja brzmi 
dziwnie w ustach szefa firmy, która po-
siada mozaikę rozwiązań opracowanych 
przez różnych dostawców. Kaseya nie pró-
buje jednak integrować ze sobą poszcze-
gólnych narzędzi z osobna, lecz stworzyła 
specjalny hub tłumaczący formaty i typy 
danych, jak też regulujący przepływ pracy 
pomiędzy nimi. 

Zwolennikiem głębokiej integracji jest 
też Piyush Mehta. Jego startup, który po-
wstał w 2012 r., dąży do eliminacji silosów 
danych, których nie brakuje, bo organi-
zacje gromadzą pliki na wielu różnych 
urządzeniach pracujących w środowisku 

lokalnym oraz chmurze. Z obserwacji Da-
ta Dynamics wynika, że do około 70 proc. 
danych przechowywanych przez firmy 
nikt nie sięgał od co najmniej trzech lat. 
Startup opracował więc platformę Sto-
rage X przeznaczoną do magazynowania 
plików, wykorzystującą automatyzację 
opartą na zasadach indeksacji, raporto-
wania i zarządzania infrastrukturą. Opro-
gramowanie współpracuje z macierzami 
i serwerami bez wsparcia ze strony agen-
tów czy jakichkolwiek bram. Ofertę Da-
ta Dynamics uzupełnia narzędzie Insight 
AnalytiX do analizy zawartości plików 
w  celu wyszukiwania i  klasyfikowania 
wrażliwych danych. Data Dynamics, aby 
dotrzeć ze swoimi produktami do szerszej 
grupy użytkowników, nawiązało bliską 
współpracę z Lenovo oraz NetApp’em. 

Alternatywa dla Amazona
Choć COVID-19 przyspieszył proces 
adaptacji usług chmurowych, wiele firm 
przechowuje część zasobów we własnej 
serwerowni. Jednocześnie przedsię-
biorcy nie chcą korzystać z usług chmu-
rowych wyłącznie jednego dostawcy. 
Wiele wskazuje więc na to, że najbliż-
sze lata upłyną pod znakiem dominacji 
modelu hybrydowego. Dlatego dostaw-
cy produktów IT starają się opracowy-
wać rozwiązania idealnie wpisujące się 
w potrzeby poszczególnych organizacji. 
Jednym z ciekawszych przykładów jest 
startup MinIO, który pracuje nad roz-
wojem platformy pamięci obiektowej 
open source. Kiedy Anand 
Babu Periasamy zakładał 
tę firmę w  2014  r., mało 
kto wówczas słyszał o tej 
technologii. Obecnie pa-
mięć obiektowa dominuje 
w środowisku chmurowym 
i stanowi poważną alter-
natywę dla plików w  lo-
kalnych centrach danych. 
System MinIO działa 
na dowolnej kombina-
cji serwerów X86 i  może być urucha-
miany jako JBOD, NAS czy na takich 
platformach chmurowych, jak: AWS, 
Azure, IBM Cloud czy Alibaba Cloud.  
MinIO pozwala przechowywać zdjęcia, 
pliki dzienników czy też obrazy konte-
nerów i maszyn wirtualnych, a wielkość  

pojedynczego obiektu wynosi od kilku kB 
do 5 TB. Kilka miesięcy temu startup nawią-
zał współpracę z VMware’m i od tej pory je-
go system wchodzi w skład platformy vSAN 
Data Persistence, dzięki czemu użytkow-
nicy VMware Cloud Foundation z Tanzu 
mogą w łatwy sposób korzystać z pamięci 
obiektowej o dowolnej pojemności. 

– Alians z VMware’m pozwala nam do-
trzeć do nowych grup klientów, a  także 
promować strategię chmury hybrydowej 
– podkreśla Anand Babu Periasamy.

W podobnym kierunku zmierzają dzia-
łania StorPool, którego specjaliści są zda-
nia, że publiczna chmura „nie zje świata”, 
a przyszłość należy do rozwiązań hybry-
dowych. Bojan Ivanov, CEO StorPool Sto-
rage, powołuje się w tym kontekście na 
dane IDC, z których wynika, że w 2024 r. 
przychody ze sprzedaży infrastruktury IT 
dla chmury prywatnej oraz tradycyjnych 
rozwiązań będą stanowić niemal 56 proc. 
tego segmentu rynku. 

StorPool specjalizuje się w  opraco-
wywaniu systemów Software Defined 
Storage (SDS), które trafiają zarówno 
do dużych dostawców usług interneto-
wych, jak i firm wdrażających środowi-
sko chmury prywatnej. Warto zauważyć, 
że firma ta powstała ponad dziewięć lat 
temu, kiedy na rynku nie było jeszcze ta-
kich produktów, jak vSAN. System StorPo-
ol ma zastąpić tradycyjne macierze SAN, 
w tym także all-flash. Do jego uruchomie-
nia wystarczą co najmniej trzy serwery, 
oprogramowanie Linux i StorPool. Star-

tup Bojana Ivanova koncen-
truje się przede wszystkim 
na klientach, którzy potrze-
bują wydajnych rozwiązań. 
StorPool zapewnia im opóź-
nienia poniżej 100 μs i 1 mln  
IO/s na serwer oraz 250 000 
IO /s na rdzeń procesora. 

Warto jeszcze podkreślić, 
że przedstawiciele Stor- 
Pool oraz MinIO chwalą się 
benchmarkami, z  których 

wynika, że ich systemy pod względem 
wydajności nie tylko nie odbiegają od naj-
bardziej znanych rozwiązań, ale czasami 
nawet je przewyższają. Niewykluczone, 
że tego typu argumenty skłonią niektó-
rych szefów IT do podjęcia odważnych 
i nietuzinkowych decyzji. 

Usługi trzech 
największych 
dostawców usług 
chmurowych 
nie są ze sobą 
kompatybilne.
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Nie było łatwo i trudno przewidzieć, co jeszcze się wydarzy, ale integratorzy 
są zgodni co do jednego: pandemia przyspieszyła cyfryzację, a rozwiązania 
teleinformatyczne nigdy nie były tak decydujące dla klientów domowych, 
biznesowych i instytucjonalnych, jak obecnie. 

2020: jak wpłynął na bieżącą działalność firmy?

Integratorzy o 2020: 
branża IT zdała egzamin 

n Piotr Fabiański, prezes Infonet Projekt
Rok rozpoczął się jak każdy inny, czyli kończeniem projektów zeszłorocz-

nych, bilansem zeszłego roku oraz planowaniem w czasie projektów w roku 

2020. Sytuacja, która chyba nas wszystkich zaskoczyła była na początku 

pewną niewiadomą i wyzwaniem. Jak pokazały późniejsze miesiące, fi r-

ma dobrze odnalazła się w zmieniającej się dynamicznie sytuacji. Niektóre 

z projektów faktycznie nie wydarzyły się z rozmachem, jakiego można było się 

spodziewać, a większa liczba chętnych do projektów przetargowych też nie napawała opty-

mizmem. Oczywiście część z projektów, które mogły się wydarzyć, inwestycji planowanych 

u niektórych klientów po prostu nie miało miejsca. Na szczęście rzetelne planowanie roku 

biznesowego pozwoliło nam przetrwać, rozwijać się i dążyć w stronę wyznaczonych celów 

handlowych.

n Bartosz Łopiński, CEO Billennium
Początek roku, a dokład-

niej wybuch pandemii, był 

ciężki chyba dla wszyst-

kich fi rm i Billennium nie 

stanowi wyjątku. Cały świat, 

w tym biznes, w pierwszej fazie 

pandemii zamarł. Po stronie klientów dało się 

wyczuć wyraźną niepewność, w końcu nikt 

nie wiedział, jak sytuacja się rozwinie i wie-

le fi rm przygotowywało się na najgorsze, czyli 

na całkowity paraliż gospodarki. Jednak już po 

pierwszym szoku, chociaż część przedsiębior-

ców postanowiła przeczekać pandemię, zdecy-

dowana większość spróbowała się dostosować 

do nowej rzeczywistości. Zatem, mimo że po-

jawiły się obszary czy całe branże, w których 

potraciliśmy zlecenia, to w ogólnym rozrachun-

ku inwestycje w IT zdecydowanie się zwiększy-

ły. Chociaż na początku zrobiliśmy jeden krok 

w tył, to już po chwili postawiliśmy dwa, a mo-

że nawet trzy do przodu i mogę powiedzieć, że 

zarówno Billennium, jak i cała branża IT stały 

się niejako benefi cjentem pandemii. 

n Daniel Arak, członek zarządu 
Itmagination 
Największą zmianą by-

ło przejście całego ze-

społu na pełną pracę 

zdalną w marcu. Dzię-

ki odpowiedniemu zapleczu 

technologicznemu udało nam się to zro-

bić w ciągu doby. W związku z COVID-19 

część klientów odsunęła swoje decyzje 

o rozpoczęciu lub kontynuacji współpra-

cy, jednak po ustabilizowaniu się sytuacji 

pandemicznej zauważyliśmy stopnio-

wy powrót do rozmów. W historii fi rmy 

to już jest trzeci międzynarodowy kry-

zys, który przetrwaliśmy. Powstaliśmy 

w 2008 roku, czyli w oku cyklonu kry-

zysu fi nansowego. Następnie przeżyli-

śmy kryzys w strefi e euro, który dotknął 

wielu naszych klientów. Na skutki kryzy-

su spowodowanego COVID-19 byliśmy 

przygotowani i wiedzieliśmy jak szybko 

reagować. W efekcie nie musieliśmy ko-

rzystać z żadnej tarczy antykryzysowej. 
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Jakie były najważniejsze wydarzenia na polskim rynku w 2020? 

n Adrianna Kilińska, prezes Engave
Przede wszystkim – pan-

demia. Nic raczej nie 

przebije tego globalnego 

wydarzenia oraz wszyst-

kich konsekwencji, które za 

sobą pociągnęło. Tych społecz-

nych, politycznych, biznesowych i oczywiście 

technologicznych. W tym ostatnim obszarze 

frazy digitalizacja, transformacja cyfrowa czy 

online były powtarzane aż do znudzenia, każ-

dego dnia. Zarówno przez tych, którzy zostali 

zmuszeni do organizowania na szybko wir-

tualnych spotkań w prostych aplikacjach 

Zoom czy MS Teams, jak i tych, których sy-

tuacja skłoniła do przyśpieszenia wdrożeń 

systemów klasy BI czy implementacji AI. 

Kolejną ważną zmianą stała się praca zdal-

na. Warto wymienić także debiut Allegro na 

giełdzie. IPO tego e-commerce’owego giganta 

to tylko potwierdzenie fali wznoszącej, na ja-

kiej znalazł się e-commerce. Kolejna zmia-

na dotyczyła sposobu wydawania pieniędzy 

przez klientów i przełożenia ciężaru zapla-

nowanych budżetów, między innymi w in-

stytucjach publicznych. Pieniądze szły na 

działania antycovidowe, ale też na sprzęt 

i rozwiązania IT, które pozwalały na zmia-

nę modelu biznesowego oraz na działania 

utrzymaniowe, a więc de facto ogranicza-

ne lub wstrzymywane były wydatki na inne 

inwestycje – w tym, jak wskazuje przeprowa-

dzone przez nas badanie, przede wszystkim, 

na rekrutację i szkolenia. Poza tym zmiany 

dotyczyły trendów technologicznych. Wyraź-

nie zauważaliśmy potrzeby klientów w kie-

runku szerokiego zastosowania voicebotów, 

w tym w fi nansach i obsłudze klienta.

n Daniel Arak, członek zarządu Itmagination 
W Polsce panuje wyczuwalny niepokój społeczny spowodo-

wany ingerencją polityków w codzienne życie Polaków. Jako 

przedstawiciele biznesu i obywatele potrzebujemy spokoju 

i porozumienia, a nie ciągłego dzielenia. COVID-19 pokazał do-

bitnie, że jesteśmy globalną wioską, której Polska jest integralną 

częścią. Dla naszego kraju jest to szansa, ale i zagrożenie, które wy-

nika z licznych powiązań między państwami na całym świecie. Widzimy dalszy 

wzrost znaczenia digitalizacji. Rozwój technologiczny spowoduje dalsze roz-

warstwienie na tych, którzy działają cyfrowo, goniących cyfrowy pociąg i tych, 

którzy na ten pociąg nie zdążyli. 

n Piotr Fabiański, prezes Infonet Projekt
Dla nas chyba największym wydarzeniem była realizacja 

projektu wraz z IBM-em dla Uniwersytetu Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego w Warszawie. Był to pierwszy tego rodza-

ju projekt w Polsce i nieliczny w Europie, z czego jesteśmy 

dumni. Ale co najważniejsze, zapoczątkował nasze dalsze 

działania w obszarze AI. Kolejnym wydarzeniem była zmia-

na w podejściu klientów do realizacji projektów w trybie zdalnym. To nam 

ułatwiło ich realizację i wykonywanie większej ilości zadań niezależnie od 

miejsca przebywania. Nie wszystko można wykonać zdalnie, ale ogranicze-

nie podróżowania do minimum znacznie usprawniło pracę. 

n Piotr Kawecki, prezes ITBoom 
Co do wydarzeń to oczywiście są takie, które zasługują na uwa-

gę i tu można wymienić świeżą sprawę, jaką jest premiera Cy-

berpunk 2077. Można także mówić o zapowiedziach wielkich 

inwestycji w polską chmurę przez światowych liderów IT – Mi-

crosofta i Google’a. Przy czym musimy mieć świadomość, że te 

zapowiedzi to krok w dobrym kierunku, ale bardziej dla wspo-

mnianych dwóch gigantów. Jak wspominałem już wielokrotnie, chmura 

jest za droga! Nadal tak uważam. Fajnie, że fi zyczna lokalizacja centrów danych 

będzie bliżej, ale dla polskiego biznesu to niewielka korzyść. Praktycznie nie ma 

ona znaczenia. Szybkość łączy jest na tyle efektywna, że nie odczujemy znaczą-

cej poprawy w jakości usług chmurowych hostowanych w Polsce. Dużo bardziej 

odczuwalne byłoby natomiast dostosowanie cen usług światowych gigantów do 

naszych realiów fi nansowych. 

www.crn.pl facebook.com/crnpolska twitter.com/crn_polska www.linkedin.com/company/crn-polska

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :
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2021: jakie są możliwe scenariusze dalszego rozwoju firmy?   

n Andrzej Lipka, CEO Predica 
Group
Będziemy konty-

nuować budowanie 

międzynarodowego 

zespołu pod przewod-

nictwem silnego zespołu li-

derów, działających nie tylko w Polsce, 

ale również w Stanach Zjednoczonych 

i Danii. Ponadto będziemy intensywnie 

rozwijać praktyki Cybersecurity i Data 

Analytics, aby wyjść naprzeciw oczeki-

waniom i potrzebom naszych klientów. 

Tu nasze rozwiązania, takie jak Mana-

ged Security Operations Center czy Mo-

dern Enterprise Data Warehouse, cieszą 

się dużym zainteresowaniem. Do te-

go nieprzerwanie rozwijamy nasze 

kompetencje z technologii Microso-

ftu. Oczywiście wszystko to wymaga 

zmotywowanego, zdolnego i pracowi-

tego zespołu ludzi, który stale poszerza-

my. W 2021 planujemy zatrudnić około 

100 konsultantów, programistów i spe-

cjalistów IT pasjonujących się technolo-

giami Microsoftu. 

n Bartosz Łopiński, CEO Billennium
Rok 2021 powinien być dla Billennium równie dobry, jak 2020. Jed-

nym z naszych najważniejszych rozwiązań jest Inperly, czyli plat-

forma do wielokanałowej komunikacji, umożliwiająca bezpośredni 

kontakt pomiędzy fi rmą a klientem, nawet w przypadku zamknięcia 

placówek stacjonarnych. Pandemia przyniosła znaczący wzrost zainte-

resowania Inperly i nawet, jeżeli w 2021 roku pandemię uda się pokonać, 

to wiele nawyków konsumenckich, które wykształciły się obecnie, zostanie z nami na 

stałe. Skoro w pandemii nie musiałem iść do placówki banku, żeby porozmawiać twa-

rzą w twarz z konsultantem i podpisać umowę na kredyt, to czemu miałbym to robić 

w przyszłości? Co więcej, Billennium od lat współpracuje z klientami z sektora farma-

ceutycznego, a branża healthcare, czyli fi rmy farmaceutyczne czy biotechnologiczne, 

a także systemy państwowej służby zdrowia, jest obecnie jedną z tych, które najmoc-

niej inwestują w IT. 

n Michał Jaworski, CEO Chmurowisko
Miniony rok pokazał nam jak ważna jest elastyczność i umiejęt-

ność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Naszym 

priorytetem pozostaje więc niezmiennie skalowalność i automaty-

zacja procesów oraz stopniowy rozwój fi rmy. Myślę, że rok 2021 

będzie więc naturalnym następstwem tego, co wypracowaliśmy już 

w 2020. Wyszliśmy z ofertą do krajów nordyckich, rozwijamy współ-

pracę z klientami z tego regionu i obiecuję, że na tym się nie skończy. W odpowie-

dzi na potrzeby klientów rozwijamy też rozwiązania z obszaru Industrial Internet 

of Things oraz Machine Learning. I również w tych usługach widzę potencjał do wy-

korzystania w tym roku. 

n Piotr Kawecki, prezes ITBoom
Musimy sobie podzielić branżę i naszą działalność na dwa segmenty: usługi i sprzęt. Widzimy w obszarze wdro-

żeń rozwiązań zdalnych, że klienci w Polsce naprawdę chcą inwestować w zmianę. Kontynuują rozpoczęte pro-

jekty, zwiększają budżety i podchodzą do IT bardzo poważnie. Myślę, że możemy mówić o początku prawdziwej 

rewolucji cyfrowej. To naprawdę duża rzecz i krok w bardzo dobrym kierunku. W kontekście sprzętu będziemy 

mieli natomiast kilka ciekawych zjawisk. Pamiętajmy, że 2020 rok to był prawdziwy boom na urządzenia mobilne. 

Każdy musiał bądź chciał kupić laptopy i urządzenia do pracy zdalnej. W 2021 roku desktopy będą coraz częściej od-

chodzić do lamusa. Mam świadomość tego, że kosztowo laptopy są dużo droższą infrastrukturą. Jednak dzisiaj każda korporacja, 

a nawet mniejsza fi rma musi zapewnić swoim pracownikom dostęp do sprzętu IT, który będzie funkcjonalny w modelu pracy zdal-

nej. W związku z tym znaczące zakupy w tym segmencie zostały dokonane w 2020 roku. To kolejny rok z rzędu, kiedy nie spo-

dziewałbym się rekordów w słupkach sprzedaży sprzętu.
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Jakie były najważniejsze wydarzenia na światowym rynku w 2020? 

n Adrianna Kilińska, prezes Engave
Z końcem grudnia kończy 

swój żywot Flash. W tej 

technologii robiło się pre-

zentacje, strony www, gry, 

a nawet aplikacje bankowe. 

Od lat dwaj giganci Adobe i Google

toczyli wojnę, bo ten ostatni nie mógł indek-

sować stron www zrobionych we Flashu. Osta-

tecznie wygrało Google i Adobe Flash Player, 

po ponad 20 latach, schodzi ze sceny. Nieste-

ty, według mnie ze szkodą dla interaktywnych 

stron czy aplikacji, ponieważ nie wszyst-

kie funkcje Flasha, choćby język skryptowy, 

zostały zaimplementowane w HTML5. Jako 

propagatorka rozwoju kobiet nie mogę nie 

wspomnieć o iskierce nadziei, którą wyzwoli-

ła Kamala Harris – pierwsza kobieta na stano-

wisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych 

i jej słynny cytat: „mogę być pierwszą kobietą 

na tym stanowisku, ale nie będę ostatnią”. Li-

czę na to, że Kamala Harris dostarczy kobietom 

wielu inspiracji i zmotywuje do pokonywania 

wszelkich trudności w dziedzinach tradycyjnie 

zdominowanych przez mężczyzn. 

n Andrzej Lipka, CEO Predica Group
Końcówka roku zafundowała nam połączenie Salesforce’a 

i Slacka. Jest to jasny ruch w kierunku stworzenia alterna-

tywy dla Microsoftu na rynku oprogramowania enterprise. 

Istotne znaczenie miał też debiut Snowfl ake’a z najwięk-

szym IPO na rynku amerykańskim w sektorze technolo-

gicznym. Osiągając sprzedaż rzędu 3,4 miliardów dolarów, ta, 

zdawałoby się, mało znana poza branżą fi rma gra już na równym pozio-

mie z liderami na rynku. Podobny wynik osiągnął DoorDash, na fali sukce-

su unicornów rekordowo zadebiutował też Airbnb z wynikiem 3,5 miliarda 

dolarów. Te wyniki pokazują, że technologia jest przyszłością biznesu, a sa-

ma branża jest drugorzędna. Przejście Apple’a na nowe, własne procesory 

M1 w linii MacBook, oparte o architekturę ARM, to kolejna ważna zmia-

na. Patrząc na ogólny trend, głównie producenci tacy jak Microsoft, Apple, 

czy Nvidia zaczynają tworzyć własne procesory, zagrażając hegemonii 

tradycyjnych graczy, takich jak Intel czy Qualcomm. Oprócz wydarzeń ob-

serwujemy również trendy, które są coraz wyraźniejsze na rynku techno-

logicznym: Alibaba jest trzecim co do wielkości dostawcą infrastruktury 

chmurowej na świecie (9,1 proc. udziału w rynku według danych Gartnera),

po AWS z 45 proc. udziałem i Microsoftem, który uzyskał 17,9 proc. Łatwo

to przegapić z punktu widzenia Polski, gdzie obecnych jest głównie trzech 

graczy (AWS, Microsoft, Google). Co istotne, świat próbuje ustalić nowy 

standard dla budowania rozwiązań. Podczas ostatniego re:Invent, CTO 

AWS ogłosił, że ponad połowa nowych rozwiązań Amazona jest budowana 

w oparciu o podejście serverless. Warto na to zwrócić uwagę w 2021 roku. 

n Michał Jaworski, CEO Chmurowisko
Pewnie nie będę tutaj zbyt oryginalny twierdząc, że w tym roku numerem jeden pozostaje niezmiennie pan-

demia. Rynek chmurowy w 2020 wyglądał mniej więcej tak, jak bolidy na starcie po zapaleniu się zielone-

go światła. Najpierw niewiarygodny przyrost aktywnych użytkowników zanotowały komunikatory oparte na 

technologii chmurowej. Microsoft Teams z 20 milionami aktywnych dziennie kont w listopadzie 2019 roku się-

gnął 75 milionów w kwietniu 2020. Co więcej, badania Synergy Research Group pokazują, że globalnie pandemia 

doprowadziła do wzrostu wydatków na chmurę nawet o 34 procent w usługach IaaS i PaaS. W Polsce obserwowaliśmy 

podobny trend, mimo pesymistycznych prognoz dla całej gospodarki. 

Opracował 

Tomasz Gołębiowski 
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Taka dość typowa historia: w pew-
nym zespole programiści nie chcą 
zajmować się testami. Ba, Scrum 

Master, który jednocześnie jest też pro-
gramistą, przygotował nawet specjalną 
prezentację na ten temat, by opowiedzieć 
o tym innym Scrum Masterom. Wynika-
ło z niej, że testować ogólnie nie warto, bo 
programista przecież wie, że to co zrobił 
działa, więc to dla niego jest stratą czasu, 
a poza tym programiści są od programo-
wania, testów nie lubią. Zresztą testy to coś 
pośledniejszego i oni, wykonując taką gor-
szą pracę, źle się czują. Więc nie będą.

Historię tę opowiedział mi niedawno za-
przyjaźniony Agile Coach z pytaniem dość 
oczywistym: co z takim przypadkiem robić? 
Oczywiście coś doradziłem (między innymi 
zasugerowałem szersze pochwalenie się na 
świecie kolegą Scrum Masterem – progra-
mistą, który tworzy bezbłędny kod – ktoś 
taki to prawdziwy skarb), miło porozma-
wialiśmy i być może nawet coś pomogłem. 
Niemniej pozostało poczucie pewnego nie-
dosytu – miałem wrażenie, że w tej rozmo-
wie nie doszliśmy do sedna sprawy.

Analizując podejście, zgodnie z którym 
programista nie powinien zajmować się 

testami (względnie, że zajmowanie się ni-
mi jest poniżej jego godności i statusu spo-
łecznego) dochodzę do wniosku, że opiera 
się ono przede wszystkim na dwóch fałszy-
wych przesłankach.

Edukacyjny grzech 
pierworodny 
Pierwsza z nich to przekonanie, że rolą pro-
gramisty jest programowanie, a ściślej, że 
„rolą programisty jest tworzenie kodu”. 
Takie redukcjonistyczne podejście wi-
dzi osobę, która umie programować, tylko 
w jednym wymiarze – tej właśnie umiejęt-
ności. W ten sposób redukuje się tego kogoś 
do biologicznej maszyny, która ma z punktu 
widzenia organizacji spełniać jedną funk-
cję. Nie dziwota, że skoro maszyna „pro-
gramista” umie tylko jedno –  „tworzyć 
kod” – to trzeba ją odpowiednio nastawić, 
a więc poprzedzić ją maszyną „architekt”, 
która „zaprojektuje rozwiązanie” oraz do-
starczyć jej półprodukt do przetwarzania, 
co jest zadaniem maszyny „analityk”, któ-
ra go tworzy pod postacią „specyfi kacji”. Po 
wyjściu oprogramowania z maszyny „pro-
gramista” przekazujemy je do maszyny „tes-
ter”, której zadaniem jest sprawdzić czy 

to, co zrobiła maszyna „programista” jest 
zgodne z tym, co wyprodukowała maszyna 
„analityk”. Wszystko na podobieństwo łań-
cucha wytwórczego w przemyśle. 

Jak łatwo zauważyć, wszystko jest zop-
tymalizowane na takie traktowanie pracow-
nika począwszy już od etapu kształcenia 
(wąska specjalizacja), poprzez rekrutację 
(stanowiska opisane zadaniem, jakie ma być 
wykonywane), a kończąc na metrykach (go-
dziny pracy, czyli godziny wykorzystywania 
umiejętności). Dołóżmy do tego formowa-
nie menedżerów w taki sposób, że każdy 
z nich niemal instynktownie czuje się zo-
bowiązany do dbania o to, by każda maszyna 
(zasób) była maksymalnie zajęta – i mamy 
obraz dysfunkcyjnego mechanizmu, któ-
ry umacnia to błędne przekonanie – a co za 
tym idzie, jego konsekwencje. 

Nie dziwne zatem, że wykształcona
w  tym kierunku i  rozliczana z  godzin 
programowania maszyna „programista” 
oburza się, gdy miałaby zajmować się czyn-
nościami innych maszyn lub odpowiadać 
za ich wyniki. Nie dziwne, że osoba obsa-
dzona w roli maszyny „programista” nie 
czuje się w pełni zaangażowana w produkt, 
czy w całość określonej pracy. Fo
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Analizując przekonanie, że programista

nie powinien zajmować się testami, 

dochodzę do wniosku, że opiera się 

ono przede wszystkim na dwóch 

fałszywych przesłankach.

Czemu

TESTOWAĆ?
programiści nie chcą
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Andy Brandt 
jest założycielem i senior consultantem firmy 

doradczo-szkoleniowej Code Sprinters. Wcześniej 
był między innymi Country Managerem 

Swisscom CEE (w Polsce pod marką Air Bites), 
a także menedżerem i konsultantem w 4pi, 
Unisys i T-Mobile Polska, jak też pierwszym 

redaktorem naczelnym „Linux+”. 

Tymczasem tak naprawdę zada-
niem programistów, testerów i  w  ogó-
le wszystkich innych jest rozwiązywanie 
problemów użytkowników poprzez opro-
gramowanie, a  więc dostarczanie użyt-
kownikom nowych możliwości, które są 
dla nich wartościowe. Wymaga to wielu 
umiejętności i czynności – samo tworze-
nie kodu (a więc umiejętność przypisywa-
na programistom) jest tylko jedną z nich. 
Wśród tych umiejętności, poza umiejętno-
ścią programowania, mamy także umiejęt-
ności analityczne (rozumienie problemu), 
jak i związane z testowaniem oraz wiele in-
nych. Wszystkie one są potrzebne i ważne, 
bo bez nich nie może powstać kompletny 
efekt pracy. Przy czym nie jest nim dzia-
łające oprogramowanie, ale danie użyt-
kownikowi wartościowych możliwości, 
których wcześniej nie miał. 

Jeśli zbierzemy zespół, to z  pewno-
ścią różni jego członkowie mieć będą owe 
umiejętności rozwinięte i  wyćwiczone 
w różnym stopniu. Jest to dobre, pod wa-
runkiem, że będą z sobą współpracować 
w taki sposób, by wykorzystać swoje sil-
ne strony i zminimalizować słabe, dzięki 
czemu możliwości zespołu będą sumą ich 

możliwości. To zaś możliwe 
jest jedynie przy wspólnocie 
pracy (wszyscy razem two-
rzymy rozwiązanie dla na-
szego użytkownika/klienta) 
i  odpowiedzialności za pro-
dukt. Innymi słowy, „testera” 
równie interesuje poprawność 
rozwiązania co i „analityka”, 

a „programista” przejmuje się nie tylko ko-
dem, ale i tym, czy ów kod działa oraz czy 
efekt jego działania spełnia oczekiwania 
klienta. Łatwiej jest stan taki osiągnąć, jeżeli 
patrzymy na zespół nie jako na zbiór odręb-
nych wyspecjalizowanych maszyn, ale jako 
na grupę ludzi o różnych umiejętnościach, 
którzy wspólnie coś tworzą. Jak sądzę, ta-
ki stan właśnie mieli na myśli twórcy Scru-
ma, kiedy nalegali, by wszystkich członków 
zespołu nazywać „developer” niezależnie 
od tego, jaką specjalność reprezentują.

Drugą fałszywą przesłanką twierdzenia, że 
„programista nie powinien zajmować się 
testami” jest przekonanie, że „w pracy po-
winienem (względnie powinnam) zajmo-
wać się rzeczami przyjemnymi”, połączone 
z brakiem odpowiedzialności za swoją pracę.
Nastawienie takie nie jest szczególnie orygi-
nalne i występuje nie tylko w naszej branży. 
Przeciwnie, jest ogólną bolączką społeczną 
naszych czasów z ich naciskiem na fun i en-
demicznym brakiem zrozumienia dla takich 
pojęć jak obowiązek. 

Temat to – wraz z naszym specyfi cznym 
tłem kulturowym – na osobny długi artykuł. 
Dość powiedzieć, że konieczna jest pewna 
dojrzałość i odpowiedzialność, która powo-
duje, że wstydzimy się oddać pracę niekom-
pletną. Oprogramowanie, które nie zostało 
przetestowane jest w sposób ewidentny 
niekompletne, zbudowane niezgodnie ze 
sztuką. Profesjonalny, odpowiedzialny pro-
gramista powinien się tym przejmować, 
a nie uważać, że czynności te go nie obcho-
dzą i nie interesują. Nie powinien być zda-
nia, że to jest w porządku, że może oddać 
coś, bo „u mnie działa”, a sprawa ewentual-
nych testów to już zajęcie dla kogoś innego, 
gdyż on jest ponad to… 

Warto zauważyć, że w grach zespołowych 
– a Scrum to ma być „zespołowa gra w roz-
wój oprogramowania” (stąd nazwa) – choć 
są specjalności, to jednak zawodnicy, jeśli 

to konieczne, wychodzą poza nie. Na przy-
kład jeśli obrońca znajdzie się w sytuacji 
dogodnej do oddania strzału na bramkę 
przeciwnika to to zrobi, a nie będzie się wy-
mawiał, że on nie jest od tego specjalistą. 
Podobnie napastnik nie będzie obserwował 
spokojnie z boku akcji drużyny przeciw-
nej, twierdząc, że tą sprawą powinni zająć 
się obrońcy, a jego to nie obchodzi, bo on się 
w obronie źle czuje i pasjonuje go atak.

Ta metafora dość dobrze pokazuje o co 
chodzi. Nie idzie o to, że istnienie w zespole 
osób o specjalizacji bardziej ku testom („tes-
terów”) nie ma sensu – wprost przeciwnie. 
Niemniej granica nie powinna być tak ostro 
zarysowana jak to ma miejsce ewidentnie 
w umyśle osoby, która zainspirowała ten 
przydługi artykuł. Innymi słowy, nie po-
winno być podziału w zespole, powinna być 
współpraca, w ramach której każdy robi to, 
co umie najlepiej, ale w miarę potrzeby tak-
że i to, co robi tylko przeciętnie, najlepiej jak 
umie, wkładając swój wysiłek w pracę zes-
połu w danym momencie i na danym etapie. 
Oczywiście, jest to trudniejsze niż po pro-
stu powiedzenie, że „ja nie będę tego robił”, 
będące właśnie przejawem braku dojrza-
łości. W połączeniu z równie fałszywym 
przekonaniem, że celem metod agile jest, 
aby pracownikom – a szczególnie progra-
mistom – było miło i przyjemnie, prowadzi 
do wypowiedzi i postaw jak wyżej. 

Co zatem należy robić? Po pierwsze, usu-
nąć mechanizmy organizacyjne, które mogą 
wzmacniać pierwsze przekonanie (przede 
wszystkim skończyć z naciskiem na to, by 
wszyscy byli zajęci i idiotycznym liczeniem 
godzin). Po drugie, zdecydowanie walczyć 
z niedojrzałością i nieodpowiedzialnością, 
najlepiej już na etapie rekrutacji. 

Programista 
to nie maszyna
do tworzenia 
kodu.  
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Cloud Reseller
 News      

Lotos, w ramach projektu cyfryzacji nazwanego „Cyfrowym biurkiem”, wdrożył usługę Microsoft 

365, Microsoft Teams i Azure Information Protection, a także uruchomił program adaptacji no-

wych rozwiązań realizowany w oparciu o Ambasadorów Zmian, czyli osób, które intensywnie 

korzystają i szkolą się w zakresie nowoczesnych technologii, by następnie móc przekazywać wie-

dzę i umiejętności pozostałym pracownikom koncernu. „W Lotosie są osoby, które przepracowały 

tutaj ponad 40 lat. Są też młodzi stażem pracownicy, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową 

drogę. Ale dla jednych i drugich technologia to dzisiaj element niezwykle ważny” – mówi Piotr 

Stępniewski, Global Chief Information Officer w Grupie Lotos. Obecnie z wideokonferencji, czatu, 

możliwości współdzielenia dokumentów oraz pracy w rozproszonych zdalnych zespołach korzysta 

w całej organizacji już prawie 1,3 tys. pracowników.

Atos wprowadził do oferty roz-

wiązanie Atos OneCloud, które 

w zamyśle jego twórców ma przy-

spieszać migrację użytkowników 

do chmury w modelu one-stop 

shop, w środowisku o charakterze 

publicznym, prywatnym lub hybry-

dowym. Pakiet dziesięciu różnych 

usług (m.in. Sztuczna Inteligencja & 

Uczenie Maszynowe w Chmurze) 

dostarczany jest klientom Atosa we 

współpracy z takimi dostawcami, 

jak: Amazon Web Services, Dell 

Technologies, Google Cloud, IBM 

– Red Hat, Microsoft Azure, SAP, 

ServiceNow oraz Salesforce. W cią-

gu najbliższych pięciu lat Atos zapo-

wiada inwestycje w dalszy rozwój 

OneCloud na poziomie 2 mld euro. 

Oktawave uzyskało status VMware Managed Service Providera, dzięki czemu może wspierać 

klientów w uruchamianiu usługi VMware Cloud (VMC) w Amazon Web Services. Usługa polega na 

oferowaniu kompleksowego centrum danych w modelu Software-Defined Data Center. „Oktawave 

ma wieloletnie doświadczenie w korzystaniu z rozwiązań technologicznych VMware na własnej 

infrastrukturze chmurowej. Obecnie, jako certyfikowany VMware Managed Service Provider i AWS 

Consulting Partner mamy potwierdzone kompetencje, aby wspierać firmy w uruchamianiu usługi 

VMware Cloud on AWS” – mówi Maciej Kuźniar, COO Oktawave. Wcześniej polski dostawca uzyskał 

między innymi status Google Cloud Partnera w obszarze Sell & Service. 

Fakty, ciekawostki i rozmowy

CRN Zacznijmy pół żartem, pół se-
rio: dlaczego warsztaty „Dziewuchy 
w chmurach” już z definicji wyklucza-
ją mężczyzn? 
Katarzyna Raczak Mężczyźni nie poczuli 
się wykluczeni. Powiem więcej, niektórzy 
panowie również zapisali się na te warsz-
taty. Co pokazuje pewien ważny mecha-
nizm, bo w drugą stronę to zwykle tak nie 
działa. To znaczy na szkoleniach dotyczą-
cych technologii informatycznych kobiet 

jest zwykle bardzo mało. Wiele z nich po 
prostu nie ma przekonania, że odnajdzie 
się w tej dziedzinie. Natomiast kiedy okre-
ślony projekt jest dedykowany właśnie ko-
bietom, wówczas reakcja z ich strony jest 
dużo bardziej pozytywna. Mają wtedy po-
czucie, że ktoś w sprzyjającej atmosferze 
niejako robi dla nich miejsce w branży IT. 

To ważne, bo chyba nikt nie ma wątpli-
wości, że bez większego zaangażowania 
ze strony kobiet dużo trudniej będzie 
walczyć z mocno odczuwalnym niedo-
borem programistów. 
Tak. Z ogólnodostępnych danych wynika, 
że w Polsce wśród programistów udział 
kobiet wynosi zaledwie 30 proc. wszyst-

DZIEWUCHY 

KATARZYNA RACZAK, współodpowiedzialna 
za obszar Business & Public Affairs w kancela-
rii Kochański & Partners, w rozmowie o cyklu 
warsztatów „Dziewuchy w chmurach”, który ma 
na celu promocję branży IT wśród kobiet. 
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EBS, polski producent systemów zabezpieczeń oraz 

rozwiązań dla automatyzacji biznesu, przenosi we współ-

pracy z Chmurą Krajową swoje aplikacje do Google Cloud. 

Zmiana ma związek z rozwojem firmy na rynkach mię-

dzynarodowych. EBS specjalizuje się w zakresie Internetu 

rzeczy, oferując systemy zabezpieczeń oraz rozwiązania 

umożliwiające automatyzację biznesu. Spółka jest twórcą 

m.in. pierwszego na świecie systemu monitoringu on-

-line pracowników. Z jej oferty korzystają firmy z branży 

ochrony oraz zakłady produkcyjne. „Obecność polskich 

przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych będzie 

rosła. Chcemy wspierać je w tym procesie, zapewniając 

dostęp do odpowiednich technologii” – podsumowuje 

Magdalena Hundz, Sales Executive Chmury Krajowej. 

AWS, podczas ubiegłorocznego re:Invent, po raz pierwszy zorganizował osobne wystąpienie – Machine Learning Keynote – poświęcone 

technikom uczenia maszynowego. Poprowadził je Swami Sivasubramanian, wiceprezes Amazon Machine Learning, który podkreślał, 

że nie jest to już rozwiązanie niszowe, a w przypadku AWS korzysta z niego już ponad 100 tys. klientów tej platformy. Z myślą o nich 

w 2020 r. koncern udostępnił w sumie około 250 nowych funkcji uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. 

Polcom zakończył pierwszy etap prac związany z rozbudową swojej infra-

struktury data center. W drugim etapie nastąpi rozbudowa zasobów Polcom 

Cloud. Decyzja o inwestycjach podyktowana była ponad 30-proc. wzrostem 

sprzedaży usług chmury obliczeniowej (rok do roku). Ponadto przyczynił 

się do tego rozwój firmy na rynkach globalnych, między innymi w Australii 

oraz Ameryce Północnej i Południowej. Plany rozwojowe Polcomu są także 

odpowiedzią na prognozy na rynku energii elektrycznej w najbliższych latach. 

W efekcie firma przeprowadziła przebudowę i rozbudowę infrastruktury 

związanej z utrzymaniem data center. Prace miały na celu podniesienie bez-

pieczeństwa usług poprzez zwiększenie mocy chłodniczej oraz energetycz-

nej. W związku z tym firma wybudowała farmę fotowoltaiczną oraz rozbudo-

wała infrastrukturę systemu chłodzenia. Moc chłodnicza została zwiększona 

o dodatkowe 2,85 MW. Rozbudowano także system zasilania i zainstalowano 

agregaty prądotwórcze o łącznej mocy 3 MW.

o usługach CLOUDOWYCH

kich pracowników tego sektora. Widać 
tendencję wzrostową, jednak w dalszym 
ciągu obserwujemy niedobór w tym ob-
szarze, co potwierdzają chociażby analizy 
Geek Girls Carrots. Udział kobiet w sekto-
rze IT z pewnością mógłby być większy, 
zwłaszcza, że skutki pandemii znaczą-
co przyspieszyły transformację cyfro-
wą w Polsce, z naciskiem na rozwiązania 
chmurowe. 

Jaki jest odbiór waszego projektu 
wśród pań? 
Pozytywny, co nas nie dziwi. Powołam się 
w tym kontekście na dane No Fluff Jobs, 
z których wynika, że aż 60 proc. kobiet, 
które nie pracują w branży IT, rozważa 
podjęcie takiej próby. Dlatego planujemy 
drugą edycję „Dziewuch w chmurach”, 
prawdopodobnie w lutym tego roku. Bę-
dzie się jednak różnić od pierwszej, która 
była poświęcona bardziej miękkim zagad-
nieniom, a więc temu, na co zwracają uwa-
gę rekruterzy w branży IT, prawdziwym 
historiom opowiadanym przez osoby, 
które się przebranżowiły, czy pokazaniu, 
jak wyznaczyć od podstaw własną drogę 
w branży technologicznej. Pokazywali-
śmy też niezbędne kompetencje, bo wie-
lu kobietom wydaje się, że nie mają czego 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

szukać w sektorze IT bez skończonych 
studiów kierunkowych. Tymczasem nie 
brakuje dobrych kursów, które przygoto-
wują osoby bez dyplomu do pracy w cha-
rakterze programisty. 

Jak będzie zatem wyglądać druga edy-
cja warsztatów? 
Będziemy skupiać się na kwestiach tech-
nicznych. Weźmiemy 
przy tym pod uwagę 
potrzeby konkretnych 
uczestników pierw-
szej edycji. Przy czym 
na pewno chcemy kon-
tynuować temat usług 
chmurowych, ale uzu-
pełnimy to o inne rodzaje rozwiązań. Nie-
mniej sektor cloudowy ma największy 
potencjał. 

Skąd pomysł, żeby firma prawnicza  
robiła warsztaty technologiczne? 
Nowe technologie to jedna z wiodących 
specjalizacji naszej firmy. Od wielu mie-
sięcy działamy na rzecz „uchmurowienia” 
polskich przedsiębiorców i ich pracow-
ników, ponadto chcemy wspierać dalszy 
rozwój rynku IT, pomagając wszystkim 
chętnym w zrozumieniu, jak funkcjonuje 

szybko zmieniający się świat technologii. 
Generalnie, branży prawnej jest dużo bli-
żej do świata nowych technologii niż to 
się może wydawać. Nie ma bezpiecznych 
technologii bez ram prawnych. Poza tym 
korzystamy z nich w coraz większym stop-
niu, żeby optymalizować swoją pracę. Po-
nadto musimy je poznawać, żeby umieć 
doradzić klientom, w  jaki sposób mają 

dostosować swoje środo-
wisko technologiczne do 
zmieniających się prze-
pisów. Dlatego nasi praw-
nicy stale rozwijają swoją 
wiedzę technologiczną, 
uczestniczą w  szkole-
niach i warsztatach, a na-

sza kancelaria współpracuje z wybranymi 
integratorami, aby kompleksowo wspierać 
klientów – my w aspektach takich jak mity-
gacja ryzyk prawnych i compliance’owych, 
a integratorzy w dostosowaniu infrastruk-
tury do określonych przepisów. Jeśli zaś 
chodzi o „Dziewuchy w chmurach” to sesje 
stricte technologiczne prowadzą specjali-
ści z firm IT, na przykład z Chmurowiska, 
współorganizatora warsztatów. 

Działamy na rzecz 
„uchmurowienia” 
polskich 
przedsiębiorców.
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Dotyczyło to oczywiście branż, które nie 
zostały zamknięte z powodu pandemii. 
Przykładowo, sporo zamówień spływa-
ło od biur rachunkowych i fi rm prawni-
czych, ale też od fi rm deweloperskich, 
które bez większych przeszkód kontynu-
owały zaplanowane jeszcze przed pande-
mią prace budowlane. 

W sumie, jeśli wziąć pod uwagę opinie 
producentów i integratorów, poprzedni 
rok był pod względem sprzedaży podob-
ny do 2019, a w niektórych przypadkach 
nawet nieco lepszy. Nie w pełni potwier-
dzają to jednak dystrybutorzy, zwracając 
uwagę chociażby na spadek popytu w sek-
torze MŚP. 

– Pandemia mocno zachwiała stabil-
nością fi nansową mniejszych fi rm, a ich 
właściciele ograniczyli wydatki, nie uzna-
jąc serwerów NAS za urządzenia pierwszej 
potrzeby – wyjaśnia Małgorzata Moskal, 
Product Manager w Veracompie. 

Z drugiej strony zasadniczym czynni-
kiem generującym popyt na NAS-y było 
przejście na pracę zdalną, co wymogło na 
wielu fi rmach inwestycje w infrastruktu-
rę IT, w tym związane z kwestią bezpie-
czeństwa danych. 

– NAS-y stały się ważnym towarzyszem 
i stróżem bezpiecznej pracy zdalnej. Po-
cząwszy od uzyskiwania dostępu do plików 
z innej lokalizacji, synchronizacji z urzą-

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 spowodowały istny rollercoaster na rynku NAS-ów dla 
biznesu. Po ubiegłorocznych wahaniach sprzedaży dostawcy spodziewają się, że w najbliższych 
miesiącach zdecydowanie ruszy ona w górę. 

Wminionym roku dostaw-
cy NAS-ów nie mogli na-
rzekać na nudę. Zaczęło się 

od przysłowiowego trzęsienia ziemi, 
a  więc wybuchu epidemii w  Chinach, 
co w przypadku niektórych marek spo-
wodowało kłopoty z dostawami sprzętu 
do Europy. Jednocześnie, wraz z rosną-
cą paniką na naszym kontynencie, część 
tutejszych przedsiębiorstw, niepewna 
jutra, zamroziła wydatki. Jednak w ko-
lejnych kwartałach nastąpiła stabiliza-
cja, a konieczność zapewnienia milionom 
osób odpowiednych warunków do pra-
cy zdalnej sprawiła, że popyt na NAS-y 
zaczął rosnąć, zwłaszcza w IV kw. ub.r. 

RYNEK

Towarzysz
pracy zdalnej 
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dzeniami mobilnymi, 
po kontrolę dostępu do 
danych z  kopii zapa-
sowych –  komentuje 
Wojciech Krajewicz, 
menedżer rozwoju produktów w Impak-
cie, który jest dystrybutorem Asustora. 

Ważnym argumentem przy zakupie 
NAS-a była możliwość uruchomienia 
darmowego serwera VPN. Jeden z  in-
tegratorów ocenił, że wzrost zapotrze-
bowania na sieci prywatne sięgnął aż 
800 proc. w porównaniu z danymi za rok 
2019. Ponadto w „pandemiczne” potrze-
by małych i średnich fi rm trafi ały takie 
funkcje NAS-ów, jak możliwość stwo-
rzenia chmury prywatnej, mechanizmy 
synchronizacji i backupu danych, czy mi-
gawki, jako mechanizm chroniący dane 
przed ransomware’m. Jak przekonu-
je Łukasz Milic, Business Development 
Representative w  QNAP-ie, dobrym 

argumentem 
sprzedażowym 
okazywały się dar-
mowe rozwiązania 
SD-WAN. Co nie 

dziwi, skoro pozwalają rozproszonej fi r-
mie na wydajne i bezpieczne połączenia 
między różnymi lokalizacjami, bez po-
trzeby kupowania dedykowanego sprzę-
tu czy opłacania licencji. 

W każdym razie pandemia najwyraź-
niej nie zmieniła podejścia drobnych 
przedsiębiorców do inwestycji. Podob-
nie, jak w poprzednich latach, nie są oni 
skłonni wydawać więcej niż to koniecz-
ne. Jak zauważa Tomasz Kowalski, dyrek-
tor generalny Inter-Comp.Pl, żywotność 
NAS-ów wynosi 5 – 6 lat i jeśli wszystko 
działa, fi rmy nie kupują nowych modeli. 
Z drugiej strony dążenie do optymalizacji 
wydatków może przekładać się na wzrost 
popytu na NAS-y. 

Zdaniem producenta 

n Łukasz Milic, 
Business Development 

Representative, QNAP
W minionym roku 

znacząco zwiększyli-

śmy sprzedaż w seg-

mencie biznesowym. 

Okres pandemii spowodo-

wał przeniesienie pracy z biur do 

domów i wymusił na działach IT 

duże zmiany w organizacji dostę-

pu pracowników do danych i ich 

zabezpieczenia. Przede wszystkim 

wzrosło zainteresowanie klientów 

biznesowych rozwiązaniami VPN, 

które umożliwiają zdalny dostęp 

do fi rmowej sieci. Tutaj pojawiły 

się możliwości dla NAS-ów, które 

nie dość, że posiadają wbudowane 

serwery, to dodatkowo zwykle ma-

ją na tyle wydajne podzespoły, by 

wziąć na siebie te role. Nie możemy 

też zapominać o bardziej podsta-

wowych funkcjach, jak możliwość 

stworzenia chmury prywatnej, me-

chanizmy synchronizacji i backupu 

danych czy  mechanizm migawek.

n Przemysław Biel, Senior 
Key Account Manager 

Poland, Synology
W 2021 r. kluczowa 

będzie rentowność in-

westycji i efektywność 

rozwiązań IT. Do tej pory 

bardzo często bywało tak, 

że dział IT dostawał określony bu-

dżet i kupował za to sprzęt, nieważ-

ne, czy był on niezbędny. W 2020 r. 

takie podejście się zmieniło. Bardzo 

często, zanim zapadnie decyzja, roz-

wiązanie jest testowane i weryfi ko-

wane pod względem opłacalności 

i zwrotu inwestycji na przestrzeni 

kilku lat i to jest bardzo pozytyw-

ny trend. Istotne więc będzie to, czy 

producent NAS-ów będzie w stanie 

zaoferować produkt odpowiadający 

na zapotrzebowanie rynku, czyli in-

tegrację rozproszonego środowiska 

IT i usług, kopie końcówek nie tylko 

wewnątrz fi rmy, ale także poza sie-

cią fi rmową, a także bezpieczeństwo 

całego rozwiązania i zaawansowane 

funkcje, nie wymagające ogromnych 

środków na szkolenia..

Popyt będzie 
stymulowany 
popularnością 
rozwiązań chmury
hybrydowej.  
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– Wielu przedsiębiorców szuka obecnie 
oszczędności, więc bardzo często zastana-
wia się, czy warto kupować kolejny duży 
serwer z segmentu A-brand. Ma to zasto-
sowanie zwłaszcza w przypadku kopii za-
pasowej i środowiska zapasowego DR site 
– mówi Przemysław Biel, Senior Key Ac-
count Manager na Polskę w Synology. 

Według integratorów większość fi rm 
wykorzystuje NAS-y do backupu, ale 
średnie przedsiębiorstwa coraz częściej 
także do wirtualizacji zasobów. Normą 
staje się backup do chmury –  obecnie 
gros klientów wybiera taką właśnie opcję, 
zwłaszcza gdy nie wiąże się to z dodatko-
wym kosztem. 

Przed pandemią wymóg prędkości na 
poziomie 10 GbE pojawiał się incyden-
talnie, ale potem oczekiwania klientów 
odnośnie do wydajności infrastruktury 
wyraźnie wzrosły i zaczęły nawet poja-
wiać się pytania o 25 GbE. Równocześnie 
popularyzują się dyski SSD, co ma właśnie 
związek z poprawą przepustowości. Do-
tychczas nie do końca można było wyko-
rzystać ich możliwości w macierzach, ze 
względu na wolne połączenie sieciowe. 
Jednak przy 10 Gb instalacja SSD nabiera 
większego sensu. Oczekiwany jest rów-
nież dalszy wzrost pożądanej pojemno-
ści, a klienci coraz częściej pytają nawet 
o 10-terabajtowe modele. 

Jak zauważył jeden z integratorów, war-
to przy tym pamiętać o każdorazowym 
upewnieniu się, czy klient rzeczywiście 
potrzebuje SSD, ponieważ dane z takie-
go nośnika są trudniejsze do odtworzenia 

CRN nr 1/202132

niż w przypadku HDD. Je-
śli zatem coś złego się sta-
nie, integrator może mieć 
problem z  niezadowolo-

nym klientem. Trzeba zatem 
jasno uświadomić klientowi, jakie są ryzy-
ka oraz korzyści. Oczywiście są przypadki, 
w których szybkie dyski są niezbędne, jak 
– dajmy na to – w małej klinice medycznej, 
gdzie niezbędny jest dostęp wielu użyt-
kowników do zdjęć medycznych. 

Integratorzy zwracając uwagę na istot-
ną zmianę, jaka zaszła w  świadomości 
użytkowników, którzy coraz powszech-
niej zdają sobie sprawę, że potrzebna jest 
kopia w drugiej lokalizacji, wykonywa-
na przynajmniej raz w tygodniu, a naj-
ważniejsze pliki najlepiej transferować 
do chmury. Ostatnio klienci oczekują też 
lepszych warunków gwarancji, takich jak 
5 lat NBD (Next Business Day), czyli bar-
dziej niż w poprzednich latach zależy im 
na ograniczeniu ryzyka przestojów. 

Dobrą wiadomością dla integratorów 
są przewidywania analityków, którzy za-
powiadają rosnące zapotrzebowanie na 

usługi zarządzane, doradztwo, szkolenia 
i  wsparcie posprzedażne. Według pro-
gnoz Fortune Business Insights przycho-
dy z tym związane mają mieć największy 
udział w  globalnym torcie NAS, co po-
twierdzają sprzedawcy z polskiego rynku. 

– Zarabiamy nie na sprzedaży sprzętu, 
lecz na usługach, jak konfi guracja, integra-
cja czy opieka nad całą siecią. W zeszłym 
roku samych urządzeń sprzedaliśmy nie-
wiele, koncentrując się na wartości dodanej, 
zamiast na przesuwaniu pudełek – mówi 
Artur Czapski, współwłaściciel warszaw-
skiego Restora.

Integratorzy zarabiają też na testach di-
saster recovery, przykładowo na przywra-
caniu danych z kopii zapasowych na czysty 
system i weryfi kacji, czy wszystko odbyło 
się kompletnie i bez błędów. Taką weryfi -
kację powinno się rekomendować klien-
tom raz na sześć miesięcy.

Według światowej prognozy Market-
sandMarkets z 2019 r., czyli sprzed pan-
demii, średni roczny wzrost w segmencie 
NAS-ów miał w kolejnych pięciu latach 
wynosić 15,7 proc. Z kolei przewidywa-
nia Fortune Business Insights wskazują, 
że rynek NAS każdego roku będzie rósł 
o 18,2 proc., osiągając wartość 54,57 mld 
dol. w  roku 2027, co oznacza prawie 
4-krotny wzrost wobec 2019 r. (14,74 mld 
dol.). Także dla polskiego rynku prognozy, 
przynajmniej na 2021 r., są optymistyczne. 
Według Wojciecha Krajewicza z Impaktu 
ma to związek z faktem, że coraz więcej 
fi rm przenosi działalność do sieci, oferu-
jąc tam swoje produkty i usługi. Tym, co 

RYNEK

Zdaniem integratora 

n Jacek Marynowski, prezes Storage IT
W ubiegłym roku NAS-y cieszyły się większym niż w poprzednich latach popy-

tem wśród małych i średnich fi rm. Co istotne, zainteresowanie widzimy w wielu 

branżach, przykładowo w tym roku realizowaliśmy wdrożenia w agencjach re-

klamowych, drukarniach, budżetówce. Mniej jest jednak zamówień publicznych 

na takie rozwiązania, ze względu na wstrzymane inwestycje. Rośnie przy tym 

świadomość klientów z segmentu MŚP, dotycząca potrzeby ochrony danych, na 

przykład w formie backupu, jak i bezpiecznego dostępu do nich. Przykładowo, 

w ubiegłym roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie VPN-em ze względu na roz-

proszenie pracowników. Obserwując zapotrzebowanie na dyski sieciowe w sek-

torze MŚP i oczekiwania klientów, wydaje się, że co najmniej przez najbliższych 

kilka lat popyt na tego rodzaju rozwiązania lokalne będzie silny i raczej niepręd-

ko zostaną one zastąpione przez usługi chmurowe. 

Analitycy MarketsandMarkets zakładają, że do 2025 roku na rynku 

NAS-ów najszybciej będzie rosła sprzedaż w seg-

mencie hybrydowym. Napędza go potrzeba przecho-

wywania kopii zapasowych w chmurze. Jedną 

z zalet modelu hybrydowego jest to, że łączy 

on lokalną kontrolę nad infrastrukturą, bez-

pieczeństwem i danymi z elastycznością 

środowiska chmurowego. 
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może decydować o wyborze konkretne-
go modelu będą szyte na miarę aplikacje 
i prostota obsługi, a więc intuicyjny sys-
tem operacyjny, dający szybki dostęp do 
kluczowych ustawień. 

Popyt na NAS-y będzie spowodowany 
coraz szerszym zastosowaniem rozwią-
zań chmury hybrydowej, zapotrzebowa-
niem na backup, a także na współdzielenie 
danych i  zarządzanie nimi. Co istot-
ne, masa danych będzie szybko rosła za 
sprawą urządzeń końco-
wych, takich jak laptopy 
i  smartfony, stosowane 
masowo w małych i śred-
nich firmach, co daje 
dodatkowy impuls do 
wdrażania rozwiązań do 
przechowywania i zarzą-
dzania cyfrowymi infor-
macjami w  segmencie 
biznesowym. Anality-
cy MarketsandMarkets 
zwracają w tym kontek-
ście uwagę również na 
technologię 5G. Jej upowszechnienie 
będzie generować zapotrzebowanie na 
przetwarzanie danych w czasie rzeczy-
wistym, jak i na poszerzenie przestrzeni 
dyskowej. Do czynników wpływających 
na spodziewany wzrost popytu należy 
również rozwój przemysłowego IoT i po-
stępująca robotyzacja fabryk. 

Analitycy Fortune Business Insights 
przewidują, że segment chmurowy zdo-
minuje rynek NAS-ów, ponieważ oferta 
największych dostawców ewoluuje w tym 
właśnie kierunku, a przedsiębiorstwa bę-
dą również przechodzić z rozwiązań on-
-premise na chmurowe. Przykładowo, 
w połowie roku QNAP wdrożył natywne 
dla chmury rozwiązanie defi niowane pro-
gramowo, które pozwala na korzystanie 
z usługi w modelu subskrypcyjnym. 

A jednak zarówno producenci, jak też 
integratorzy są zdania, że NAS-om, przy-
najmniej w najbliższych latach, nie za-
grozi konkurencja ze strony chmury 
publicznej jako miejsca przechowywania 
i udostępniania danych. Nasi rozmówcy 
przekonują, że optymalny dla biznesu jest 
model chmury hybrydowej, co pozwala na 
redundancję, ale również zabezpieczanie 

danych na lokalnych serwerach i kopiach 
zapasowych. Przy czym NAS-y mają po-
zostawać istotnym elementem takiego 
środowiska IT. 

– Dostęp do danych z dowolnego miej-
sca jest istotny i tutaj chmura jest świet-
nym narzędziem. Bardzo ważne są 
jednak też aspekty bezpieczeństwa i cią-
głości dostępu do danych. Myślę, że zło-
tym środkiem będzie szerokie zastosowanie 
chmury hybrydowej, tak aby mieć zarów-

no dostęp z wielu miejsc 
do danych, świetną re-
dundancję, ale również 
bezpieczeństwo danych 
przechowywanych na 
lokalnych serwerach 
lub kopiach zapasowych 
–  podkreśla Przemy-
sław Biel.

Jego zdaniem rozwią-
zania do wykonywania 
kopii zapasowej chmu-
ry publicznej mogą 
odegrać dużą rolę w seg-

mencie serwerów NAS. 
– W zeszłym roku przekonaliśmy się, że 

nasze rozwiązania są stosowane do robienia 
kopii w zakresie od kilku do kilkuset tysię-
cy kont Microsoft 365 na jedno lub kilka 
urządzeń – twierdzi przedstawiciel Sy-
nology i przekonuje, że jest to istotny ar-
gument dla klientów – biorąc pod uwagę, 
że chodzi o rozwiązanie bezlicencyjne, 
a więc jedynym kosztem jest w tym przy-
padku zakup sprzętu.

Nawet dekada...
Zdaniem integratorów stacjonarne NAS-y
będą miały swoich nabywców jeszcze 
przez kilka lat, może nawet dekadę. I to 
pomimo rosnącego zainteresowania fi rm 
usługami chmurowymi. Wiele zależy od 
prędkości łącza internetowego, która 
w wielu lokalizacjach nadal jest zbyt mała, 
aby zapewnić wystarczająco szybki trans-
fer danych do i z chmury. Jeśli parametr 
ten będzie się poprawiał, przy jednocze-
snym spadku kosztu usług cloudowych, 
rynek NAS-ów może ewoluować w kie-
runku wirtualnych macierzy w chmurze. 
W ubiegłym roku taką możliwość zapew-
nił klientom jeden z producentów, który 
pobiera opłatę nie za sprzęt czy dyski, ale 
za korzystanie z nich. Taka oferta może 

W najbliższych latach 
przychody na rynku 
NAS-ów będą rosły 
rocznie w tempie 

od 15,7 
do 18,2 proc.

Zdaniem dystrybutora 

nMałgorzata Moskal, Pro-
duct Manager, Veracomp
W tym roku spodzie-

wamy się większego 

zapotrzebowania na 

NAS-y, ponieważ będą 

stanowić uzupełnienie 

najpilniejszych zakupów 

IT do pracy zdalnej. Ilość danych 

w małych i średnich przedsiębior-

stwach stale rośnie. Wielu klientów 

ma obawy przed przeniesieniem ich 

do chmury i zamierza przechowy-

wać kluczowe pliki na niewielkich, ale 

coraz mocniejszych i coraz lepiej za-

bezpieczonych NAS-ach we własnej 

organizacji. Klienci przede wszystkim 

poszukują wysokiego poziomu bez-

pieczeństwa i wygody. Te są zapew-

niane przez najważniejsze funkcje 

NAS-ów, czyli możliwość backupu 

danych oraz ich centralizacji. Ponadto 

ważnym parametrem jest wydajność 

sieciowa oraz duża liczba portów 

zewnętrznych. 

nJerzy Adamiak, Storage 
Systems Consultant, 

Alstor SDS
Sprzedaż rozwiązań 

NAS nie zmieniła się 

zasadniczo w 2020 r. 

Pomimo wielu zawi-

rowań na rynku IT nie 

odnotowaliśmy istotnego wzrostu 

zainteresowania w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw. Z kolei 

duże instytucje i korporacje były za-

interesowane rozwiązaniami macie-

rzowymi typu unifi ed. Klienci cenili 

je przede wszystkim za możliwość 

przydzielenia części przestrzeni na 

dostęp blokowy, z zastosowaniem 

protokołów FC i iSCSI, oraz części na 

dostęp plikowy – typowy dla NAS 

– z protokołami SMB/CIFS i NFS. 
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być atrakcyjna dla młodych fi rm. Trzeba 
przy tym pamiętać, że w segmencie MŚP 
występuje bariera psychologiczna w posta-
ci silnej obawy przed trzymaniem kluczo-
wych fi rmowych danych w chmurze. Ten 
aspekt, pomijając wymogi prawne przecho-
wywania lokalnego danych w niektórych 
branżach, korzystnie wpływa na wyniki 
sprzedaży NAS-ów na polskim rynku. n
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Konstruktorzy TS-h2490FU, najnowszego serwera NAS fi rmy QNAP, 
przystosowali go do współpracy wyłącznie z dyskami SSD U.2 NVMe. Model powstał 
z myślą o małych centrach danych oraz środowiskach zwirtualizowanych.

W serwerze TS-h2490FU moż-
na zainstalować do 24 dys-
ków SSD U.2 NVMe PCIe 

Gen 3 x4. Dzięki temu uzyskano bardzo 
dużą, zwłaszcza jak na sprzęt tej klasy, 
wydajność. Sięga ona, odpowiednio dla 
odczytu i zapisu, do 472 tys. i 205 tys. ope-
racji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS). 
A to wszystko przy bardzo małych opóź-
nieniach w  dostępie do danych. Przy 
czym pojemność serwera można rozbu-
dować dzięki dodatkowym półkom dysko-
wym, podłączanym poprzez interfejs SAS 
12 Gb/s. 

Bardzo szybkie przetwarzanie i  udo-
stępnianie danych gwarantowane jest tak-
że dzięki zastosowaniu drugiej generacji 
procesorów AMD z rodziny EPYC 7002 
(Rome). Architektura Zen 2, zgodnie z któ-
rą zostały zaprojektowane i wyprodukowa-
ne, gwarantuje przepustowość do 32 Gb/s 
dla każdego podłączonego do serwera dys-
ku SSD, zaś dla magistrali PCIe zapewnio-
nych jest do 128 kanałów wejścia-wyjścia. 
W urządzeniach zainstalowano także pa-
mięć DDR4 ECC (64, 128 lub 256 GB – w za-
leżności od modelu serwera), wyposażoną 
w mechanizm wykrywania błędów. 

Wydajność wielu dysków SSD może być 
wykorzystana w środowisku IT tylko wte-
dy, gdy serwer podłączony jest do niego 
przez bardzo szybką sieć. Dlatego w mode-
lu TS-h2490FU fabrycznie zainstalowano

ADVERTORIAL

dwuportowe karty sieciowe SFP28 Smart-
NIC o przepustowości 25 Gb/s na każdy 
port Ethernet (wstecznie kompatybilny ze 
standardami 1 GbE SFP oraz 10 GbE SFP+). 
W modelu 64 GB znajduje się jedna karta, 
zaś w modelach 128 i 256 GB – dwie.

Dla wszystkich portów sieciowych w ser-
werze dostępna jest funkcja przełączania 
awaryjnego, dzięki której w przypadku pro-
blemów z jednym z nich transmisja danych 
kontynuowana jest poprzez pozostałe. Za-
pewniona jest także funkcja trunkingu, co 
w przypadku serwerów z dwiema kartami 
sieciowymi gwarantuje łączną przepusto-
wość na poziomie do 100 Gb/s. To wystar-
cza do obsługi wymagających aplikacji, 
w tym środowisk wirtualizacji, transmisji 
multimedialnych, masowego transferu pli-
ków oraz szybkiego tworzenia kopii zapa-
sowych i ich odtwarzania. 

W pozostałych gniazdach PCIe Gen 3 x4 
serwera można zainstalować kolejne karty 
sieciowe 10/25/40 GbE lub Fibre Channel, 
a także karty rozszerzeń QM2 z gniazdami 
modułów pamięci SSD M.2.

W zaawansowanych modelach serwerów 
NAS fi rmy QNAP od ponad roku 
preinstalowany jest autorski sys-
tem operacyjny QuTS Hero. Jed-
nym z jego wyróżników jest dbałość 
o integralność danych. Obserwacje 
przeprowadzone przez wiele ośrod-
ków badawczych wykazały, że nie-

prawidłowy odczyt następuje średnio co 
1016 bitów (czyli niewiele ponad petabajt 
danych). Ale znacznie częściej powstają 
tzw. utajone uszkodzenia danych, na które 
wpływ mają błędne sektory na dysku, polu-
zowaneprzewody łączące nośnik z kontro-
lerem czy niestabilne zasilanie. 

Zastosowany w QuTS Hero system pli-
ków ZFS zapisuje na nośniku 256-bitowe
sumy kontrolne każdego bloku danych i me-
tadanych. Dzięki analizie ich integralno-
ści podczas odczytu może automatycznie 
zlikwidować niespójność danych, ewen-
tualnie zasugerować administratorowi wy-
mianę dysku sprawiającego problemy lub 
odzyskanie plików z backupu.

W systemie QuTS Hero zaimplemento-
wano też zaawansowane, bazujące na blo-
kach mechanizmy redukcji danych (w tym 
liniową deduplikację, kompresję i kompak-
towanie). Natomiast wbudowana funkcja 
SnapSync umożliwia synchronizowanie 
w czasie rzeczywistym kopii migawkowych 
danych pomiędzy dwoma urządzeniami.

Zapewniono także zaawansowaną ob-
sługę środowisk wirtualizacyjnych. Pakiet 
Virtualization Station umożliwia urucha-
mianie wirtualnych maszyn z  systema-
mi Windows, Linux, UNIX i Android oraz 
uzyskiwanie dostępu do nich przez przeglą-
darkę internetową lub protokół VNC. Na-
tomiast pakiet Container Station zapewnia 
dostęp do środowisk kontenerowych LXC 
i Docker, w tym także pobieranie aplikacji 
z repozytorium Docker Hub Registry oraz 
importowanie i eksportowanie kontenerów.

Dla fi rm, które nie potrzebują tak dużej 
pojemności i  wydajności, QNAP ma też 
w ofercie serwer TS-h973AX umożliwia-
jący instalację 9 dysków, w tym dwóch mo-
dułów SSD U.2 NVMe PCI Gen 3 x4. 

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

QNAP: nowa klasa 
wydajności serwerów NAS 
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Przed wybuchem pandemii COVID-19 
usługi telemedyczne były postrze-
gane jako dobro luksusowe. Jednak 

w ostatnich miesiącach może (nierzadko 
musi) z nich korzystać praktycznie każ-
dy obywatel, niezależnie od stanu portfe-
la, wieku czy miejsca zamieszkania. Nagle 
okazało się, że aby skontaktować się z me-
dykiem, nie trzeba przedzierać się przez 
kilometrowe korki, a następnie czekać na 
notorycznie spóźniających się lekarzy. Nie 
w każdym przypadku medycznym to roz-
wiązanie optymalne, ale w sytuacji pan-
demicznej przekazywanie zaleceń przez 
internistów czy otrzymywanie e-recept 
bez wychodzenia z domu nierzadko umoż-
liwiają przychodniom i szpitalom w miarę 
normalne funkcjonowanie. 

– Telemedycyna umożliwia też pacjentom, 
szczególnie tym z objawami koronawirusa, 
pozostawanie w domu bez tracenia kontaktu 
z lekarzem. To z kolei pomaga zminimalizo-
wać przenoszenie infekcji na innych, w tym 
na medyków – mówi Anna Lew-Starowicz, 
członek zarządu Telemedika.net, zajmują-
cej się zdalną obsługą pacjentów. 

Niezależnie od te-
go, jak oceniamy ogólne 
działanie systemu ochrony 
zdrowia, telemedycyna nale-
ży do największych wygranych pandemii. 
COVID-19 sprawił, że ludzie zaczęli oba-
wiać się wizyt w przychodniach i szpita-
lach. W rezultacie wielu seniorów, chcąc 
nie chcąc i z większym bądź mniejszym 
trudem, sięgnęło po aplikacje do rozmów 
wideo. Z  kolei młodsi pacjenci, będący 
z nowymi technologiami za pan brat, nie 
mieli najmniejszych kłopotów z  przej-
ściem na zdalny tryb opieki medycznej. 

Co istotne, Polacy są na ogół zadowole-
ni z nowej formy kontaktów 
z  lekarzami. Tak przynaj-
mniej wynika z  opubliko-
wanych przez Ministerstwo 
Zdrowia i NFZ wyników ba-
dań satysfakcji pacjentów 
ze zdalnych wizyt. Wskazu-
ją one, że w trakcie pandemii 82 proc. kon-
taktów z poradniami podstawowej opieki 
zdrowotnej stanowiły spotkania online. 
Przy czym 92 proc. pacjentów deklaruje, 

iż usługi telemedyczne pozwoliły rozwią-
zać ich problemy, a 58 proc. uważa telepora-
dę za lepszą lub równą wizycie tradycyjnej. 

Zaraza prędzej czy później zostanie za-
żegnana, ale ludzie prawdopodobnie nie 
przestaną korzystać z  wirtualnych spo-
tkań z lekarzem czy pielęgniarką. Deloitte 
przewiduje, że w przyszłym roku globalna 
liczba wizyt online zbliży się do 400 milio-
nów, co oznaczałoby 5 proc. wzrost w skali 
roku (dla porównania w 2019 r. miał miej-
sce zaledwie 1-proc. przyrost). Eksperci 
twierdzą, że nawet jednocyfrowy skok jest 
w tym przypadku znaczący ze względu na 
ogromną liczbę wizyt w gabinetach lekar-

skich. W ubiegłym roku 
w krajach OECD odbyło 
się aż 8,5 mld tego typu 
spotkań, a ich koszty sza-
cuje się na 500 mld dol. 
Nie ulega wątpliwości, 
że wirtualne konsulta-

cje będą napędzać światowy rynek tele-
medycyny. Według Global Market Insights 
w 2026 r. będzie on wart 175 mld dol. –  czte-
ry razy więcej aniżeli w 2019 r. Zainte-

n Wojciech Urbanek
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rozkwit 
w czasach 
zarazy
Telemedycyna stała się w ostatnich miesiącach 
jednym z topowych tematów w branży nowych 
technologii. Wiele przemawia za uznaniem, że to 
coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.

Telemedycyna: 

Na rynku są już 
setki tysięcy 
urządzeń IoMT.
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resowanie tą grupą produktów nie umyka 
uwadze inwestorów. Specjaliści Mercon 
wyliczyli, że fundusze typu venture capi-
tal w pierwszych dziewięciu miesiącach 
2020 r. zainwestowały 10,3 mld dol. w star-
tupy pracujące nad technologiami umoż-
liwiającymi rozwój usług telemedycznych 
(to 43-proc. wzrost w ujęciu rocznym).

Internet Rzeczy Medycznych
Rozwój usług telemedycznych w niema-
łym stopniu zależy od mentalności lekarzy 
oraz ich pacjentów, aczkolwiek nie byłby 
możliwy bez dostępu do nowoczesnych 
urządzeń i aplikacji. Najbardziej obrazo-
wym przykładem jest segment produktów 
wearables. Smartwatch z wyższej półki ce-
nowej potrafi nie tylko zmierzyć liczbę kro-
ków czy puls, ale również wykonać badanie 
EKG i sprawdzić poziom tlenu we krwi. Da-
ne te są przekazywane do zsynchronizowa-
nego z inteligentnym zegarkiem smartfona, 
gdzie można tworzyć analizy, w tym po-
równywać wyniki uzyskane w określonym 
czasie. Producenci smartwatchy zastrzega-
ją, że pomiary nie są przeznaczone do wy-
korzystywania w celach medycznych. Co 
nie zmienia faktu, iż urządzenia odgrywa-
ją pozytywną rolę, sygnalizując użytkowni-
kom występowanie nieprawidłowości i tym 
samym ułatwiają podjęcie decyzji dotyczą-
cej ewentualnego kontaktu z lekarzem. 

– Smartwatche mogą zasygnalizować pro-
blemy związane z niespokojnym snem, dzięki 
funkcji rozpoznawania ruchu i badaniu tętna 
są w stanie zaktywizować użytkownika. Jest 
to kompletne rozwiązanie w postaci zegar-
ka i aplikacji na telefonie, które monitoruje 
procesy życiowe budując odpowiedni profil. 
Przykład ten pokazuje, jak technologia się-
ga i analizuje coraz więcej sposobów ludz-
kich zachowań – dodaje Robert Pakowski,  
Senior IT Solutions Engineer w Fujitsu.

I rzeczywiście, aż 86 proc. lekarzy biorą-
cych udział w sondażu Anthem stwierdzi-
ło, że urządzenia typu wearables wpływają 
zachęcająco na pacjentów, którzy bardziej 
angażują się w zdrowy tryb życia. Obok 
masy sprzętu przeznaczonego dla kon-
sumentów, powstaje wiele specjalistycz-
nych produktów określanych jako Internet  
Rzeczy Medycznych (IoMT). Duże postępy 
w technologii bezprzewodowej i miniatu-
ryzacji napędzają innowacje w technice 
medycznej, prowadząc do rozwoju coraz 

większej liczby połączonych urządzeń  
medycznych, które potrafią generować, 
gromadzić, analizować i przesyłać dane. 

Według analityków Deloitte firmy 
z branży medtech produkują ponad pół 
miliona różnych typów produktów należą-
cych do grupy IoMT. Szacuje się, że IoMT 
dzięki zdalnemu monitorowaniu pacjen-
tów i lepszemu stosowaniu leków pozwoli 
branży medycznej zaoszczędzić 300 mi-
liardów dol. rocznie. Eksperci przyznają, że 
tego typu rozwiązania znacznie zmniejsza-
ją obciążenie placówek opieki zdrowotnej, 
ograniczając liczbę przypadków readmisji 
(ponownego nieplanowego przyjęcia pa-
cjenta do szpitala) i dając pracownikom 
więcej czasu na konsultacje oraz realizację 
innych pilnych zadań. 

Warto zwrócić uwagę, że szczególnie 
szerokie zastosowanie w telemedycynie 
znajdują bioczujniki, które umożliwiają 
nieinwazyjne działanie. Osoby ze stward-
nieniem rozsianym mogą mocować je do 

kostki czy biodra i w ten sposób śledzić 
liczbę wykonanych kroków, wzorce snu 
czy drżenie. Informacje z tych akcesoriów 
można przesłać do komputerów w celu 
ustalenia najlepszego sposobu leczenia. 
Czujniki umieszczane są także na poście-
li oraz odzieży, dzięki czemu mogą śledzić 
nawet mimowolne ruchy pacjentów. 

O ile elektroniczne opaski czy zegarki 
liczące kalorie nie robią na miłośnikach 
elektronicznych gadżetów większego 
wrażenia, o tyle pigułki z mikroskopijny-
mi czujnikami wzbudzają pewien podziw. 
Inteligentne tabletki ujrzały światło dzien-
ne w 2018 r. Po ich spożyciu czujniki dostają 
się do jelit pacjenta i mierzą temperatu-
rę ciała, poziom PH oraz sprawdzają czy 
przestrzegane są zalecenia dotyczące da-
wek leku. Niebawem na rynku pojawią się 
kolejne produkty, które zaskoczą prawdo-
podobnie zarówno niejednego medyka, jak 
i fana elektronicznych nowinek. W każ-
dym razie przed tym segmentem rynku  

Zakres pracy Zastosowanie Korzyści 

Spotkania online Rozmowy wideo realizowane 

pomiędzy pracownikami służby 

zdrowia oraz pacjentami. 

n  oszczędność czasu,

n  możliwość dotarcia do niemal 

dowolnego miejsca,

n  pacjenci mogą wyeliminować 

koszty związane z różnymi 

niedogodnościami. 

Zdalny nadzór Przechwytywanie, analizowanie  

i śledzenie szczegółów 

klinicznych swoich pacjentów 

ze środowiska prywatnego lub 

domowego poprzez bezpośredni 

nadzór nad pacjentem. 

n  efektywność kosztów,

n  możliwość częstszego monitoringu,

n  większa satysfakcja klientów. 

Mobilne usługi zdrowotne Wspieranie bieżącej opieki 

zdrowotnej za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych, takich jak 

laptopy, smartwatche i telefony 

z aplikacjami bezpieczeństwa.

n  wygoda,

n  urządzenie do noszenia pozwala  

na ciągły monitoring,

n  umożliwia komunikację  

z pacjentami,

n  dostęp do elektronicznej 

dokumentacji medycznej  

za zgodą pacjenta.

Funkcje czasu rzeczywistego Dla pacjentów, którzy wymagają 

pomocy medycznej i ostrzeżeń 

w odpowiednim czasie. 

n  szybka ocena kliniczna,

n  niski koszt i wysoka dostępność.

Telemedycyna – zakres i możliwości 
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rysują się ciekawe perspektywy. Anality-
cy MarketsandMarkets przewidują, że 
jego wartość w 2022 r. wyniesie 158 mld 
dol., czyli niemal cztery razy więcej niż 
w 2017 r. 

Dalsze losy telemedycyny będą za-
pewne nierozerwalnie związane 
ze sztuczną inteligencją, sieciami 5G, 
a w dalszej przyszłości 6G. Medycy już 
wykorzystuje technologię uczenia maszy-
nowego do diagnostyki i terapii pacjentów.

– Funkcje rozpoznawania i analizy obra-
zów pomagają w badaniach mammogra-
fi cznych, endoskopii kapsułkowej czy 
badaniu rytmu serca, wskazując na 
odchylenia i zmiany. To gigantyczna 
pomoc dla lekarzy, którzy mogą skon-
centrować się na opiece nad pacjentem, 
pozostawiając analizę danych i obrazów 
technologii – mówi Tomasz Jaworski, dyrek-
tor ds. sektora zdrowia w polskim oddziale
 Microsoftu. 

Wbrew obiegowym opiniom innowacyj-
ne rozwiązania i projekty nie są wyłącznie 
domeną placówek ochrony zdrowia za oce-
anem czy w Europie Zachodniej. Jednym 
z ciekawych przykładów jest Telemedico 
–  polska platforma opieki zdrowotnej, 
z  której korzysta kilkadziesiąt podmio-
tów leczniczych. Zastosowanie chmury 
obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji 
umożliwia lekarzom różnych specjalności 
pracę zdalną, w szczególności prowadzenie 
konsultacji przez telefon, internetowy ko-
munikator lub czat wideo. Z kolei rodzima 
fi rma MedApp wyposażyła Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne w Gdańsku w system 
do trójwymiarowej diagnostyki obrazowej. 
Rozwiązanie bazuje na mechanizmach 
sztucznej inteligencji oraz technologii 
Microsoft HoloLens i jest wykorzystywane 
w kardiologii interwencyjnej, a także w ra-
diologii interwencyjnej, ortopedii czy gine-
kologii. Przykładowo, platforma MedAppu 
pozwala kardiochirurgom oglądać serce 
pacjenta w modelu 3D podczas przygoto-
wania do zabiegu lub w trakcie operacji. 

Sztuczna inteligencja może sprawdzać 
się też w mniej złożonych projektach, np. 
wspierając pracę niewielkich elektronicz-
nych urządzeń medycznych. W grudniu 
2020 r. naukowcy Massachusetts Insti-
tute of Technology wykazali, że możliwe 

jest umieszczenie potężnego algorytmu 
wizyjnego sztucznej inteligencji w prostym 
chipie komputerowym o niskim poborze 
mocy, który może działać przez długie mie-
siące na jednej baterii. Dzięki temu funkcje 
związane z rozpoznawaniem obrazu i gło-
su można wprowadzić nie tylko do sprzętu 
domowego czy czujników przemysłowych, 
ale również niewielkich urządzeń medycz-
nych. Co więcej, w przeciwieństwie do po-
pularnych asystentów głosowych, jak Siri 
czy Alexa, nie trzeba będzie przy tym łączyć 
się z chmurą publiczną. Takie rozwiąza-
nie z jednej strony przyspieszy komunika-
cję pomiędzy urządzeniami, z drugiej zaś 
ochroni prywatność użytkowników. Song 
Han, adiunkt na wydziale elektrotechniki 
i nauk komputerowych MIT potwierdza, że 
już rozpoczął współpracę z kolegami nad 
projektami urządzeń wykorzystujących 
uczenie maszynowe do ciągłego monito-
rowania ciśnienia krwi. 

Jedną z przeszkód spowalniających 
tempo adaptacji usług medycznych są 
ograniczone możliwości w zakresie prze-
pustowości sieci. Nie bez przyczyny duże 
nadzieje pokłada się w rozwoju technolo-
gii 5G, która zapewni szybszą transmisję 

obrazu i przeniesienie konsultacji wideo 
na wysoki poziom. 

Nawet jeśli z kryzysu wywołanego przez 
kryzys nie wyłonią się żadne inne korzyści 
dla opieki zdrowotnej, popularyzacja usług 
telemedycznych i włączenie ich do rutyno-
wej opieki zdrowotnej stanowi przełom. 
Korzystając z technologii, która już istnieje 
i urządzeń znajdujących się w większości 
domów, medycyna online może skutko-
wać szybszym diagnozowaniem i lecze-
niem, zwiększeniem skuteczności opieki 
i zmniejszeniem stresu pacjenta. Wciąż 
jednak nie brakuje poważnych barier ha-
mujących rozwój usług telemedycznych. 
Chyba największym paradoksem jest to, 
że ludzie starsi, a więc szczególnie potrze-
bujący opieki medycznej, mają najwięk-
sze kłopoty z dostępem do wirtualnych 
konsultacji. Choć widać wyraźny progres 
w porównaniu z okresem sprzed pande-
mii, problem wykluczenia cyfrowego se-
niorów nadal istnieje. Zwłaszcza że około 
jedna czwarta wszystkich wizyt w gabi-
netach lekarskich dotyczy osób powyżej 
65 roku życia.  n

Zdaniem specjalisty 

nTomasz Jaworski, dyrektor ds. sektora zdrowia, Microsoft
Zależy nam, żeby zarówno lekarze, jak i pacjenci zaufali technologii. 

Właśnie dlatego aktywnie włączyliśmy się w rozwój koalicji na rzecz 

telemedycyny oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardów bezpie-

czeństwa w zakresie leczenia na odległość z wykorzystaniem nowych 

technologii. Według założeń koalicjantów, celem przedsięwzięcia jest 

zrównoważone wejście polskiej służby zdrowia na kolejny poziom – Next 

Health. To wizja, w której lekarze i pacjenci nie tylko mogliby korzystać 

z możliwości zdalnych konsultacji i teleopieki w bezpiecznym środowisku technicz-

nym, organizacyjnym i prawnym, ale również czerpać z owoców sztucznej inteligen-

cji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu rzeczy.

nPiotr Kramek, Lider Praktyki Public Sector & Health Care, SAS
Sytuacja epidemiologiczna i ograniczona dostępność stacjonarnych 

świadczeń medycznych spowodowały wzrost świadomości w zakre-

sie korzyści jakie niesie ze sobą telemedycyna. Należy podkreślić, że 

w przeciągu ostatnich lat, jeszcze przed pandemią, wiele się zmieni-

ło w zakresie regulacji prawnych odnośnie do telemedycyny, chociaż-

by możliwość orzekania o stanie zdrowia na odległość. Niemniej nadal 

barierą mogą być kwestie prawne związane z przetwarzaniem danych me-

dycznych, w szczególności wrażliwych, w chmurze obliczeniowej. Brakuje określo-

nych wymogów, jakie powinny być spełnione, aby takie przetwarzanie danych było 

możliwe. Do dalszych trudności, na które napotyka rozwój telemedycyny, należy 

niskie zaufanie do technologii oraz wykluczenie cyfrowe. 
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Siłą rzeczy czas pandemii wyraźnie 
wzmocnił zainteresowanie fi rm rozwią-
zaniami ujednoliconej komunikacji. Je-
śli do tej pory ktokolwiek miał jeszcze 
jakieś wątpliwości odnośnie do ich roli 
w biznesie, to teraz zostały one całkowi-
cie rozwiane. W sytuacji, gdy większość 
fi rm oraz instytucji zostało zmuszonych 
do umożliwienia swoim pracownikom 
pracy zdalnej, po początkowym szoku 
i okresie przyzwyczajania się do nowych 
technologii, okazało się, że brak obec-
ności w biurze nie wcale musi oznaczać 
spadku efektywności. 

– Strategia transformacji cyfrowej, 
zwłaszcza w  obecnej sytuacji, powinna 
opierać się na trzech głównych fi larach: 
bezpieczeństwie danych, transformacji 
infrastruktury w kierunku chmury i mak-
symalizacji potencjału rozproszonych 
zespołów, właśnie dzięki wykorzysta-
niu platform UCC. Z tak postawionymi 
priorytetami zgadza się zdecydowana 
większość CIO, z którymi rozmawiamy 

– zapewnia Przemysław Kania, dyrek-
tor generalny Cisco w Polsce. 

Szybkie dojrzewanie
klienta
Dla sprzedawcy rozwiązań UCC kluczo-
wą sprawą jest to, jak klienci chcą sobie 
radzić z zaistniałą sytuacją. Czy w spo-
sób systemowy, wyrażając chęć inwe-
stowania w  profesjonalne narzędzia? 
Czy raczej wolą poprzestać na tym, co 
mieli przed pandemią (ograniczając się 
często do tanich czy nawet darmowych 
rozwiązań)? Ewentualnie może chcieli-
by przerzucić ciężar odpowiedzialności 
za działanie zdalnej komunikacji i współ-
pracy na pracowników? 

– Na początku pandemii większość 
klientów wychodziła z założenia, że roz-
wiązania, którymi obecnie dysponu-
ją są wystarczające. Jeżeli decydowali 
się na zakup, wybierali na przykład tań-
sze słuchawki lub też korzystali z  dar-
mowego oprogramowania – mówi Jakub 

Jak wyglądałyby dziś zdalna praca czy edukacja bez narzędzi do ujednoliconej komunikacji? 
Pandemia sprawiła, że platformy UCC stały się artykułem pierwszej potrzeby.

Miniony rok stał pod znakiem 
pracy online i przeprowadza-
nych z domu wideokonferen-

cji, zresztą nierzadko zakłócanych przez 
dzieci i domowe zwierzaki. Okazało się, 
że powszechna praca zdalna jest nie tyl-
ko możliwa, ale może stanowić klucz do 
rozwiązywania problemów, z jakimi bo-
rykają się metropolie, przede wszystkim 
korkami czy smogiem. Co, rzecz jasna, 
nie byłoby możliwe bez wydajnych plat-
form Unifi ed Communications & Colla-
boration. Sporo z nich oferuje wszelkie 
dostępne możliwości: począwszy od 
czatów i połączeń głosowych, poprzez 
dwu- i  wielostronne wideokonferen-
cje, jak też funkcję webinariów i  pre-
zentacji (zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych), a skończywszy na peł-
nym zakresie współpracy – tworzenia 
wirtualnych zespołów, udostępniania 
i współdzielenia plików oraz kalenda-
rza, grupowych chatów i wielu innych 
funkcjonalności. 

ROZWIĄZANIA
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Abramczyk, Sales Director Eastern 
Europe w polskim oddziale Poly. 

Gdy jednak okazało się, że praca w try-
bie home offi  ce zostanie z nimi na dłu-
żej, a  wszystkie obowiązki służbowe 
muszą być realizowane w trybie zdal-
nym, fi rmy zdały sobie sprawę, że pro-
ste i często bezpłatne rozwiązania nie 
są w stanie sprostać ich oczekiwaniom 
oraz uniemożliwiają świadczenie usług 
na profesjonalnym poziomie. Jak zauwa-
ża Jakub Gowin z Westconu, na począt-
ku sytuacja, w jakiej znaleźli się klienci 
– zarówno z sektora prywatnego, jak i pu-
blicznego – była dla nich ogromnym za-
skoczeniem. Większość z nich nie była 
więc na nią przygotowana. Chociaż wielu 
pracowników dysponowało laptopami, 
to pozostałe narzędzia do współpracy 
zdalnej działały w ograniczonym stopniu 
albo brakowało wiedzy, jak ich używać. 

– Większe fi rmy zaczęły sobie radzić 
szybciej, natomiast w sektorze publicznym 
proces przechodzenia na pracę zdalną był 

wolniejszy. Co jest oczywiste, ponieważ 
proces decyzyjny jest tu znacznie wydłu-
żony – mówi Jakub Gowin. 

Problemem nie jest 
technologia 
Z doświadczeń polskiego oddziału Cisco 
wynika, że o ile zapewnienie możliwo-
ści pracy zdalnej — w oparciu o odpo-
wiednie technologie –  nie było wcale 
trudne, to pojawiły się problemy innej 
natury, często dość prozaiczne. Pracow-
nicy skarżyli się głównie na jakość po-
łączeń internetowych czy ogólny niższy 
komfort pracy – zwłaszcza, jeśli mieli 
problem ze znalezieniem w domu dedy-
kowanego miejsca do pracy bądź musie-
li jednocześnie opiekować się dziećmi ze 
względu na zamknięcie szkół. 

Jednocześnie fi rmy musiały zacząć 
rozliczać pracowników na podstawie wy-
konanych zadań, a więc nierzadko zmie-
nić kulturę organizacji. W wielu fi rmach 
wymagało to wprowadzenia nowego 

sposobu zarządzania i zmiany postawy 
menedżerów, których rola w warunkach 
nowej normalności stała się ważniejsza 
niż wcześniej. Żeby praca zdalna mogła 
być efektywna, musi być prowadzona 
w trybie zadaniowym. Lider musi ją od-
powiednio podzielić i w prosty sposób 

Zdaniem producenta 

nPrzemysław Kania, 
dyrektor generalny, Cisco
Nastąpiła wyraźna 

zmiana norm kultu-

rowych dotyczących 

sposobu i miejsca pra-

cy. Pracownicy, po kilku 

miesiącach doświadcze-

nia z pracą zdalną, oczekują obecnie 

większej swobody i możliwości wy-

boru – również po zakończeniu pan-

demii. Jednak praca w stu procentach 

zdalna nie jest docelowo rozwiąza-

niem idealnym. System hybrydowy 

natomiast, który uwzględnia zarówno 

elementy pracy w domu, jak i wyko-

nywanie określonych zadań w biurze, 

jest tym modelem, który naszym zda-

niem w najbliższym czasie stanie się 

dominujący. A zatem szanse sprzeda-

żowe rozwiązań UCC w naszym kraju 

w dłuższej perspektywie będą duże.

nŁukasz Kulig, dyrektor 
zarządzający, Avaya 

Firmy muszą dostoso-

wywać swoje modele 

działania do nowych 

wyzwań związa-

nych z zagrożeniem 

zdrowia i kryzysem 

ekonomicznym. Zdolność 

do zdalnej współpracy i nawiązywa-

nia relacji z dowolnego miejsca jest 

postrzegana w chwili obecnej jako 

kluczowy mechanizm, który umożli-

wia ciągłą komunikację z klientami, 

usprawnienie ich obsługi oraz zwięk-

szenie poziomu lojalności. To już nie 

są rozwiązania opcjonalne, lecz obo-

wiązkowe. Wprowadzone z uwagi na 

pandemię zmiany nabrały charak-

teru stałego, a migracja do chmury 

i wdrożenie nowych metod interakcji 

między podmiotami gospodarczymi 

otwierają przed przedsiębiorstwami 

nowe możliwości. 

do zunifikowanej

i współpracy
komunikacji
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pracowników i budżet na zarządzanie 
lokalnym środowiskiem UCC, ale także 
zapewnić jego bezpieczeństwo i zgod-
ność z  regulacjami. Nie wspominając 
już o przyszłych kosztach aktualizacji 
systemu i  rozbudowy sprzętu. Dlate-
go szybko rosną przychody dostawców 
chmury publicznej, świadczących także 
usługi ujednoliconej komunikacji i pracy 
zespołowej. 

W powyższym kontekście szczególnie 
ciekawa wydaje się odpowiedź na pyta-
nie: jak przyspieszenie trendów takich, 
jak zdalna praca i wirtualne spotkania, 
wykorzystanie chmury czy telemedycy-
na, przełoży się na szanse sprzedażowe 
rozwiązań UCC w naszym kraju w dłuż-
szej perspektywie? Otóż, chociaż roz-
mówcy CRN Polska zgodnie przyznają, 
że trudno o  długoterminowe przewi-
dywania w  tak niepewnej sytuacji, to 
generalnie oczekiwany jest wzrost wyko-
rzystania hybrydowych metod pracy we 
wszystkich branżach. Co więcej, od te-
go raczej nie będzie odwrotu i już dzisiaj 
można śmiało stwierdzić, że miejsce pra-
cy nie będzie dłużej tożsame z fi zyczną 
przestrzenią biurową. Hybrydowa przy-
szłość pracy pociągnie za sobą nieunik-
nione wręcz zmiany systemowe. 

– Wprowadzone z uwagi na epidemię 
nowego koronawirusa zmiany nabrały 
charakteru stałego, a migracja do chmu-
ry i wdrożenie nowych metod interakcji 

otwierają przed podmiotami 
gospodarczymi nowe moż-
liwości. Dochodzi do tego 
duża presja ze strony kon-
sumentów. Aby temu spro-
stać, fi rmy są zmuszone do 
wdrażania nowoczesnych, 
zdalnych kanałów komuni-
kacji i współpracy – podkre-

śla dyrektor zarządzający Avaya. 
Co ważne, w miarę jak fi rmy, ich lide-

rzy i pracownicy coraz bardziej oswaja-
li się z pracą zdalną, następowały coraz 
bardziej pozytywne zmiany w ich nasta-
wieniu do niej. Z regionalnego badania 
Cisco „Workforce of the Future”, które 
dotyczą Polski, wynika, że aż 83 proc. 
pracowników biurowych chce mieć moż-
liwość wyboru miejsca, z którego będą 
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Zdaniem dystrybutora 

n Jakub Gowin, dyrektor 
sprzedaży, Westcon
Od początku pan-

demii zarówno fi r-

my prywatne, jak 

i instytucje publicz-

ne – w szczególno-

ści szkolnictwo – miały 

możliwość bezpłatnego testowa-

nia wszelakich rozwiązań do pracy 

oraz nauki zdalnej. Począwszy od 

prostych wideokonferencji, a skoń-

czywszy na pełnej funkcjonalno-

ści rozwiązań do wielostronnej 

współpracy. W efekcie coraz więcej 

inwestuje się w rozbudowę i moder-

nizację posiadanych systemów tele-

komunikacyjnych oraz platform UCC. 

To obecnie już systemowe działa-

nie, bo zdecydowana większość fi rm 

oraz instytucji zdaje sobie sprawę 

z wynikających z UCC korzyści. Te, 

które wcześniej zapewniły sobie od-

powiednie narzędzia pracy, jedynie 

dokupują dodatkowe licencje.

Zdaniem integratora 

n Piotr Sebastiański, specjalista, 
ITPunkt

Związana z koronawirusem ko-

nieczność przejścia na pracę zdal-

ną, a potem hybrydową, zmusiły 

zarówno duże, jak i małe organi-

zacje ze wszystkich branż do po-

nownego przemyślenia sposobów, 

w jaki ich pracownicy oraz zespo-

ły komunikują się i współpracują. 

Właściwie wdrożona i zarządzana 

chmurowa platforma UCC odpowia-

da zarówno na pragnienie bardziej 

elastycznej pracy, jak i potrzebę 

tworzenia najbardziej kreatywnych 

w danym momencie i okoliczno-

ściach zespołów. Staje się centrum 

całej realizowanej w czasie rzeczy-

wistym komunikacji i współpracy. 

Umożliwia prowadzenie audio- 

i wideokonferencji, pozwala na 

zarządzanie spotkaniami i wspól-

ną pracę nad dokumentami. To na-

rzędzie, które jest łatwo dostępne, 

zarówno przez aplikację, jak i prze-

glądarkę internetową na dowolnym 

urządzeniu.

komunikować swoje oczekiwania, bar-
dziej sprawdzając efekt końcowy, niż na 
bieżąco kontrolować pracowników. 

W wielu obszarach praca zdalna sta-
je się standardem, szczególnie dla osób 
młodych, które właśnie wchodzą na ry-
nek pracy. Stosowanie nowoczesnych 
rozwiązań komunikacyjnych pozwa-
la szybciej reagować na zmieniające się 
wymagania rynku, podnosić wydajność 
pracy, poziom zadowolenia pracowni-
ków i w efekcie poprawiać wyniki biz-
nesowe przedsiębiorstw. 

– Gdy mowa o  miernikach efektyw-
ności, to pamiętajmy, że niektóre grupy 
pracowników, na przykład handlowcy, 
pracowali zdalnie na długo zanim ten ter-
min stał się modny. Obecnie, kiedy pra-
ca zdalna okazała się niezbędna w walce 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 
została ona wdrożona w fi rmach, które 
nie zawsze są na nią gotowe organizacyj-
nie lub mentalnie – mówi Łukasz Kulig, 
dyrektor zarządzający Avaya.

Przez długie lata komunikacja bizne-
sowa opierała się głównie na telefonie 
i  poczcie elektronicznej, zapewniają-
cych łączność głównie lokalnie – w tym 
samym budynku biura albo w  obrębie 
jednej fi rmy. W ostatnich latach potrze-
by komunikacyjne zmieniały się dia-
metralnie, a pandemia, w czasie której 
większość pracowników pracuje zdal-
nie, tylko przyspieszyła transformację. 
Jednocześnie COVID-19 
zadziałał jako akcelerator 
migracji do chmury. W cza-
sach niepewności przejście 
na model OPEX wydaje się 
atrakcyjne –  usługi sub-
skrypcyjne, stanowiąc część 
stałych kosztów operacyj-
nych przedsiębiorstwa, mo-
gą zapewniać większą przewidywalność 
fi nansową. 

Co zrozumiałe, w czasie kryzysu moż-
liwość skalowania chmurowego rozwią-
zania UCC „w górę” lub „w dół” w razie 
potrzeby, bez konieczności zakupu infra-
struktury sprzętowej, to bardzo przeko-
nująca opcja, zwłaszcza dla mniejszych 
organizacji. W  przypadku platformy 
on-premise trzeba nie tylko znaleźć 

To już nie 
są rozwiązania 
opcjonalne, lecz 
obowiązkowe. 
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pracować. Z kolei 68 proc. ankietowa-
nych chce zachować autonomię, któ-
rej doświadczyli w  czasie lockdownu. 
Wreszcie 85 proc. respondentów wska-
zuje na konieczność zapewnienia każ-
demu członkowi dostępu do technologii 

niezbędnej do wykonywania obowiąz-
ków w domu na takim samym poziomie, 
jak w biurze. 

– Jeśli powyższe dane zestawimy z tym, 
że przed pandemią tylko 5 proc. pracow-
ników biurowych w Polsce wykonywało

swoje obowiązki przez większość czasu 
zdalnie, to widać, że mamy do czynienia 
z ogromną zmianą – mówi Przemysław 
Kania. 

Jakub Abramczyk zwraca uwagę na 
telemedycynę, która ułatwia konsulta-
cje ze specjalistami. Korzystają na tym 
przede wszystkim osoby mieszkające 
w  znacznej odległości od szpitali czy 
przychodni. Z kolei wideokonferencje 
w edukacji zdalnej są postrzegane jako 
trend, który może w dalszej perspekty-
wie zmniejszyć różnice między ucznia-
mi, dając im przy tym równe szanse 
w dostępie do nauki. Oczywiście, o ile 
wszyscy będą dysponować odpowied-
nimi narzędziami –  w  przeciwnym 
razie różnice się tylko pogłębią… Dla-
tego w  przypadku telemedycyny, na-
uki na odległość, czy home office’u
ważny jest dostęp do technologii, która
działa na wielu platformach i jest dopa-
sowana do potrzeb odbiorcy, gwaran-
tując także niezawodność oraz łatwość 
użytkowania.  n

UCC: kto rozdaje karty?
Na sam koniec 2020 r. poznaliśmy wyniki globalnej sprzedaży rozwiązań UCC za 

III kwartał ub.r. Według IDC światowy rynek zintegrowanej komunikacji i współpra-

cy był warty w tym okresie 12,2 mld dol. To oznacza, że urósł o 26,7 proc. rok do 

roku, a jednocześnie o 6,6 proc. w stosunku do II kw. ub.r., czyli okresu, w którym 

mieliśmy w wielu krajach ścisły lockdown. W segmencie „Collaboration” (obejmu-

jącym oprogramowanie do wideokonferencji i usługi w chmurze) odnotowano aż 

46,7 proc. wzrostu rok do roku i 5,3 proc. wobec II kw. br. Liczba subskrypcji była 

o 37,8 proc. wyższa.Przychody zwiększają się głównie dzięki rozwiązaniom chmu-

rowym, po które masowo sięgnęły przedsiębiorstwa w czasie pandemii. Nie powin-

no więc zaskakiwać, że liderem segmentu UCC, dystansującym konkurencję, jest Mi-

crosoft. W ciągu roku przychody koncernu z Redmond poszły w górę aż o 45 proc., 

osiągając w III kw. 2020 r. poziom 4,3 mld dol. W rezultacie do Microsoftu należy 

35 proc. rynku. Na drugim miejscu jest Cisco z przychodem 1,3 mld dol. w III kw. 

br., co oznacza 10,6 proc. udziału w rynku. Producent odnotował jednak spadek 

o blisko 4 proc. wobec ub.r. Pozostali gracze mają jednocyfrowe udziały – w przy-

padku Zooma wynoszą 6,2 proc., Avaya ma 2,7 proc., zaś RingCentral 1,9 proc. 
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Nigdy wcześniej wideokonferen-
cje nie były w tak powszechnym 
użyciu. Klienci potrzebują nie tyl-

ko masowo wykorzystywanych do komu-
nikacji wideo laptopów czy smartfonów, 
ale także systemów do obsługi sal konfe-
rencyjnych. Ponieważ sale takie muszą 
pomieścić wielu uczestników spotkania 
wideo, to wdrożenie systemu z licznymi 
komponentami, połączeniami i elemen-
tami sterującymi stanowi wyzwanie oraz 
może wiązać się ze znacznymi kosztami.

Z jednej strony mamy więc drogie, roz-
budowane systemy do sal konferencyj-
nych, z utrudnioną możliwością integracji 
z popularnymi platformami komunikacyj-
nymi (Microsoft, Zoom itd.). Z drugiej po-
wszechnie używany do wideokonferencji 
laptop to wszechstronne urządzenie, ale 
zapewniające komunikację na akcepto-
walnym poziomie jedynie jego użytkow-
nikowi. 

Portfolio urządzeń Logitech Rally wy-
pełnia wielką lukę pomiędzy tymi dwoma 
opcjami. Te zintegrowane rozwiązania, 
przeznaczone do sal konferencyjnych 

różnej wielkości, umożliwiają przyja-
zną użytkownikowi obsługę wirtualnych 
spotkań, zapewniając korzyści oferowane 
przez drogie, specjalizowane systemy za 
ułamek ich ceny. 

Co ważne, Rally posiada certyfi katy 
wiodących producentów na rynku ujed-
noliconej komunikacji. Rozwiązania te 
mogą współpracować natywnie z więk-
szością aplikacji wideokonferencyjnych, 
w  tym platformami Microsoft, Cisco, 
Google czy Zoom, zapewniając użyt-
kownikowi interfejs, dostarczony przez 
producenta platformy, który zadbał o pro-
stotę obsługi.

Jeśli chodzi o jakość obrazu i dźwię-
ku niezwykle ważną rolę pełni opro-
gramowanie. Doskonale wiedzą o  tym 
użytkownicy apa-
ratów w  smartfo-
nach – software stał 
się tam niemal tak 
ważny dla fotografi i

i zapisu wideo, jak komponenty optyczne 
i mechaniczne. Logitech Rally wykorzy-
stuje fi rmowe, zasilane sztuczną inte-
ligencją oprogramowanie RightSense
– zestaw inteligentnych technologii wbu-
dowanych w sprzęt, które udoskonalają 
i automatyzują obsługę wideokonferen-
cji. RightSight wykrywa uczestników 
oraz automatycznie dopasowuje poło-
żenie obiektywu i zoom, by nikt nie zna-
lazł się poza kadrem. Dzięki RightLight
ustawienia wideo są automatycznie do-
stosowywane do każdych warunków 
oświetleniowych. Z  kolei RightSound
dba o dopasowanie poziomu audio i usu-
wanie niepożądanych hałasów, zapewnia-
jąc czysty dźwięk.

ADVERTORIAL
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Logitech 
Rally:

Przeznaczone do sal konferencyjnych rozwiązania Logitech Rally wypełniają wielką lukę pomiędzy 
drogimi, rozbudowanymi systemami wideokonferencyjnymi a przeznaczonymi do osobistego użytku 
laptopami, smartfonami i prostymi urządzeniami peryferyjnymi.

Logitech Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar

all-in-one dla 
sal konferencyjnych
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Wszystko w jednym 

Oferta Logitech Rally powiększyła się 
właśnie o kolejne rozwiązania typu all-
-in-one, które znakomicie odpowiadają 
z jednej strony na potrzebę jak najlep-
szej integracji i łatwości użycia systemu, 
z drugiej – na oczekiwanie wysokiej jako-
ści połączeń audio i wideo.

Logitech Rally Bar wyznacza nowy 
standard spotkań wideo w salach śred-
niej wielkości. Jest systemem niezwykle 
prostym w obsłudze, zarządzaniu i wdra-
żaniu na dużą skalę, a przy tym zapew-
niającym kinową jakość obrazu i dźwięku. 
Zamknięte w eleganckiej obudowie roz-
wiązanie można podłączyć na dwa sposo-
by – w trybie plug and play przez port USB 
w dowolnym komputerze PC lub Mac, 
ewentualnie wykorzystując wbudowane 
oprogramowanie do uruchamiania apli-
kacji wideokonferencyjnych bezpośred-
nio w urządzeniu.

Rally Bar mieści w sobie kamerę PTZ 
z wieloelementowym zespołem socze-
wek, 2 mocne głośniki o niskim poziomie 
zniekształceń oraz zaawansowany system 
mikrofonowy. Składa się on z aż 6 mikro-
fonów z funkcją beamformingu (kształ-
towania wiązki) przechwytuje dźwięk 
z każdego miejsca w sali, skupiając się 
jednocześnie na aktywnym w danym mo-
mencie mówcy i niwelując występowa-
nie zakłóceń. Dzięki wykorzystującej AI 
dodatkowej kamerze automatyczne ka-
drowanie RightSight jest 
jeszcze doskonalsze. Za-
pewnia ona także wgląd 
w  wykorzystanie sali 
bezpośrednio w usłudze 
do zarządzania sprzętem 
wideokonferencyjnym 
Logitech Sync. 

Z  kolei Logitech Rally Bar Mini to 
najbardziej zaawansowany wideobar 
wyznaczający standardy współpracy 
w mniejszych salkach. Jego niewielkie 
rozmiary i elegancka obudowa idą w pa-
rze ze studyjną jakością dźwięku i obrazu. 
Choć urządzenie ma obsługiwać mniejsze 
spotkania, korzysta z rozwiązań zastoso-
wanych w przypadku swojego „większe-
go brata”. Urządzenie oferuje wiele opcji 
montażu, elastyczne tryby wdrażania oraz 
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skalowalność systemu do wideokonferen-
cji do setek, a nawet tysięcy pokoi. Wystar-
czy podłączyć je i używać z praktycznie 
każdym komputerem PC lub Mac albo 
uruchomić obsługiwane aplikacje wideo-
konferencyjne bez komputera – wprost na 
urządzeniu.

Pojawi się też Logitech Room Mate
–  specjalizowany komputer stworzony 
na potrzeby współpracy wideo. W kom-
paktowej obudowie urządzenie łączy moc 
obliczeniową z  oprogramowaniem do 

wideokonferencji i można je zamonto-
wać za ekranem, w szafce czy pod stołem. 
Dzięki Room Mate wyposażone w kamery 
sale konferencyjne zyskują łatwy w uży-
ciu interfejs użytkownika, natywny dla 
aplikacji takich jak MS Team Room czy 
Zoom Room. Rozwiązanie ułatwia dzia-
łowi IT standaryzację urządzeń w każdej 
sali i centralne monitorowanie oraz zarzą-
dzanie wideokonferencjami. 

Więcej informacji: 
Paweł Cebulski, Head of Video Collaboration, 

Poland & Baltics 
pcebulski@logitech.com 

2Na czym polega wyjątkowość waszej ofer-
ty na tle konkurencji?

Kamery wsparte wizjerem AI automa-

tycznie kadrują wszystkich uczestników 

spotkania, a głos osób mówiących transmito-

wany jest w obu kierunkach jednocześnie (full 

duplex), przez co nie są ucinane fragmenty 

słów podczas żywej dyskusji. Mechanicznie 

poruszany obiektyw we wszystkich kamerach 

konferencyjnych oraz optyczny zoom w mo-

delach do większych sal zapewnia doskonałą 

jakość obrazu bez kompromisów związanych 

z cyfrowym kadrowaniem i powiększeniem. 

Pozwalamy ujednolicić cały ekosystem wideo-

konferencyjny, zapewniając pokrycie niemal 

wszystkich scenariuszy wykorzystania i wiel-

kości sal, począwszy od największych po małe 

huddle roomy. Zapewniamy szereg akceso-

riów, które ułatwiają montaż, zabezpieczają 

urządzenia przed uszkodzeniem oraz zapew-

niają estetykę. Nie bez znaczenia jest design, 

za który otrzymaliśmy wiele nagród. 

3Co powinni zrobić partnerzy, aby maksy-
malnie wykorzystać obecnie zaistniałe 

szanse biznesowe?
Partnerzy powinni rozmawiać z fi rmami na 

temat wpływu obecnej sytuacji na sposoby 

pracy – teraz i w przyszłości. Hybrydowe biu-

ro zostanie z nami na zawsze, a co za tym 

idzie, istnieje konieczność zapewnienia łatwo 

adaptowanych i maksymalnie uniwersalnych 

narzędzi komunikacyjnych. 

1Pandemia koronawirusa ogromnie 
zwiększyła zapotrzebowanie na roz-

wiązania do ujednoliconej komunikacji, 
zwłaszcza wideokonferencji. Jaką ma na to 
odpowiedź Logitech?
Pandemia potwierdziła powstały kil-

ka lat temu trend budowania rozwią-

zań wideokonferencyjnych z  natywnym 

wykorzystaniem popularnych platform 

komunikacyjnych oraz pokazała, jak bar-

dzo ważne jest wykorzystanie funkcji wi-

deo dla zapewnienia dobrej komunikacji 

pomiędzy pracownikami. Nasza oferta do-

brze wpisuje się w obecne potrzeby, za-

pewniając maksymalną kompatybilność 

i natywne wykorzystanie możliwości po-

pularnych komunikatorów oraz tzw. „room

solutions”, przez co przyspiesza proces 

wdrożenia i adopcji rozwiązania. Zapew-

niamy szybką instalację, darmowe narzę-

dzia do zarządzania i brak ukrytych opłat. 

Jako jedna z niewielu fi rm oferujemy za-

równo rozwiązania na potrzeby home 

offi ce’u, jak i do sal konferencyjnych. Ja-

kość i popularność naszych produktów jest 

potwierdzona certyfi katami zgodności pro-

ducentów platform komunikacyjnych, np. 

Microsoft, Zoom, Cisco, Google, Pexip, oraz 

faktem, że od około trzech lat wyposaża-

my więcej sal konferencyjnych niż wszyscy 

nasi konkurenci. 

Trzy pytania do…
Pawła Cebulskiego, 
Head of Video Collaboration in Poland & Baltics, Logitech 

Logitech Room Mate
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(e-tail i retail) oraz do sektora edukacji. Jednocześnie klienci biz-
nesowi w obawie przed niepewnym jutrem inwestowali w tań-
sze rozwiązania. 

– Dostępny sprzęt, głównie ten tańszy i mniej zaawansowany, 
znikał z magazynów i sklepowych półek w zaskakującym tempie. 
To spowodowało, że rozwiązania trwalsze, wydajniejsze i droż-

sze nie były głównym obszarem zaintereso-
wania przedsiębiorców – zauważa Marcin 
Cichecki, dyrektor sprzedaży i  członek 
zarządu Alstor SDS.

Wybór taniego sprzętu wynikał nie tylko 
z zaciskania pasa, ale również z braku do-
stępności niektórych produktów. Ten pro-
blem, z różnym nasileniem, nęka zresztą 
dystrybutorów niemal bez przerwy od 
początku 2020  r. Najpierw z  powodu 
COVID-19 w Chinach mocno spadła pro-
dukcja i ograniczono transport, a gdy już 
odblokowano fabryki i porty, pojawiła się 
z kolei nadpodaż niektórych urządzeń. Co 
gorsza, nikt nie wiedział, co będzie dalej, 
a prognozy z wiosny mówiły, że duży po-
pyt potrwa góra pół roku, po czym rynek 
się nasyci. W efekcie, gdy pojawiła się dru-
ga fala pandemii i kolejne potężne ssanie 
z rynku – większe niż na początku roku 
– nikt nie był na to przygotowany i magazy-
ny zostały szybko wyczyszczone z towaru. 

W efekcie w grudniu ub.r. w całej Eu-
ropie brakowało urządzeń znanych marek 

W2020 r. sprzedaż na polskim rynku dystrybucji IT 
wystrzeliła do poziomów, o których rok wcześniej 
nikt nawet nie myślał. Zwłaszcza druga połowa roku 

okazała się czasem boomu. Dość powiedzieć, że w III kw. 2020 r. 
obroty dystrybutorów w Polsce były wyższe o 34 proc. w po-
równaniu z analogicznym okresem 2019, a we wrześniu nawet 
o 40 proc. – jak wynika z danych Contextu. 
Oczywiście najsilniejsze piętno na sytuacji 
rynkowej odcisnęła pandemia, która spo-
wodowała bardzo duży popyt na sprzęt 
związany ze zdalną pracą i nauką, zwłasz-
cza na notebooki (+61 proc. w III kw. br.), 
a także na monitory, drukarki, słuchawki, 
kamerki i urządzenia do domowych sieci. 
Z  nadspodziewanie dobrej koniunktury 
korzystali zwłaszcza dystrybutorzy broad-
line’owi, „błyszczący” pod tym względem 
na tle całego rynku ICT w Polsce, który 
według prognoz PMR z października ub.r. 
zanotuje 4-procentowy spadek obrotów 
w porównaniu z 2019 r. Nie wszyscy dys-
trybutorzy cieszyli się jednak ze wzrostu 
obrotów, gdyż z powodu pandemii doszło 
do zamrożenia, skasowania albo przesunię-
cia części bardziej zaawansowanych pro-
jektów, co odbiło się negatywnie na rynku 
VAD. Przykładowo, w segmencie zamówień 
publicznych środki zostały skierowane na 
sprzęt mobilny dla szkół, placówek eduka-
cyjnych, uczelni, urzędów gmin i szpitali. 

Wzrosty w ub.r. dotyczyły więc głównie 
produktów wolumenowych, dostarczanych 
do konsumenckich kanałów sprzedaży 

jeszcze potrwa
Tak dobrego roku jak 2020 na rynku dystrybucji broadline’owej dawno nie odnotowano, choć 
w segmencie VAD już tak różowo nie było. Co ważne, jeśli spełnią się przewidywania poszcze-
gólnych graczy, obecny rok będzie co najmniej niezły.

W 2021 roku
w dystrybucji IT ma rosnąć 
popyt na: 
n  urządzenia do zdalnej pracy 

i nauki (laptopy, tablety, 
monitory, sprzęt do domo-
wych sieci Wi-Fi, słuchawki, 
kamery), 

n  systemy hiperkonwergentne, 
n  rozwiązania bezpieczeństwa 

cyfrowego,
n  systemy monitoringu i dia-

gnostyki sieci,
n  nowe technologie (IoT, AI, 3D),
n  smart home, w tym panele 

fotowoltaiczne,
n  rozwiązania termowizyjne,
n  ofertę as-a-service. 

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

Dobra passa
dystrybutorów
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w popularnych konfi guracjach, zwłaszcza notebooków, monito-
rów i telewizorów. I trudno się dziwić, bo jeśli jakaś fabryka by-
ła przygotowana na produkcję kilku tysięcy notebooków, to nie 
mogła nagle wytwarzać 20 tysięcy sztuk. Można się spodziewać, 
że problemy z dostępnością popularnych urządzeń końcowych 
nadal będą komplikować ich sprzedaż co najmniej w I kw. 2021 r. 

Mimo że pandemia wciąż gra główną rolę na rynku IT, dystry-
butorzy z optymizmem spoglądają w przyszłość. Przypusz-
cza się, że wysoki popyt w kanale sprzedaży na produkty 
wolumenowe, związane z rozproszoną pracą i edukacją, 
utrzyma się co najmniej w pierwszych miesiącach tego ro-
ku, a zdaniem niektórych graczy nawet przez najbliższe la-
ta. Prawdopodobne jest także, że przybędzie projektów pod 
potrzeby data center, a więc wzrośnie zapotrzebowanie na sto-
rage i serwery, co jest związane ze zdalnym działaniem fi rm 
i rosnącą masą danych. Ponadto w czasach, gdy część przed-
siębiorstw ogranicza inwestycje w infrastrukturę, a jedno-
cześnie oczekuje elastycznego IT w warunkach zmiennego 
i nieprzewidywalnego rynku, powinny zyskiwać na popular-
ności rozwiązania dostarczane w modelu usługowym, przede 
wszystkim chmura. Wśród spodziewanych trendów w seg-
mencie VAD przewiduje się także spore zapotrzebowanie na 
rozwiązania hiperkonwergentne, infrastrukturę brzegu sieci, 
systemy monitoringu i diagnostyki sieci. 

Najpewniej w 2021 r. nadal będzie rosła sprzedaż online, na 
czym będą korzystać dystrybutorzy zaopatrujący e-tailerów, jak 
i mniejsze e-sklepy, wyposażeni w sprawną logistykę i udostęp-
niający partnerom narzędzia e-commerce. Na znaczeniu w dys-
trybucji będzie zyskiwał dropshipping. Przykładowo, w grupie 
AB w III kw. 2020 r. wzrost obrotów w dropshippingu wyniósł 
rok do roku aż 67 proc. 

Zdaniem dystrybutora 
n Hanna Osetek-Pasquet, Chief Customer Offi cer, 

Also
Według badania McKinsey Global Survey 

pandemia doprowadziła do przyśpieszenia 

cyfrowej transformacji aż o trzy do czte-

rech lat, w zależności od sektora i regionu, 

w którym działa przedsiębiorstwo. Cyfryza-

cja objęła procesy, komunikację wewnętrzną, 

interakcję z klientami, dostawcami i innymi interesariu-

szami umożliwiając pracę zdalną dostosowaną do nowej 

rzeczywistości. Z perspektywy naszej branży w 2020 r. 

nastąpił silny wzrost sprzedaży w zakresie niektórych 

technologii, w tym komputerów przenośnych, akceso-

riów i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do pracy 

i nauki zdalnej, rozwiązań do zunifi kowanej komunikacji, 

domowych i małych drukarek biurowych, urządzeń sie-

ciowych oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Przyspieszenie cyfryzacji wpłynęło również na szybszą 

adopcję modelu biznesowego as a service, obniżając ba-

riery wejścia, zwłaszcza dla małych i średnich przed-

siębiorstw wynikające z przejścia z systemu CAPEX do 

OPEX. Rok 2021 przyniesie zapewne dalsze zmiany we 

wszystkich aspektach naszego życia. Wysoki popyt na 

kategorie produktów do pracy i edukacji zdalnej pozosta-

nie, według prognoz Canalysa, na takim samym poziomie 

jak w 2020 r. Powinniśmy również zaobserwować dalszy 

dynamiczny rozwój modelu biznesowego as-a -service, 

chmury, cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii, 

w tym IoT, AI, 3D. 

n Jacek Jędraszka, prezes Ingram Micro 
W 2020 r. odnotowaliśmy zmianę poziomu 

sprzedaży produktów z segmentu volu-

me. Główną lokomotywą wzrostu stały się 

notebooki dla przedsiębiorstw oraz kon-

sumenckie. Popyt na nie wręcz wyczerpał 

możliwości produkcyjne. Wzrosło zaintereso-

wanie produktami sieciowymi, takimi jak punkty 

dostępowe Wi-Fi i inne urządzenia do domowych sie-

ci. Na ich jakość i niezawodność fi rmy oraz konsumen-

ci zaczęli zwracać większą uwagę niż wcześniej. Swój 

potencjał ujawnił też rynek technologii termowizyj-

nych. W 2021 r. nastąpi kontynuacja wzrostu sprzedaży 

urządzeń przenośnych do pracy i nauki oraz akcesoriów 

zwiększających komfort pracy zdalnej. Ulepszane będą 

technologie łączności, wraz ze zwiększeniem ich zasięgu 

i przepustowości, jak też wszelkie innowacje dotyczące 

pracy na odległość i wideokonferencji. Rynek termowizji 

prawdopodobnie wkracza w swój złoty wiek. Firmy będą 

inwestować w produkty i usługi wpływające na optyma-

lizację procesów i większą efektywność. Rynek zacznie 

nasycać się produktami wolumenowymi, a jednocześnie, 

po lekkim opóźnieniu, infrastruktura data center z usłu-

gami serwerowymi w końcu zareaguje generując projek-

ty, które wesprą scenariusze „zdalnej gospodarki”. 
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Rzecz jasna, trudno obecnie przewidzieć, co się wydarzy 
w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w II poł. 2020 r. Nie można 
wykluczyć ryzyka, że z powodu skutków COVID-19 znacznie 
wzrośnie bezrobocie i liczba bankructw, a wówczas zachodzi 
obawa, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy zacisną 
pasa i będą kupować mniej niż w 2020 r. 

W minionym roku dystrybutorzy IT mocniej zaangażowali 
się w rozwiązania fotowoltaiczne, spodziewając się, że ten ry-
nek będzie rósł w szybkim tempie w kolejnych latach. Również 
integratorzy coraz częściej rozwijają swoje portfolio produktów 
i usług na potrzeby inteligentnego domu, w zakresie sieci, sys-
temów ochrony, automatyki, jak i instalacji elektrycznych oraz 
poboru i magazynowania energii. Przewiduje się też, że innym 
rosnącym segmentem, dotąd słabo widocznym w dystrybucji IT, 
może być termowizja.

Z kolei na rynku zamówień publicznych w 2021 r. strumień 
środków może zostać skierowany na pomoc branżom najbar-
dziej dotkniętym pandemią, a sprzedaż generalnie raczej nie 
spadnie.

– Aby nie doszło do zapaści w dobrze prosperujących sekto-
rach, rząd będzie musiał utrzymać inwestycje publiczne na po-
dobnym poziomie jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Z uwagi 
na fakt, że większość instytucji zaopatrzyło się w sprzęt, głównie 
laptopy, zakupy w 2021 roku będą związane z zaawansowanymi 
usługami, a co za tym idzie również bardziej wyspecjalizowanym 
sprzętem, jak stacje robocze i serwery – uważa Tadeusz Kurek, 
prezes NTT System.

W grudniu 2020 r. miało miejsce historyczne wydarzenie dla 
Actionu. Dystrybutor zakończył trwające od sierpnia 2016 r. 
postępowanie sanacyjne. Jak zapewnia fi rma z Zamienia, 
dzięki wdrożonemu planowi restrukturyzacji wychodzi z ca-
łego procesu wzmocniona, w pełni wracając do gry na ryn-
ku dystrybucji. Liczy na zacieśnienie i nawiązanie współpracy 
z producentami i innymi partnerami biznesowymi, czy też insty-
tucjami fi nansowymi, które dotychczas zniechęcał napis „w re-
strukturyzacji” w nazwie spółki (dystrybutor miał chociażby 
z tego powodu ścięte limity ubezpieczeń).

Jaki wpływ na rynek będzie miał powrót Actionu? Jak oce-
nia przedstawiciel jednego z konkurencyjnych dystrybutorów, 
chcący zachować anonimowość, wyjście tej fi rmy z sanacji na 
razie nic nie zmieni na polskim rynku dystrybucji, a jeśli już to 
nieznacznie. 

– Proces odbudowy pozycji Actionu będzie trwał latami i wiele 
czasu minie, zanim inni dystrybutorzy i ich klienci odczują jakąś 
różnicę – wieszczy rozmówca CRN Polska. 

Należy jeszcze podkreślić, że w 2021 r. na polski rynek wej-
dzie francuski VAD Exclusive Networks, który sfi nalizuje zakup 
Veracompu (umowę w tej sprawie podpisano we wrześniu br.). 
W związku z tym krakowska fi rma na razie nie dzieli się swoimi 
przewidywaniami na ten rok.  n
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KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

Zdaniem dystrybutora 
n Sławomir Harazin, wiceprezes Action

Biorąc pod uwagę potrzeby związane ze 

zdalną pracą, popyt w 2021 r. powinien 

nadal być silny, jednak pod warunkiem, 

że wyraźnie nie pogorszy się sytuacja 

gospodarcza. To jest niewiadoma, której 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zano-

si się natomiast na to, że co najmniej w I kwar-

tale problemy z dostępnością sprzętu utrzymają się, 

ponieważ dostawcy nie są obecnie w stanie zaspokoić 

bardzo dużego zapotrzebowania. Nadal będzie bardzo 

dynamicznie rósł e-commerce, ponieważ handel coraz 

bardziej przenosi się do sieci. Z naszych doświadczeń 

wynika, że jest to intratny biznes także dla mniejszych 

resellerów. Jeśli chodzi o technologie VAD, to spodzie-

wam się większego zapotrzebowania na rozwiąza-

nia bezpieczeństwa, jak i związane z zieloną energią, 

zwłaszcza panele fotowoltaiczne. Dzięki rozmaitym 

programom ten rynek się rozkręca. Widzimy, że resel-

lerzy i integratorzy coraz częściej budują swój biznes 

wokół inteligentnego domu. W Action Business Center 

najpopularniejsze szkolenia dotyczą fotowoltaiki, bez-

pieczeństwa i produktów związanych z instalacjami 

elektrycznymi. Co do innych rozwiązań VAD to rośnie 

zapotrzebowanie na storage, widoczny jest natomiast 

spadek zainteresowania serwerami. Wydaje się, że 

mniejsze fi rmy wolą korzystać z chmury niż utrzymy-

wać własne serwerownie i ten trend będzie się 

nasilał. 

n Marcin Cichecki, dyrektor sprzedaży 
i członek zarządu Alstor SDS
Rynek dystrybucji w 2020 r. nie był łatwy. 

Pandemia dotknęła nie tylko Europę, ale 

i cały świat. Co za tym idzie fabryki, nie 

tylko te w Chinach, były pozamykane. Duża 

część projektów i przetargów z powodu pan-

demii została przesunięta lub anulowana. Sprze-

daż urządzeń do pracy zdalnej nie zrekompensowała 

strat w biznesie projektowym. Naszym zdaniem w ko-

lejnych latach zostanie utrzymany trend pracy zdalnej, 

zatem przeznaczone do niej urządzenia będą cieszyć się 

popytem. Natomiast jeśli chodzi o systemy dla data cen-

ter, to zostanie podtrzymany trend budowania chmury 

hybrydowej. Coraz bardziej popularne będą rozwią-

zania hiperkonwergentne, infrastruktura edge oraz 

systemy monitoringu i diagnostyki sieci. Najbardziej 

prawdopodobny scenariusz dla rynku to dalszy wzrost 

sprzedaży w dystrybucji IT. Jego źródeł należy szukać 

w rosnącym poziomie inwestycji krajowych, nowej per-

spektywie funduszy unijnych oraz w większym rozwoju 

rozproszonych systemów IT. Co do trendów światowych, 

to zapewne nastąpi dalsza konsolidacja dystrybucji oraz 

większe znaczenie instytucji fi nansowych i prywatnych 

funduszy w akcjonariacie tych fi rm. 
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które zostały zhakowane przez Chińczy-
ków oraz te, które jeszcze o tym nie wie-
dzą. Jeśli w ciągu kilku lat, jakie upłynęły 
od tej wypowiedzi, coś się zmieniło, to tyle, 
że zhakowane zostały nie tylko fi rmy ame-
rykańskie, i nie tylko przez Chińczyków.

Pora przyzwyczaić się do myśli, że nie ma-
my już żadnych komputerowych tajemnic. 
Nie widać też na horyzoncie żadnej techno-
logii, która mogłaby to odwrócić. Te, które 
właśnie się pojawiają, jak sztuczna inteli-
gencja, nie doprowadzą do przełomu, a je-
dynie – żeby posłużyć się tytułem powieści 
niezwiązanej z tematem – do „poszerzenia 
pola walki”.

Stefan Kisielewski o życiu w komunizmie 
powiedział kiedyś: „To, że jesteśmy w d…, 
to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się 
w niej urządzać”. Jeśli chodzi o cyberbezpie-
czeństwo, to jesteśmy w tym samym poło-
żeniu. A ponieważ w najbliższej przyszłości 
nic się nie zmieni, to i my powinniśmy chyba 
zacząć się w tej sytuacji urządzać. 

Wtedy głos zabrał Microsoft, którego ze-
spół odkrył inny atak na system SolarWinds, 
nie mający nic wspólnego z poprzednim. 
W tym przypadku zmiany w binariach Orio-
na były bardzo niewielkie, ale także prowa-
dziły do przejęcia kontroli nad komputerami 
końcowych użytkowników. Równolegle wy-
szło na jaw, że wraz z atakiem na SolarWinds 
ta sama grupa napastników włamała się do 
systemów samego Microsoftu i VMware’a.

Sprawa rozgrzała do czerwoności admi-
nistrację ustępującego prezydenta Trumpa.
Prokurator generalny wprost oskarżył 
o szpiegostwo rosyjski wywiad, a były se-
kretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego 
przestrzegł przed dalszymi skutkami ataku, 
który dał Rosjanom kilka miesięcy dostępu 
do amerykańskich tajemnic. Nie czekając 
na szczegółowe ustalenia śledztwa Amery-
kanie stwierdzili, że był to jeden z najgroź-

niejszych ataków na ich 
systemy. 

No cóż, Ameryka jest cy-
berpotęgą, a fi rmy, których 
nazwy pojawiają w tej hi-
storii, zatrudniają infor-
matycznych geniuszy. 
Jednocześnie rząd USA 
dysponuje gigantycznymi 
środkami do obrony swojej 

infrastruktury cyfrowej. A efekt tego wszyst-
kiego? Raczej mizerny… Co musi prowadzić 
do wniosku, że w obecnych warunkach za-
pewnienie bezpieczeństwa komputerowe-
go staje się niemożliwe. James Comey, szef 
FBI w latach 2013 – 17, w pierwszym wywia-
dzie, jakiego udzielił na tym stanowisku, po-
wiedział, że w USA są dwa rodzaje fi rm: te, Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

W iele atakowanych agend rzą-
dowych i  wielkich korporacji 
szukało pomocy u  ekspertów 

FireEye, fi rmy specjalizującej się w zapew-
nianiu bezpieczeństwa. Tymczasem na po-
czątku grudnia poinformowała ona, że sama 
padła ofi arą ataku, a hakerzy przejęli jej na-
rzędzia do testowania podatności w  sys-
temach informatycznych, czyli –  inaczej 
mówiąc – do włamywania się do tych syste-
mów, tyle że w dobrej wierze. Sprawę szybko 
przejęli agenci FBI (wśród klientów FireEye 
znalazły się bowiem instytucje administracji 
amerykańskiej) i stwierdzili, że atak tej ska-
li musiał być przygotowany lub wspierany 
przez inne państwo, a poszlaki wskazują na 
wywiad rosyjski.

Po zaledwie kilku dniach pojawiła się 
informacja o  włamaniu do SolarWinds, 
dostawcy systemu Orion, który służy do 
zarządzania całymi środowi-
skami IT w wielkich fi rmach 
i instytucjach rządowych. Ha-
kerzy kilka miesięcy wcze-
śniej zdołali zainfekować pliki 
instalacyjne do aktualizacji 
systemu, jeszcze zanim Solar-
Winds je opublikował. Back-
door zawarty w  aktualizacji 
dawał im dostęp do kompu-
terów z zainstalowanym Orionem. A mowa 
o niebagatelnej liczbie maszyn, bo feralna ak-
tualizacja została pobrana przez ponad poło-
wę spośród 33 tysięcy użytkowników Oriona, 
w tym przez 425 największych przedsię-
biorstw z listy Fortune 500 i nieznaną liczbę 
amerykańskich agend rządowych, o fi rmach 
i rządach innych państw nie wspominając. 

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”.

Zapewnienie 
bezpieczeństwa
komputerowego 
staje się 
niemożliwe.

Trzy wielkie ataki cybernetyczne wykryte pod koniec 2020 roku 
zmienią myślenie o bezpieczeństwie komputerowym. Staje się 
ono mrzonką i musimy nauczyć się żyć w warunkach nieustan-
nego zagrożenia. 

z bezpieczeństwem
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RYNEK

n Kyle Alspach (opr. Tomasz Janoś)  

Amerykańska redakcja CRN-a zwróciła się do tamtejszych resellerów i integratorów o wskazanie najlepszych 
produktów minionego roku. Decydowały możliwości technologiczne oraz popyt na rynku, jak również uzy-
skiwane ze sprzedaży przychody i zyski. Na podstawie 5 tysięcy zebranych głosów nagrodzono produkty 
zarówno te jeszcze przed rokiem zupełnie nieznane, jak też nowe, ulepszone generacje rozwiązań, których 
nikomu nie trzeba przedstawiać. 

 BEZPIECZEŃSTWO POCZTY

BARRACUDA ESSENTIALS
Barracuda Essentials, czyli ochrona poczty dla Offi ce 365, między innymi: zapewnia zaawanso-

waną ochronę przed zagrożeniami, skanując załączniki i blokując te podejrzane; daje dostęp do 

funkcji antyphishingowych; zabezpiecza przed złośliwym oprogramowaniem; wykorzystuje AI 

do obrony użytkowników przed spear-phishingiem i pozostałymi cyber-oszustwami. Warto 

podkreślić, że działania Barracuda Essentials wykraczają poza bezpieczeństwo, zapewniając: 

archiwizację wiadomości e-mail, zgodność z przepisami oraz e-discovery, tworzenie kopii zapa-

sowych z odzyskiwaniem i utrzymaniem ciągłości działania, a także zarządzanie pocztą e-mail 

za pośrednictwem scentralizowanej platformy chmurowej. 

   BEZPIECZEŃSTWO 

   PUNKTÓW KOŃCOWYCH

CROWDSTRIKE ENDPOINT 
RECOVERY SERVICES
Łącząc w ramach usług Endpoint Recovery Services plat-

formę ochrony punktów końcowych Falcon z analizą 

zagrożeń i reagowaniem, producent ułatwia szybkie przy-

wracanie systemów do normalnego działania po ataku. 

To możliwe dzięki kompleksowemu wglądowi w punkty 

końcowe za pośrednictwem fi rmowego narzędzia Threat Graph oraz analizie zagrożeń przeprowadzanej przez doświadczonych 

specjalistów ds. bezpieczeństwa. Usługi nie wymagają wizyt u klienta i wdrażania platformy Falcon na miejscu, uwalniając organi-

zacje także od ponownego tworzenia obrazów i provisioningu urządzeń. Endpoint Recovery Services zapewniają natychmiastowe 

blokowanie ataków i działania naprawcze, zapobiegając dłuższym przestojom.

  BEZPIECZEŃSTWO SIECI

FORTINET FORTIGATE 
1800F
Fortinet zwiększa wydajność ochrony centrum 

danych, dzięki wbudowanemu w zapory sieciowe 

procesorowi sieciowemu siódmej generacji -NP7. 

Po raz pierwszy pojawił się on w lutym 2020 

w urządzeniu FortiGate 1800. Procesor NP7 jest 

w stanie przyspieszyć działanie Fortinet 1800 F do 

tego stopnia, że platforma może działać w szkiele-

cie sieci, obsługując z dużą szybkością technologię 

wirtualizacji sieci VXLAN. W rezultacie procesor 

może służyć jako element konstrukcyjny aplikacji 

hiperskalowalnych, zapewniając im wydajność 

i szybkie połączenia. Według informacji fi rmy 

Fortinet zapora FortiGate 1800 z technologią NP7 

działa 14 razy szybciej niż dostępne na rynku plat-

formy w podobnej cenie. Od swojego debiutu NP7 

został wbudowany także w kilka innych zapór 

sieciowych FortiGate.

  BEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE

CISCO SECUREX
Za sprawą natywnej dla chmury platformy SecureX jej producent znacząco poprawia wgląd w bezpieczeństwo śro-

dowisk chmurowych. Dzięki zaawansowanej analityce i automatyzacji przyspiesza wykrywanie zagrożeń i reago-

wanie na niebezpieczeństwa. SecureX umożliwia analizowanie ruchu z chmury publicznej, a także z infrastruktury 

sieciowej oraz prywatnych centrów danych, szybkie identyfi kowanie celów cyberataków i stosowanie środków 

zaradczych. Rozwiązanie pomaga również zwiększyć wydajność operacji poprzez automatyzację typowych przepły-

wów pracy z obszaru bezpieczeństwa, takich jak wykrywanie zagrożeń i działania naprawcze.
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  BIG DATA 

ORACLE AUTONOMOUS 
DATABASE
Stawiając na rozwój oferty Autonomous 

Database, Oracle dąży do powtórzenia 

sukcesu swojej oryginalnej relacyjnej bazy 

danych. Autonomous Database, która automa-

tyzuje provisioning, konfi gurację i skalowanie 

baz danych, działa natywnie na platformie 

Oracle Cloud Infrastructure, oferując mię-

dzy innymi takie funkcje, jak automatyczna 

ochrona danych czy samodzielna naprawa 

po błędach użytkownika i awariach systemu. 

W ostatnim czasie producent rozszerzył swo-

ją platformę Enterprise Manager, ułatwiając 

przenoszenie obciążeń ze środowisk lokal-

nych do Oracle Autonomous Database.

  INFRASTRUKTURA 

  HIPERKONWERGENTNA

CISCO HYPERFLEX
System infrastruktury hiperkonwergentnej Cisco 

Hyper-Flex, oparty na fi rmowych serwerach UCS, 

zapewnia użytkownikom korzyści, jakie daje chmu-

ra (takie jak elastyczność i model płatności zgodnie 

z rzeczywistym użyciem). Jednocześnie obsługuje 

rozproszone przetwarzanie w wielu lokalizacjach. 

Wykorzystując technologie optymalizacji danych 

i zintegrowaną strukturę sieciową (fabric) platforma 

HyperFlex ułatwia obsługę wielu typów obciążeń 

i oferuje różne konfi guracje, takie jak all-fl ash, all-

-NVMe, hybrid i edge. Kompleksowe zarządzanie 

platformą umożliwia rozwiązanie Cisco Intersight, 

a najnowsze jej aktualizacje objęły HyperFlex 

Application Platform, która ułatwia łączenie syste-

mów HyperFlex z orkiestracją kontenerów Kuber-

netes (rozwiązuje to problem stałego zapewnienia 

pamięci masowej kontenerom).

  BUSINESS INTELLIGENCE I ANALITYKA 

CISCO APPDYNAMICS
AppDynamics łączy monitorowanie wydajności aplikacji z monitorowaniem 

wydajności biznesowej i użytkowników końcowych. W rezultacie klienci 

mogą korzystać z analityki biznesowej, uzyskując cenny wgląd w swoje 

środowiska. Cisco zwiększyło użyteczność platformy poprzez kolejne aktu-

alizacje, takie jak AppDynamics Experience Journey Map, która zapewnia użytkownikom wgląd w ścieżkę aplikacji w oparciu o algorytmy data 

science i informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym. AppDynamics Experience Journey Map pokazuje przepływy użytkowników w zestawie-

niu ze wskaźnikami wydajnościowymi i biznesowymi, umożliwiając identyfi kację problemów, takich jak „wąskie gardła” w aplikacji.

  CHMURA PUBLICZNA 

MICROSOFT AZURE
Zdaniem głosujących integratorów chmura publiczna Microsoftu odnosi taki sukces, po-

nieważ jej dostawca rozumie, w jaki sposób fi rmy chcą z niej korzystać. „Sprzedajemy 

zarówno Azure, jak i AWS. W przypadku AWS wdrożenia dotyczą głównie tych klientów, 

którzy swoją działalność opierają na serwisach e-commerce i innych witrynach inter-

netowych. Środowisko Azure lepiej nadaje się do migracji lokalnej farmy serwerów. 

Okazuje się o wiele łatwiejsze w zarządzaniu niż AWS” – uzasadnił swój wybór jeden 

z głosujących. Integratorzy umieścili platformę Azure na pierwszym miejscu w rankingu, 

zarówno ze względu na możliwości technologiczne, jak i popyt na rynku, a na drugim 

miejscu pod względem uzyskiwanych ze sprzedaży przychodów i zysków (w tym obsza-

rze na zwycięzcę wytypowali Oracle Cloud). 

  DRUKARKI/URZĄDZENIA MFP 

XEROX ALTALINK C8170
Rozwiązanie Xerox AltaLink C8170, należące do nowej serii urządzeń wielofunkcyjnych 

AltaLink C8100 (MFP), zwiększa produktywność biznesu, na co pozwala szereg aplikacji 

oraz zaawansowane funkcje, chociażby takie jak ultraszybkie skanowanie. Kolorowe MFP 

umożliwia skanowanie dokumentów z szybkością do 270 obrazów na minutę i drukowanie 

do 70 stron na minutę. Poprzez interfejs Xerox ConnectKey użytkownik ma zapewniony do-

stęp do usług cloud, w rodzaju Microsoft Offi ce 365, Dropbox czy Dysk Google, a także wielu 

innych aplikacji w chmurze. Z kolei własne aplikacje Xeroxa oferują wiele unikalnych funkcji, 

takich jak tłumaczenie kopii na ponad 50 języków; przekształcanie odręcznych notatek 

w postać cyfrową czy konwertowanie papierowych dokumentów na audio.  

  CHMURA HYBRYDOWA

AWS OUTPOSTS
Amazon Web Services, największa na rynku platforma 

chmury publicznej, udostępniła przed rokiem AWS Out-

posts – wersję on-premise swojej chmury. Oferta obej-

muje instalację i zarządzanie przez AWS szafą serwerową 

w centrum danych klienta. To odpowiedź na potrzeby 

tych przedsiębiorstw, które muszą mieć aplikacje u siebie. 

W dniu premiery oferta Outposts obejmowała instancje 

AWS EC2 i blokową pamięć masową EBS, a także dwie 

hostowane usługi kontenerowe – ECS i EKS. We wrześniu 

ub.r. udostępniono też usługę pamięci masowej S3. Pierw-

szy wariant Outposts to opcja „natywna dla AWS”, drugi 

– dla klientów chcących korzystać z VMware’a – ma się 

ukazać niebawem.
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  KOMPUTERY OSOBISTE – LAPTOPY

LENOVO THINKPAD X1 CARBON, 8 GENERACJA
Flagowy ThinkPad, czyli notebook X1 Carbon, oferuje w najnowszym wcieleniu kilka znaczących 

ulepszeń, które powinni docenić użytkownicy biznesowi. Należy do nich nowy wyświetlacz o wy-

sokiej jasności (do 500 nitów) z opcjonalnym ekranem dotykowym oraz technologią Privacy Guard, 

chroniącą wyświetlane treści. X1 Carbon ósmej generacji oferuje również udoskonaloną i bardzo 

wygodną klawiaturę (zwłaszcza jak na notebooka o grubości zaledwie 14,9 mm). Dzięki klawiszom 

o dodatkowych funkcjach można na przykład natych-

miast uruchomić czat. Największe wrażenie robi jed-

nak mobilność urządzenia, które w najlżejszej opcji 

waży zaledwie 1,09 kg. W rezultacie inne topowe 

notebooki, w dodatku z mniejszymi 

ekranami, są wyraźnie 

cięższe niż 14-ca-

lowy X1 Carbon. 

  KOMPUTERY OSOBISTE – DESKTOPY

LENOVO THINKCENTRE M75N
W czasach powszechnego home workingu łatwiej urządzić sobie przestrzeń do pracy, gdy 

potrzebne komponenty nie będą zajmować dużo miejsca. Lenovo wychodzi na przeciw takie-

mu podejściu, oferując ThinkCentre M75n – komputer PC w rozmiarze „nano”. To najmniejszy 

komputer stacjonarny w ofercie ThinkCentre – o objętości zaledwie 350 cm sześciennych 

i wadze 0,5 kilograma. Kompaktowość ThinkCentre M75n nie wpływa jednak na wydajność 

i możliwości komunikacji, co okazało się możliwe dzięki procesorom AMD Ryzen Pro 3000 

oraz wielu portom (w tym zarówno USB-C, jak i USB-A). Możliwość montażu za monitorem 

lub pod blatem to jeszcze większa oszczędność miejsca na biurku. 

  PLATFORMY DO WSPÓŁPRACY

MICROSOFT 
TEAMS
W odpowiedzi na gwał-

towny przyrost liczby 

użytkowników w 2020 r., 

Microsoft wyraźnie przy-

spieszył rozwój swojej 

platformy do współpracy. 

W szczególności wpro-

wadzono wiele ważnych 

ulepszeń dotyczących 

możliwości komunikacji przy użyciu wideo, takich jak poszerzony widok galerii oraz możliwość korzy-

stania z wyskakujących okienek w aplikacji. Specjaliści Microsoftu szczególnie zwracają uwagę na 

tryb „Razem”, który umieszcza uczestników spotkania we wspólnym wirtualnym otoczeniu. Ma to 

im dać poczucie, jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu i umożliwić lepszy odbiór sygna-

łów niewerbalnych. Microsoft zwiększa również produktywność użytkowników Teams – aplikacja 

„Zadania” oferuje ujednolicony ich widok w innych aplikacjach, jak Planner, Microsoft 

To Do oraz Outlook.

  STORAGE KLASY ENTERPRISE 

HPE PRIMERA 600
Udoskonalając swój system pamięci masowej Primera 600, HPE stworzył nowy poziom 

wydajności i elastyczności platformy. Jej użytkownicy mogą teraz poświęcać mniej czasu na za-

rządzanie i dostrajanie infrastruktury pamięci masowej o znaczeniu krytycznym. Dzięki większym 

możliwościom rozwiązania InfoSight AI, system może automatycznie rozwiązywać problemy z za-

rządzaniem pamięcią masową. W rezultacie HPE Primera wykracza poza analizy predykcyjne i po-

dejmuje bezpośrednie działania optymalizujące wykorzystanie zasobów, radykalnie poprawiając 

wydajność pamięci masowej. Dla partnerów HPE stanowi to kluczowy element wyróżnienia się na 

rynku i bardziej strategicznego podejścia do klientów.

   PROCESORY 

INTEL XEON SCALABLE, 3 GENERACJA
Za pomocą procesorów Xeon Scalable trzeciej generacji producent układów chce przyspieszyć obsłu-

gę tych rodzajów obciążeń, które wymagają intensywnego korzystania z danych (przede wszystkim 

sztucznej inteligencji) na serwerach z czterema i ośmioma gniazdami. Nowe układy przynoszą wzrost 

wydajności w stosunku do drugiej generacji Xeon Scalable i wprowadzają dodatkowy zestaw instruk-

cji dla wbudowanej akceleracji AI. W rezultacie wydajność trenin-

gu AI zwiększa się prawie dwukrotnie. Skalowalne procesory 

Xeon trzeciej generacji mają do 28 rdzeni i do sześciu 

kanałów pamięci DDR4-3200 z obsługą ECC, ofe-

rując taktowanie podstawowe do 3,1 GHz, 

a w trybie turbo do 4,3 GHz. Układy obsłu-

gują również nowe pamięci Optane Per-

sistent Memory 200, zapewniające 

ponad 225 razy szybszy dostęp do 

danych niż typowe dyski NAND SSD.  

  INTERNET RZECZY

SCALE COMPUTING HE150
Firma Scale Computing udostępniła rozwiązanie infrastruktury hiperkonwergentnej HE150, które ma 

zapewniać wysoką dostępność i inne korzyści fi rmowej platformy wirtualizacyjnej HC3. Umieszczone 

w kompaktowej obudowie HE150 jest przeznaczone do wdrożeń w środowiskach brzegowych (edge).

Wykorzystując pamięć masową all-fl ash NVMe i minikomputery Intel NUC (zamiast tradycyjnych 

serwerów 1U), rozwiązanie oferuje funkcje odtwarzania po awarii i zintegrowaną ochronę danych. 

Umożliwia także płynne aktualizacje (rolling updates) i klastrowanie HA. W rezultacie HE150 zapew-

nia w środowiskach brzegowych większą dostępność i efektywność energetyczną w porównaniu 

z serwerami 1U.
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  SERWERY

HPE PROLIANT MICROSERVER GEN10 PLUS
W ProLiant MicroServer Gen10 Plus producent połączył dużą wydajność, bezpieczeństwo i moż-

liwości zarządzania (czym mogą zająć się integratorzy). Wszystko mieści się w kompaktowej 

i lekkiej obudowie o wymiarach grubszej książki. Chociaż system został opracowany z myślą 

o potrzebach mniejszych fi rm, to obejmuje różne technologie klasy enterprise, po raz pierwszy 

dostępne w ramach oferty dla SMB. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to zastosowano technologię 

Silicon Root of Trust, która chroni 

system aż do poziomu fi rmware. 

Zarządzanie ułatwia natomiast 

rozwiązanie HPE InfoSight 

for Servers, które w oparciu 

o sztuczną inteligencję zapew-

nia analizę predykcyjną. Z kolei 

technologia HPE Integrated 

Lights Out (iLO) oferuje funkcje 

zdalnego zarządzania. 

  SIECI 

EXTREME NETWORKS EXTREMECLOUD IQ
Narzędzie ExtremeCloud IQ zapewnia administratorom IT większą widoczność i kontrolę nad siecią przed-

siębiorstwa, a także nowe funkcje automatyzacji. Aplikacja daje pełny wgląd w każdego użytkownika 

i urządzenie w sieci, a także oferuje ujed-

nolicone zarządzanie politykami na wielu 

urządzeniach i w różnych lokalizacjach. 

ExtremeCloud IQ wykorzystuje także 

uczenie maszynowe i sztuczną inteligen-

cję, dostarczając użyteczne informacje 

wyciągnięte z 3 PB danych, codzien-

nie przetwarzanych w chmurze fi rmy 

Extreme. Ponadto nowa funkcja Co-Pilot 

zwiększa możliwości automatyzacji, co 

radykalnie ogranicza konieczność gro-

madzenia i interpretowania informacji 

kontekstowych przy obsłudze zgłoszeń 

serwisowych.

  STORAGE KLASY MIDRANGE

DELL EMC POWERSTORE 1000T
Chociaż 1000 T to podstawowa pamięć w ofercie Dell EMC PowerStore, to ma tę samą architekturę ska-

lowalną w pionie i poziomie, co wyższe modele. Oferta all-fl ash PowerStore wykorzystuje uczenie ma-

szynowe i automatyzację, zapewniając programowalną infrastrukturę do przyspieszania wszystkiego – od 

tworzenia aplikacji po ich wdrażanie. PowerStore 1000 T różni się od wyższych modeli procesorami Intel Xeon 

Scalable mniejszą liczbą rdzeni na macierz (32) i niższą częstotliwością taktowania (1,8 GHz), a także mniejszą ilo-

ścią pamięci na urządzenie (384 

GB). Inne kluczowe elementy 

oferty Dell EMC PowerStore 

obejmują obsługę schematów 

orkiestracji, takich jak Kuberne-

tes i Ansible, a także integrację 

z rozwiązaniami VMware. 

  SD-WAN 

VMWARE SD WAN BY VELOCLOUD
SD-WAN odgrywa coraz większą rolę w obszarze zwanym Secure Access Service Edge (SASE). Nic 

więc dziwnego, że VMware intensywnie rozwija swoją ofertę SD-WAN by VeloCloud. Platforma 

łączy w sobie hiperskalowalną architekturę SD-WAN opartą się na tysiącach 

bram VMware SD-WAN Cloud Gateway z szerokim wyborem sieciowych 

usług w chmurze. Taka kombinacja zapewnia doskonałą obsługę użytkow-

nika poprzez identyfi kację każdego klienta i optymalizację ruchu aplikacji 

w chmurze. Oferuje też silne zintegrowane zabezpieczenia, w tym dostęp do 

sieci w modelu Zero-Trust, brokera ochrony dostępu do chmury i bezpieczną 

bramę webową. W rezultacie wszyscy użytkownicy i urządzenia funkcjonują 

w bezpiecznym środowisku, nawet gdy jest ono bardzo rozproszone.

  SYSTEMY CRM/ERP 

SALESFORCE
Salesforce nie przestaje wpro-

wadzać kolejnych innowacji 

na swojej ujednoliconej plat-

formie Customer 360, która 

łączy sprzedaż, marketing, 

serwis i inne obszary. Stawia 

zwłaszcza na rozwój fi rmowej 

warstwy sztucznej inteligencji 

Einstein – do tego stopnia, że jej 

funkcjonalności są teraz wszechobec-

ne w rozwiązaniach Salesforce’a. Ostatnie 

ulepszenia Einsteina koncentrowały się na popra-

wie produktywności sprzedaży. Efektem było udostępnienie funkcji Einstein Reply 

Recommendations, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, dostar-

czając natychmiastowe sugestie odpowiedzi na zapytania klientów. Kolejna nowa 

funkcja, Einstein Next Best Action, wykorzystuje technologie predykcyjne i reguły 

biznesowe do rekomendowania takiego działania, które może dawać okazję do 

cross-sellingu i zwiększać satysfakcję klienta. 

  ZASILANIE GWARANTOWANE

EATON PREDICTPULSE
PredictPulse – usługa zdalnego zarządzania infrastrukturą zasilania fi rmy Eaton – zyskała wiele 

nowych funkcji. Rozszerzenia obejmują takie możliwości, jak dostarczanie analiz i zaleceń z ob-

szaru proaktywnego zarządzania zasilaniem. Aktualizacje obejmują lepszą obsługę użytkownika 

na urządzeniach mobilnych i w przeglądarce, nowy system powiadomień i doskonalszą komu-

nikację dotyczącą wydajności 

urządzeń oraz zarządzanych 

lokalizacji. Nowy mobilny inter-

fejs portalu PredictPulse umoż-

liwia administratorom centrów 

danych monitorowanie stanu 

infrastruktury zasilania i zdalne 

reagowanie na incydenty. Z kolei 

funkcja PulseScore zapewnia ko-

munikację dotyczącą ogólnego 

stanu systemu zasilania awaryj-

nego klienta. 
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lowanym oprogramowaniem do rozmów 
wideo. Niebawem platforma ma wzboga-
cić się o funkcje wyszukiwania wirtual-
nych wydarzeń oraz aktualizacje, których 
celem jest dostosowanie użytkowników 
do hybrydowego środowiska pracy. Nie 
próżnowali też rywale chińskiego usługo-
dawcy. W lipcu Microsoft dodał do swo-
ich „teamsów” tryb „razem”, dzięki czemu 
wszyscy uczestnicy wirtualnego spotkania

oznaczało wzrost niemal o  300  proc. 
Również Microsoft może pochwalić się 
imponującym przyrostem aktywnych 
użytkowników. Pod koniec marca było ich 
44 miliony, w październiku zaś już 115 mi-
lionów. Przy czym obie fi rmy nie próżnują 
i cały czas ulepszają swoje produkty. Zoom 
poprawił zabezpieczenia i wspólnie z in-
nym producentem – DTEN – wprowadził 
na rynek wyświetlacz dotykowy z zainsta-

Ubiegły rok upłynął w świecie no-
wych technologii pod znakiem do-
minacji obrazu. Takie platformy 

jak Zoom, Webex, Google Meet czy Micro-
soft Teams w ekspresowym tempie zdoby-
wały nowych użytkowników. Najbardziej 
spektakularny jest przypadek pierwszej 
z wymienionych fi rm. Zoom od lutego do 
kwietnia 2020 r. osiągnął dochód w wyso-
kości 328 mln dol., co w ujęciu rocznym

rok pod 
znakiem 
hybrydy

W niepewnych czasach, w jakich nam przyszło żyć, nawet najlepsi futurolodzy z dużą ostrożno-
ścią podchodzą do stawiania prognoz. Niemniej jednego można być pewnym – pandemia nie 
zabije innowacyjności, z jakiej słyną dostawcy rozwiązań IT.

RYNEK
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produktach elementy wideokonferencji 
z wirtualną rozrywką. Użytkownicy mo-
gą tworzyć na potrzeby spotkań online 
wyposażenie mieszkań czy biur, czy też 
wprowadzać elementy humorystyczne 
w postaci ulubionych motywów gier itp. 
Tego typu działania mają na celu wyeli-
minowanie zjawiska „Zoom fatigue”, czyli 
zmęczenia Zoomem. Niewykluczone, że 
podobne nowinki wkrótce pojawią się 
również w takich produktach jak Zoom, 
Microsoft Teams czy Google Meet. 

Oprogramowanie pomaga przystosować 
się do nowych warunków życia, co po-
kazują przytoczone wcześniej przykła-
dy platform do komunikacji wideo. Nie 
mniej interesujący jest przypadek apli-
kacji zaliczanych do kategorii fitness 
i zdrowie. Według firmy badawczej Mo-
Engage liczba pobrań tych 
programów w  pierwszym 
półroczu 2020  r. wzrosła 
na całym świecie o 46 proc. 
w  porównaniu z  analogicz-
nym okresem ubiegłego ro-
ku. Analitycy szacują, że na 
świecie istnieje około 300 
milionów aplikacji, a za czte-
ry lata ma ich być niemal 800 
milionów. Tak nagły wzrost 
jest możliwy dzięki nowym możliwo-
ściom tworzenia software’u. Przez długie 
lata programiści wykorzystywali model 
analityczny, aczkolwiek od niedawna ist-
nieje alternatywa w  postaci tworzenia 
aplikacji jako mikrousług. Takie podej-
ście umożliwia skrócenie całego procesu 
programowania oraz szybkie dodawanie 
nowych funkcji. Marc Andreessen, znany 
inwestor z Doliny Krzemowej, już dekadę 
temu zapowiedział nadejście ery aplika-
cji. I tak też się dzieje. Jak wynika z badań 
VMware’a aż 88 proc. menedżerów uwa-
ża, że aplikacje mają wpływ na pozytywne 
relacje klienta z firmą, zaś 80 proc. spe-
cjalistów IT przyznaje, że udoskonalenie 
portfela aplikacji poprawia jakość obsługi 
klienta, co może przełożyć się na wzrost 
przychodów. Z drugiej strony, tylko nie-
wiele ponad połowa respondentów zro-
biła w ciągu ostatniego roku cokolwiek, 
aby poprawić funkcjonowanie wykorzy-
stywanych aplikacji. 

mogą poczuć się, jakby siedzieli w tej sa-
mej sali. Nowa funkcja ma pomóc lepiej 
skupić się na twarzach oraz mowie cia-
ła rozmówców. Nieco inaczej tę kwestię 
rozwiązano w Google Meet, udostępnia-
jąc w tym celu funkcję do rozmywania tła. 

Swojej szansy na szybko rosnącym ryn-
ku szukają, co nie powinno dziwić, rów-
nież nowi gracze. Gather, Sage Learning 
czy Mmhmm starają się łączyć w swoich 

– Chcemy uporządkować zarządzanie 
oprogramowaniem. Dotyczy to i tradycyj-
nego software’u, i nowoczesnych aplikacji 
tworzonych w oparciu o kontenery. Dą-
żymy do dostarczania klientom platform, 
które ułatwiają to zadanie, na przykład 
poprzez automatyzację procesu zarządza-
nia. Dodatkowym atutem takich rozwiązań 
jest ujednolicenie modelu bezpieczeństwa 
dla wszystkich programów, w  tym rów-
nież oferowanych w modelu SaaS – tłuma-
czy Arkadiusz Sikora, Country Manager 
VMware’a. 

Choć w ciągu ostatniego roku bardzo 
dużo mówiło się o wręcz zbawiennej ro-
li oprogramowania w  czasie pandemii, 
wiele bardzo ciekawych rzeczy działo 
się w świecie hardware’u. W 2020 r. dwa 
najbardziej spektakularne przejęcia na 
rynku IT dotyczyły rozwiązań sprzęto-
wych – Nvidia wydała na zakup ARM-a 

40 mld dol., AMD zaś zapła-
ciło 35 mld dol. za Xilinxa. 
Co więcej, pod koniec ro-
ku Bloomberg poinformo-
wał o  pracach Microsoftu 
nad własnym procesorem, 
a warto pamiętać, że z kolei 
Amazon dwa lata temu za-
prezentował autorski układ, 
opracowany z myślą o plat-
formach chmurowych. Jak 

widać sprzęt może być języczkiem u wagi. 
Zresztą producenci hardware’u ze spoko-
jem patrzą na rozwój wypadków i nie oba-
wiają się dominacji oprogramowania. 

– Software nie działa bez sprzętu i nie 
obawiam się braku zapotrzebowania, tym 
bardziej, że zmienia się sposób sprzedaży. 
Wszyscy zmierzamy w kierunku as-a-se-
rvice, a doświadczenia na naszym rynku 
lokalnym potwierdzają, że klienci będą mie-
li swoje aplikacje w  chmurze prywatnej 
i w chmurach publicznych, a czasami po-
zostaną przy starych, tradycyjnych roz-
wiązaniach – mówi Michał Zajączkowski, 
dyrektor zarządzający HPE. 

W podobnym tonie wypowiada się Prze-
mysław Biel, Senior Key Account Mana- 
ger Poland w Synology. Jego zdaniem du-
żo zależy od tego, w jaki sposób producent 
sprzętu powiąże hardware z oprogramo-
waniem. Na rynku można znaleźć co naj-
mniej kilka przykładów, gdzie świetna 
integracja sprzętu i oprogramowania 

Trwa walka  
ze zjawiskiem 

„Zoom  
fatigue”.

Poleganie 
w 100 proc. 
na rozwiązaniach 
zdalnych jest 
niebezpieczne 
dla biznesu.
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wpływa na decyzje zakupowe klientów 
i zwiększa wartość marki. 

Komputery na fali
O tym, jak potrzebny jest sprzęt można by-
ło przekonać się w czasie największych 
lockdownów, kiedy kamery interneto-
we i komputery wręcz znikały z półek 
sklepowych. Canalys poinformował, że 
w trzecim kwartale 2020 r. na globalnym 
rynku sprzedano 79,2 mln urządzeń, czy-
li 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej i był 
to najwyższy wzrost od dekady. W tym 
roku jednak prawdopodobnie nie padną 
kolejne rekordy: przykładowo analitycy 
IDC przewidują 3 proc. wzrost sprzedaży 
notebooków. Ale to nie oznacza, że z ryn-
ku wiać będzie nudą. Szczególnie cieka-
wie zapowiada się rywalizacja pomiędzy 
dostawcami procesorów. W listopadzie 
do rywalizacji włączył się dość nieocze-
kiwanie Apple, wypuszczając nowe mo-
dele MacBooka Air oraz MacBooka Pro 
z własnymi procesorami M1. Przy czym 
wiele wskazuje na to, że rozwód z Inte-
lem może wyjść koncernowi Tima Cooka 
na dobre. Nowe maszyny zyskały bardzo 
wysokie oceny od ekspertów, chwalących 
je nie tylko za wydajność, ale również ci-
chą pracę i bardzo długi czas pracy na jed-
nym ładowaniu. 

Niewykluczone, że 
wkrótce znajdą się naśla-
dowcy. Tak czy inaczej 
Acer, Lenovo i Microsoft 
wprowadzili do sprze-
daży laptopy pracujące 
pod kontrolą Windowsa 
lub Chrome OS z proce-
sorami firmy Qualcomm. 
Niewykluczone, że przejście od chipów 
bazujących na architekturze x86 Intela do 
układów o niższej mocy wykorzystujących 
technologię ARM, stanie się w nieodległej 
przyszłości stałym trendem. 

– Ten proces nabierze tempa, bowiem 
każdy liczący się producent notebooków 
z systemem Windows będzie współpraco-
wał z naszą firmą, a niektóre modele zyska-
ją nawet moduł 5G – zapowiada Cristiano 
Amon, prezes Qualcomma. 

Nie można przy tym zapominać o AMD, 
tym bardziej, że pod koniec 2020 r. udział 
tej firmy w rynku procesorów do kompu-
terów stacjonarnych wyniósł 48,9 proc. 

(reszta należała od Intela). Po raz ostat-
ni tak minimalną różnicę pomiędzy tymi 
dwoma dostawcami odnotowano w pierw-
szym kwartale 2006 r. Natomiast w przy-
padku chipów do notebooków wciąż 
wyraźne prowadzi Intel z 80-proc. udzia-
łem w rynku. 

Miniony rok był pomyślny nie tylko dla 
producentów komputerów, czy też apli-
kacji. Spory strumień pieniędzy popłynął 
również do dostawców infrastruktury, 
a ich głównymi klientami byli najwięk-
si operatorzy centrów danych na czele 
z Amazonem, Google’em, Facebookiem 
oraz Microsoftem. Według Synergy Re-
search Group w trzecim kwartale 2020 r. 
wymieniona czwórka wydała rekordową 
kwotę 37 mld dol., co napędza rosnący 
popyt na usługi chmurowe. W trudnym 
czasie wiele firm wstrzymało inwestycje 
w macierze dyskowe bądź serwery, sta-
wiając na usługi chmurowe. 

– Nagła potrzeba cyfryzacji sprzedaży 
produktów w  świecie wirtualnym, praca 
i nauka zdalna sprawiły, że firmy nie mogły 
czekać tygodniami na sprzęt, który był im 
niezbędny do dokonania tej nagłej transfor-
macji. Chmura stała się naturalnym wybo-

rem, a często jedyną opcją 
umożliwiającą dokona-
nie tej zmiany – tłumaczy  
Tomasz Stachlewski, CEE 
Senior Solutions Architec-
ture Manager w Amazon 
Web Services. 

Choć generalnie rynek 
usług chmurowych został 
wyraźnie zdominowany 

przez trójkę usługodawców zza oceanu, 
to europejscy dostawcy nie zamierzają 
składać broni. Marcin Zmaczyński, Head 
of Marketing CEE w Aruba Cloud, zwra-
ca w  tym kontekście uwagę na projekt  
GAIA-X. Inicjatywa ma na celu stworzenie 
usług chmurowych w pełni podlegających 
europejskiemu prawodawstwu oraz pod-
noszących konkurencyjność dostawców 
IT ze Starego Kontynentu. 

– To długo wyczekiwana odpowiedź 
Europy na niesłabnącą dominację gigan- 
tów technologicznych z USA i Chin. Ponad-
to GAIA-X wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom wielu przedsiębiorców z naszego  
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kontynentu, którzy biorą pod uwagę miej-
sce gromadzenia oraz przetwarzania da-
nych – mówi Marcin Zmaczyński. 

Na uwagę zasługują też indywidualne 
przedsięwzięcia producentów, takie jak 
chociażby HPE Cloud28+, czyli zaufana 
społeczność niezależnych graczy w chmu-
rze wspieranych przez tę amerykańską 
markę. Być może jest to metoda, aby nieco 
powstrzymać rozpędzonych liderów, o co 
jednak nie będzie łatwo. Gartner przewi-
duje, że bieżący rok przyniesie 18 proc. 
wzrost wydatków na usługi chmury pu-
blicznej i osiągnie wartość niema 305 mld 
dol. Największą popularnością cieszyć się 
będą usługi SaaS (117 mld dol.). Jednak 
prawda jest taka, że niewiele organizacji 
decyduje się – z różnych względów – na 
przeniesienie wszystkich swoich zasobów 
do chmury publicznej. 

– Złotym środkiem w obecnych czasach 
jest chmura hybrydowa, łącząca bezpie-
czeństwo i elastyczność oraz dostęp z róż-
nych miejsc. Mijający rok pokazał, że nawet 
giganci IT są narażeni na przerwy w pracy 
i ataki hakerów, a więc poleganie w 100 proc. 
na rozwiązaniach zdalnych jest po pro-
stu niebezpieczne dla biznesu – twierdzi  
Przemysław Biel.

Pod tą opinią podpisują się nie tylko 
producenci IT, ale również użytkowni-
cy. Aż 86 proc. decydentów z działów IT 
uczestniczących w ubiegłorocznym ba-
daniu Nutanixa uważa, że idealnym mo-
delem operacyjnym jest właśnie chmura 
hybrydowa.

Przez cały ubiegły rok cyberprzestępcy 
siali spustoszenie w firmowych i domo-
wych sieciach, bezwzględnie wykorzy-
stując niefrasobliwość użytkowników 
i  liczne luki w  oprogramowaniu oraz 
systemach ochrony. Punktem kulmi-
nacyjnym była afera SolarWinds, któ-
ra skompromitowała Biały Dom i wiele 
amerykańskich firm. Rosyjscy hakerzy 
włamali się do 18 tys. firm i agencji rządo-
wych, a przy okazji weszli w posiadanie 
kodu źródłowego platformy Microsof- 
tu. Ten bardzo poważny incydent stano-
wi zaledwie wierzchołek góry lodowej. 
W 2020 r. na liście ofiar hakerów znala-
zła się sieć hoteli Marriott Internatio-
nal, a także Easy Jet, Zoom, Uniwersytet  

Rozwód  
z Intelem może 
wyjść koncernowi 
Tima Cooka 
na dobre.
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Kalifornijski, LG, Xerox czy Garmin. 
Ostatnie z wymienionych fi rm stały się 
celem ataku typu ransomware, które sta-
nowi obecnie jedno z największych za-
grożeń czyhających na użytkowników 
sieci. Co gorsza, napastnicy obecnie 
nie tylko szyfrują dane, ale zaczęli tak-
że upubliczniać wykradzione fi rmom 
informacje. 

Co ciekawe, w mijającym roku gwał-
townie wzrosły kwoty żądanego przez 
przestępców okupu – średnia wartość 
pojedynczego żądania wynosi obecnie 
233,8 tys. dol. To prawie trzy razy wię-
cej, niż rok temu (średnio 84,1 tys. dol.). 
Co gorsza, pandemia sprzyja rozwojowi 
phishingu, a specjaliści zauważają, że 
oszuści bardziej starannie niż w ubie-
głych latach przygotowują treść e-ma-
ili. Coraz rzadziej występują w  nich 
literówki i błędy językowe, za to poja-
wiają się logotypy organizacji, pod które 
podszywają się napastnicy. Stosunkowo 
nowym zjawiskiem są ataki na łańcuchy 
dostaw, czego najświeższym przykła-
dem są ataki na dystrybutorów szczepio-
nek przeciwko COVID-19. Specjaliści 
McAfee wyliczają, że globalne wydatki 
na cyberbezpieczeństwo, uwzględnia-
jąc straty fi nansowe będące następ-
stwem cyberataków, wyniosły w 2020 r. 
bilion dolarów. Dla porównania jeszcze 
w 2018 r. ta kwota była o połowę niższa. 

– Negatywnym skutkiem pandemii są 
straty powstałe w wyniku utraty właściwe-
go rytmu pracy. Spodziewamy się jednak, 
że ci, którzy chcą uniknąć ponownych kło-
potów przy kolejnej ogólnoświatowej za-
paści wzmocnią lub wręcz przedefi niują 
obszary, w których teraz napotkali proble-
my. Mam tutaj na myśli zagadnienia zwią-
zane z  bezpieczeństwem pracy zdalnej, 
a więc zabezpieczeniem danych i  infra-
struktury, wraz z  kopiami zapasowymi 
– mówi Grzegorz Michałek, CEO mks_vir. 

Co ważne, większość decydentów 
zdaje sobie sprawę z  powagi sytuacji. 
Aż 88  proc. menedżerów uczestniczą-
cych w badaniu Fortinetu przyznało, że 
cyberbezpieczeństwo ma priorytetowe 
lub istotne znaczenie. W jakim kierun-
ku będą podążać innowacje? Dostawcy 
systemów bezpieczeństwa od pewnego 
czasu lansują koncepcję Zero Trust, za-
kładającą, że żaden użytkownik nie może 

uzyskać dostępu do sieci dopóki nie zo-
stanie potwierdzona jego tożsamość. 
Zdaniem Jolanty Malak, dyrektora For-
tinetu w Polsce, istnieje potrzeba zinte-
growanych i działających na szeroką skalę 
rozwiązań ochronnych. Dzięki temu na 
popularności będzie zyskiwała koncepcja 
bezpiecznego dostępu do usług brzego-
wych Secure Access Service Edge (SASE). 
SASE łączy SD-WAN i usługi bezpieczeń-
stwa sieciowego – w tym zapory siecio-
we nowej generacji (NGFW), bezpieczne 
bramki internetowe (SWG), dostęp do sie-
ci Zero Trust (ZTNA) oraz brokery bez-
pieczeństwa dostępu do chmury (CASB) 
– w jeden model usług. 
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Jednocześnie Cisco zapowiada koniec 
tradycyjnych haseł, które mają powoli za-
stępować zabezpieczenia biometryczne. 
Trend ten już teraz jest widoczny wśród 
producentów urządzeń IT. Jak wynika 
z niedawnego raportu Cisco „2020 Duo 
Trusted Access Report”, obecnie 80 proc. 
służbowych urządzeń umożliwia logo-
wanie za pomocą cech biometrycznych. 
Natomiast z punktu widzenia ekspertów 
Arcabita, istotną kwestią jest rozwój roz-
wiązań minimalizujących wpływ nieod-
powiedzialnych działań użytkowników 
na bezpieczeństwo danych i systemów 
oraz na mechanizmy automatycznej ana-
lizy podejrzanych zdarzeń. n

KLUCZOWE TRENDY NA 2021 ROK 
OCZAMI PRODUCENTÓW 

nKrzysztof Ducal, dyrektor sprzedaży, Dell Technologies 
Bieżący rok przyniesie kontynuację trendów związanych z pra-

cą zdalną. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie projektami 

VDI. Firmy poświęcą też więcej uwagi kwestiom bezpieczeństwa. 

Innymi ważnymi trendami, pojawiającymi się trochę w tle wyżej 

wymienionych, będzie modernizacja infrastruktury pamięci maso-

wych oraz narzędzi do backupu, w taki sposób, aby zapewnić szybki 

dostęp do danych.

nDariusz Kwieciński, prezes zarządu, Fujitsu
Mijający rok zapoczątkował trendy, które wciąż w 2021 roku będą 

aktualne. Mowa przede wszystkim o transformacji cyfrowej, w któ-

rej od planów i strategii przejdziemy do implementacji. Nowy rok 

w wielu fi rmach będzie przebiegał pod hasłem unowocześniania, 

udoskonalania i automatyzacji. W dużej mierze transformacja cy-

frowa będzie także ukierunkowana na ochronę i bezpieczeństwo da-

nych. Dla dużej części przedsiębiorców priorytetem będzie wdrożenie 

rozwiązań mających na celu uelastycznienie zarządzania, wykorzystywanie i anali-

zę danych, czy administrowanie centrami danych. 

nŁukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów, Sophos
W tym roku spodziewamy się dalszego wzrostu zapotrzebowania na 

rozwiązania ochrony punktów końcowych oraz BYOD. Postępują-

ce zainteresowanie zabezpieczeniami zdalnego dostępu i usługami 

w chmurze pociągnie za sobą między innymi popularyzację mo-

delu SASE czy ZTNA. Nastąpi też rozwój rozwiązań bazujących na 

sztucznej inteligencji, która monitoruje pracę urządzeń i wyszukuje 

wszelkie anomalie w zachowaniu użytkowników. Technologie dostar-

czane w modelu as-a-service z płatnością za wykorzystanie stały się niemal oczy-

wiste w następstwie pandemii COVID-19. Firmy zmuszone do skalowania w górę, 

aby sprostać nagłym zmianom popytu, napotkały kosztowne reakcje ze strony 

tradycyjnych dostawców chmur publicznych. Przetwarzanie na żądanie na zasa-

dzie płatności za użycie jest niezbędne dla dzisiejszych fi rm. Oczekuję, że ten trend 

utrzyma się do 2021 roku i później
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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
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Boom na rynku PC nie ma końca
Dostawy urządzeń komputerowych (desktopy, notebooki, tablety) na światowy rynek w I kw. 2021 r. wzrosną aż o 43 proc. w porównaniu ze 

słabym I kw. 2020 r. – wynika z przewidywań Canalysa z listopada ub.r. W całym 2021 r. mamy spodziewać się wyniku dodatniego na pozio-

mie 1,4 proc. wobec nadzwyczaj udanego 2020 r. (w przypadku notebooków +3,3 proc. rok do roku). Co więcej, wyjątkowo dobra koniunktura 

powinna potrwać co najmniej do 2024 r. W ocenie Canalysa do czterech najważniejszych czynników, które mają spowodować wzrost sprze-

daży komputerów w 2021 r. zaliczają się: praca zdalna, cyfryzacja nauczania, trend DaaS (urządzenie jako usługa) oraz nowe rodzaje zastoso-

wań. Przy czym w świecie „postkowidowym” zarówno konsumenci, jak i firmy będą nadal w dużym stopniu polegać na komputerach. Większa 

baza urządzeń oraz sposobów na ich zastosowanie stworzy wiele nowych możliwości na rynku, także w zakresie oprogramowania i usług. 

W ocenie analityków kluczową rolę po pandemii będą odgrywać bezpieczeństwo i łączność, podczas gdy firmy sformalizują zasady dotyczące 

pracy zdalnej. Przewiduje się, że komputery z bardziej wyśrubowanymi standardami bezpieczeństwa staną się integralną częścią przyszłych 

rozwiązań – takiego sprzętu będą oczekiwać klienci, zwłaszcza w sektorze usług finansowych i publicznym. Pandemia pokazała również, jak 

ważna jest bezpieczna i niezawodna komunikacja, dlatego prognozuje się coraz większą popularność komputerów z modułami LTE i 5G. 
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Na jakich inwestycjach Twoja firma koncentrowała się w ostatnich dwóch latach,  
i w które zamierza inwestować w najbliższych dwóch?

Ostatnie 2 lata Najbliższe 2 lata

Internet rzeczy 55% 67%

AI, przetwarzanie języka naturalnego, widzenie maszynowe 52% 64%

Chmura, w tym hybrydowa i multi-cloud 53% 61%

Blockchain 36% 41%

Zaawansowane cyberbezpieczeństwo 35% 35%

Automatyzacja procesów (RPA) 28% 31%

Robotyka, automatyzacja 19% 31%

Cyfrowe narzędzia współpracy 19% 24%

Internet rzeczy, sztuczna inteligencja 

i rozwiązania chmurowe to najpopular-

niejsze nowe technologie, w które naj-

chętniej inwestowano w ostatnich dwóch 

latach. W najbliższych 24 miesiącach (lata 

2021 – 2022) nadal mają być na nie po-

noszone największe nakłady – wynika  

z badania EY przeprowadzonego w du-

żych firmach na całym świecie (od 1 mld 

dol. rocznych przychodów). Rozwiązania 

IoT planuje wdrożyć 67 proc. respon-

dentów, w AI zainwestuje 64 proc., 

3 priorytety inwestycji w IT na kolejne lata

Prognoza dostaw urządzeń komputerowych w latach 2020 – 2024

Kategoria produktów Dostawy w 2020 r. 
(mln szt.)

Dostawy w 2021 r. 
(mln szt.) 

Dostawy w 2024 r. 
(mln szt.)

Wzrost 2020 – 2021 
(proc.)

Średni roczny wzrost w latach  
2020 – 2024 (proc.)

Desktopy 60,8 60,7 66,8 0,00 2,4

Notebooki 241,1 249 244,3 3,3 0,3

Tablety 156,1 154,6 150,9 -1,0 0,8

W sumie 458 464,3 462 1,4 0,2

a w chmurę 61 proc. – to wyraźnie więcej 

niż w poprzednich latach. Jak wyjaśniają 

eksperci EY, nowe rozwiązania usprawni-

ły analizę, transfer i przechowywanie da-

nych, pozwalając firmom na szybką reak-

cję na zmiany. Zdecydowanie mniejszym 

zainteresowaniem cieszą się pozostałe 

rozwiązania. Przedsiębiorcy nie palą się 

chociażby do zwiększania nakładów na 

cyberbezpieczeństwo. Znacznie powinny 

wzrosnąć natomiast nakłady na robotykę 

i automatyzację (z 19 proc. do 31 proc.). 

Większe będą też zapewne inwestycje 

w cyfrowe narzędzia do współpracy 

– wynika z badania. 
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Zarządzanie IT to największe ryzyko w nowym roku – wynika z ankie-

ty Gartnera wśród szefów firm. Następne w kolejności są: zarządzanie 

danymi i bezpieczeństwo cyfrowe. Jak podkreślają analitycy, błędy 

w tym zakresie będą miały gorsze konsekwencje niż przed pande-

mią, ze względu na większe ilości gromadzonych wrażliwych danych. 

Wspomniane ryzyka spotęgowała zdalna praca i obsługa klientów oraz 

pospieszne wdrażanie nowych rozwiązań. Liczba zgłoszeń incydentów 

do firmowego wsparcia IT na początku 2020 r. uległa podwojeniu. 

Konieczny w takim przypadku audyt powinien dać odpowiedź na 

pytanie, w jaki sposób implementacja nowych technologii może utrud-

niać plany działów informatycznych. Ponadto zarządzanie prawami 

zdalnego dostępu wiąże się z nowymi zagrożeniami, takimi jak nad-

użycia statusu uprzywilejowanych użytkowników, które według bada-

nia mają wzrosnąć. Słabo jest również z zarządzaniem danymi. Tylko 

45 proc. szefów ufa w swoje wystarczające zdolności w tym zakresie. 

Tymczasem firmy gromadzą więcej wrażliwych danych pracowników 

i klientów niż kiedykolwiek wcześniej. Co gorsza, krytyczne zasoby 

są dystrybuowane na różnych platformach, oprogramowaniu i serwe-

rach. Gartner zachęca przedsiębiorców, aby więcej uwagi poświęcali 

bezpieczeństwu sieci domowych pracowników i stosowanemu przez 

nich oprogramowaniu antywirusowemu. Choć bowiem ponad połowa 

osób wykonujących swoje zadania w modelu home office korzysta 

z prywatnych urządzeń, to 61 proc. twierdzi, że firma nie zapewniła 

im ich zabezpieczenia. Co ciekawe, z danych Gartnera wynika, że 

jedynie 24 proc. przedsiębiorstw rutynowo przestrzega najlepszych 

praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

„Ogarnięcie” firmowego IT: największy 
problem 2021 r. 

Oprogramowanie i usługi IT obroniły się  
przed pandemią
W czasie kryzysu COVID-19 branża oprogramowania i usług 

IT okazała się jednym z sektorów najbardziej odpornych na 

załamanie gospodarcze i ma przed sobą lata wzrostu – wynika 

z raportu Banku Pekao. To efekt rozwoju zdalnych kanałów 

(jak e-commerce) i przyspieszenia cyfrowej transformacji. 

W ostatnich trzech latach (2016 – 2019) wzrost przychodów 

w obu branżach wynosił średnio 12 proc. rocznie. Co istotne, 

szybciej poprawiał się wynik netto firm (przeciętnie +17 proc. 

każdego roku). Rentowność netto podmiotów z obu branż 

jeszcze przed kryzysem znajdowała się na poziomie 8–9 proc., 

podczas gdy w przypadku całej gospodarki było to 4 proc. 

W 2019 r. obroty sektora oprogramowania i usług IT sięgnęły 

55 mld zł, co stanowi około 2/3 wartości całej branży infor-

matycznej w naszym kraju (jednocześnie udział ten zmierza 

do 70 proc. i więcej). W I poł. 2020 r. wskutek pandemii doszło 

do spowolnienia – obroty wzrosły o 6 proc. rok do roku (do 

27,5 mld zł), a rentowność netto nieznacznie spadła o 0,2 

pkt. proc., do 8,1 proc. Niemały jest odsetek deficytowych 

firm, który wyniósł 30 proc. wobec 32 proc. przed rokiem. 

W obu branżach działało w I półroczu 2020 r. blisko 1,4 tys. 

podmiotów.

Barierą jest wciąż niski poziom rozwoju krajowego rynku IT. 

Niewielkie jest wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań, 

zwłaszcza w MŚP. Te same czynniki decydują jednak o dużym 

potencjale w kolejnych latach. Oczekiwany jest wzrost wydat-

ków na cyfryzację w głównych sektorach gospodarki: handlu 

(e-commerce) i przemyśle (automatyzacja) oraz w przypadku 

większości usług. Ryzykiem spowolnienia są obarczone nato-

miast wydatki na IT w dwóch sektorach zaliczanych do naj-

większych: banki i administracja publiczna. 

Polski sektor IT cechuje rosnąca aktywność w obszarze fuzji 

i przejęć. Pandemia jeszcze zwiększyła to zainteresowanie 

z racji dużej odporności branży na kryzys. Według danych 

Mergermarket, w ostatnich latach liczba transakcji zwiększyła 

się około dwukrotnie, a ich wartość co najmniej kilkukrotnie. 

W kolejnych latach należy się spodziewać dalszych wzrostów. 
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* Prognoza z listopada 2020 r. 

Perspektywy 
rozwojowe polskiego 
rynku IT – średni roczny 
wzrost przychodów 
w latach 2018 – 2024* 
(proc.)

Gamingowe rekordy
Po dużych wzrostach 

w 2020 r. popyt na 

sprzęt dla graczy ma 

pozostać silny rów-

nież w I kw. 2021 r. 

W kolejnych latach 

w przypadku notebo-

oków spodziewany 

jest rocznie średnio 

kilkuprocentowy wzrost 

sprzedaży, ale handel desktopami gamingowymi ma maleć, 

w efekcie czego ich udział w rynku zmniejszy się poniżej 

30 proc. – prognozują analitycy IDC. Według danych za III kw. 

2020 r., w regionie Europy Środkowej i Wschodniej sprzedaż 

PC dla graczy wystrzeliła aż o 50 proc. w porównaniu z III kw. 

2019 r. To dużo lepszy wynik niż w całym regionie EMEA (nie-

mal 30 proc.). Popyt jest nadal generowany przez przedłużają-

ce się przebywanie ludzi w domu i wynikającą z tego potrzebę 

rozrywki. Ponadto niska dostępność notebooków klasy pod-

stawowej, spowodowana problemami z produkcją, sprawiła, 

że konsumenci decydują się na droższy sprzęt przenośny, jak 

i stacjonarny do grania. 

11Oprogramowanie
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Prognoza dostaw 
gamingowych PC 
w regionie EMEA 
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roku w latach 2021 
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Efektem, zamiast powrotu do normal-
ności, są tylko zawalone terminy, roz-
grzebane projekty i nigdy-nie-wdro-

żone pomysły. Winnych oczywiście nie ma. 
Otóż chciałbym ci powiedzieć, że ja winne-
go znalazłem – jesteś nim Ty sam. Wyjaśnię 
Ci dlaczego. Po pierwsze: nie umiesz delego-
wać. Może i coś tam delegujesz, może i coś 
tam czytałeś, ale nie pojmujesz najważniej-
szego, czyli konieczności stosowania zasady: 
rób tylko to, czego nie mogą zrobić inni, za-
miast deleguj to, co mogą zrobić inni. Brzmi 
podobnie, ale pierwsza metoda pozbawi Cię 
80 proc. roboty, a druga tylko 20 proc. Pa-
miętaj też o prostej matematyce: nawet jeśli 
ten, któremu delegujesz pracuje na 60 proc. 
Twoich możliwości, to już dwóch takich Cię 
przebija. Prawda, jeśli się zepniesz to też wy-
ciśniesz 120 proc. normy. Ale co, jak będziesz 
miał czterech takich pracowników? Albo 
czterdziestu? W pojedynkę nigdy nie osią-
gniesz tyle, co z zespołem, nawet tym pra-
cującym gorzej lub wolniej niż Ty. 

n Rafał Agnieszczak

„lenistwa”

Pracuj mądrzej, a nie więcej, 
czyli pochwała 

Nie asystuj
Czy nawet jak delegujesz zadania, cią-
gle nadzorujesz albo poprawiasz wyko-
nujących? Znów Twój błąd. Kluczem do 
sukcesu jest znalezienie odpowiedniego 
wykonawcy, a nie „asystowanie” temu, 
który dostał polecenie. Jasno i precyzyj-
nie przekazujesz polecenia, a  efektów 
nie ma? Zmień wykonawcę – świat jest 
naprawdę pełen utalentowanych ludzi. 
Poza tym bądźmy szczerzy – nie da się 
efektywnie przepracować ośmiu godzin. 
Każdy ma swoje przeszkadzajki w ciągu 
dnia, lepsze i gorsze dni, a także potrze-
bę rozerwania się od czasu do czasu (to 
wszystko przy założeniu, że Twoja pra-
ca „w biurze” nie przypomina pracy pa-
ni na poczcie). To, co robisz na co dzień 
w osiem godzin, prawdopodobnie mo-
żesz zrobić także w sześć. Kwestia sku-
pienia i  determinacji. Spróbuj. Nic się 
nie stanie, jak się nagrodzisz wyjściem 
wcześniej w zamian za dobrze wykonaną 

Spotykam coraz więcej Bardzo Zajętych Szefów. Bez 
przerwy w biegu, z laptopem na kolanach, z setkami 
maili w inboxie i w ciągłym niedoczasie. Narzekają… 
i harują dalej. A im więcej pracują tym… więcej pracy 
mają. Irytacja narasta, tak samo zaległości.

robotę. Tak samo nie daj się zwieść swo-
im pracownikom – ślęczenie do późnych 
godzin nie jest dowodem na cokolwiek. 

Wybacz rezerwę dla Twej zajeb…stości 
w działaniu, ale dla porządku zapytam 
–  czy aby na pewno umiesz pracować 
efektywnie? Nie będę się rozwijał w te-
macie, bo książki o tym można pisać, ale 
ciągle spotykam Bardzo Zajętych Sze-
fów, którzy są tak zajęci, że zapominają 
o podstawowych narzędziach, jak to-do 
list, podręcznym notatniku na kompute-
rze i w telefonie, grupowym systemie „do 
tasków” czy też… opanowaniu skrótów 
klawiaturowych. 

Podejrzewam też, że nie umiesz priory-
tetyzować pracy. Bardzo łatwo jest zawalić 
dzień ciężką pracą nad… cóż… nieistotny-
mi rzeczami. Naprawdę sądzisz, że je-
steś jedyną osobą na świecie, której każde 
zadanie jest ważne? A nawet jeśli, to są 
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Praca kocha

głupich. 

rzeczy ważne i ważniejsze. Rób tylko te 
drugie. Już nigdy w swoim życiu nie znaj-
dziesz czasu, żeby zrobić wszystko – po-
gódź się z tym. 

Zwłaszcza, że nie umiesz planować pra-
cy. Nie ma tu uniwersalnych reguł (a przy-
najmniej ja ich nie znam), ale wierzę, że 
każde obowiązki można tak rozpisać, aby 
zwiększyć tempo czy prawdopodobień-
stwo ich wykonania. Brzmi jak truizm, 
ale brutalna prawda jest taka, że skoro nie 
potrafi sz czegoś zaplanować to dlaczego 
zakładasz, że uda Ci się to zrobić?! Aha, 
i przestań wreszcie wymagać pracy pod 
swoje dyktando. Larry Page powiedział kie-
dyś: „You can try to control people, or you 
can try to have a system that represents re-
ality. I fi nd that knowing what’s really hap-
pening is more important than trying to 
control people”. 

Nie odpuszczaj 
No właśnie, nie odpuszczaj, szcze-
gólnie w  sprawach, które napraw-
dę wymagają popchnięcia do przodu. 

Lepiej pchnąć je dzisiaj na 65 proc. niż 
na 90 proc.,  ale za tydzień. Była prezes 
Yahoo powiedziała kiedyś: „That’s pretty 
funny. I thought that I had to have an an-
swer, always know what to do and try to 
keep everything in control. Do you have 

kids? You soon fi nd out you have to let a lot 
of things go”. Ktoś inny natomiast zauwa-
żył: „Nawet głupia decyzja podjęta szybko 
i konsekwentnie zrealizowana jest zwy-
kle lepsza niż decyzja mądra, ale podję-
ta zbyt późno i poddawana nieustannym 
korektom”.

To będzie bardzo niepoprawne co po-
wiem, ale praca kocha głupich. Tak, tak 
–  trzeba między bajki włożyć teorię, że 
ciężka praca popłaca. Tak było, ale wte-
dy, kiedy nasze zadania były w miarę jed-
norodne i liniowo zależne od sprawności 
w ich wykonywaniu. Tak pracuje kurier 
rozwożący paczki, ale już nie jego mene-
dżer. Teraz płaci się za umiejętność rozwią-
zywania problemów i dowożenia efektów, 
a nie za godziny przesiedziane w biurze. Bo 
wtedy pracujesz kosztem zatracenia życio-
wego balansu, a to niechybnie się na Tobie 
zemści. Tylko czekać aż popełnisz głupi 
i kosztowny błąd, świetna okazja przejdzie 
ci koło nosa albo się poważnie rozchoru-
jesz. Cokolwiek to będzie, gwarantuję ci, 
że da się tego uniknąć nie rezygnując ze 
snu czy życia prywatnego (tak, to jest tak 
proste!). 

Sprawność w  działaniu przychodzi 
z czasem. Można mieć do czegoś większe 
lub mniejsze predyspozycje, ale tylko nie-
ustanne doświadczanie i pracowanie nad 
swoimi umiejętnościami przyniesie efek-
ty. Może to być za rok, a może za dziesięć 
lat. Ale zapewniam, że przyjdzie czas, kiedy 
będziesz się śmiać z problemów jakie mia-
łeś w burzliwym 2020 roku… 

REKLAMA
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993 – 2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

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

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Być może 
warto przyjąć 
miarę ilorazu 

sztucznej 
inteligencji

– AIQ. 

Wmyślach przygotowałem sobie
pierwsze zdanie tego felie-
tonu: „W listopadowym nu-

merze CRN naliczyłem…”. Właśnie, 
policzyłem i wyszło mi zero odniesień do 
sztucznej inteligencji. Ani słowa o AI! To 
niespodzianka w czasach, gdy praktycz-
nie na każdej witrynie czy w prezenta-
cjach fi rm informatycznych, w mediach, 
nie tylko branżowych, roi się od AI. A fi r-
my konsultingowe w swoich opracowa-
niach przewidują silne wzrosty rynku 
sprzedaży systemów AI i wieszczą, że 
bez „AI inside” żaden produkt nie ma 
szansy na jutrzejszym rynku.

Równocześnie rząd USA, na ostatniej 
prostej kadencji POTUS-a, w memoran-
dum „Guidance for Regulation of Artifi -
cial Intelligence Applications” nakazuje 
agencjom rządowym promowanie postę-
pu w technice i innowacjach AI. Ma to 
się odbywać przy jednoczesnej ochronie 
amerykańskiej technologii w gospodarce 
i w ramach narodowego bezpieczeństwa, 
a także z dbałością o prywatność i inne 
wartości amerykańskie, w tym podstawy 
wolności, prawa człowieka, praworząd-
ność i poszanowanie własności intelek-
tualnej. 

Z kolei Komisja Europejska prezentuje 
„Białą księgę w sprawie sztucznej inteli-
gencji – europejskie podejście do dosko-
nałości i zaufania”, w której przedstawia 
do konsultacji społecznych założenia 
strategiczne rozwoju AI dla utrzyma-
nia wiodącej strategii UE w zakresie 

korzystania z technik AI służących 
wszystkim Europejczykom, przyczy-
niających się do poprawy ich życia przy 
jednoczesnym poszanowaniu ich praw. 
Zwraca się też, wobec braku korporacji, 
w kierunku MŚP oferując im wsparcie fi -
nansowe na rozwój systemów AI.

Również poszczególne kraje, w tym 
Polska, zabrały się za podobne opraco-
wania rozwoju badań i wdrożeń sztucz-
nej inteligencji (SI) w oprogramowaniu. 
Podobne działania zapewne też podjęły 
Chiny, Izrael i Rosja, ale z powodów ję-
zykowych, a może też zgodnie z rosyjską 
zasadą „tisze jediesz, dalsze budiesz”, po 
prostu mniej o tym wiemy. 

W USA, Europie, w Polsce też, już 
w okresie wiosennej walki z pandemią 
zamierzano zastosować systemy AI, 
umożliwiające wyodrębnianie ognisk 
zakażenia ze wskazywaniem osób, które 
mogły w nich przebywać. Takie systemy 
wcześniej zastosowały, z pozytywnym 
efektem, Chiny i  Korea Południowa. 
Niestety, u nas te aplikacje nie zyskały 
społecznego poparcia. Społeczeństwa 
krajów demokratycznych zaprotesto-
wały przeciwko używaniu tego typu sys-
temów gromadzenia danych osobowych 
nawet w  tak ważnym celu, jak walka 
z rozszerzającą się pandemią, nie ma-
jąc gwarancji, że władza przy tej okazji 
nie wykorzysta tych danych do celów 
inwigilacji obywateli. Nie odnotowali-
śmy też spektakularnego systemu AI do 
analizy wszystkich danych medycznych 

Marketing 
sztucznej     
  inteligencji
Obecny okres wzmożonego marketingu dotyczącego sztucznej inteligencji 

będzie trwać około 5 lat, po czym pojawi się nowy trend w rozwiązaniach 

teleinformatycznych, wart kolejnej akcji marketingowej.
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dotyczących koronawirusa – dostajemy 
bowiem, często sprzeczne i cząstkowe 
informacje.

Do pracy wzięli się też prawnicy ana-
lizując możliwość dopasowania obec-
nego prawodawstwa do oceny prawnej 
skutków decyzji wynikających z działa-
nia systemów SI oraz odpowiedzialności 
prawnej za szkodliwe efekty pracy urzą-
dzeń przez nich kontrolowanych. Szybko 
przeszli do formułowania zapisów ogra-
niczających ryzyko negatywnych skut-
ków przez spowolnienie rozwoju SI. 
Miałoby to spowodować wymóg spełnie-
nia iluś tam dodatkowych wymagań al-
bo wręcz zakaz prowadzenia niektórych  
badań nad AI. 

Uzupełnieniem tej twórczości praw-
nej są dyskusje nad kodeksem etycznym 
dla twórców SI, gdyż to programiści ma-
ją być odpowiedzialni za skutki działania 
programów z funkcjonalnością SI. I to na-
wet, gdy obserwacja zaprogramowanych 
przez nich procedur uczenia się w kolej-
nych iteracjach stanie się bardzo trudna. 
Z tego też pewnie względu rozpatruje się 
możliwość ograniczenia niektórych kie-
runków badań nad rozwojem AI, które 
mogą być wykorzystane wbrew intere-
som społeczeństwa. 

W zapisach prawnych istotna będzie 
definicja systemu lub programu z funk-
cjonalnością AI, gdyż bez niej takie za-
pisy będą bezadresowe. I powinna to być 
definicja prosta i jednoznaczna. Co wię-
cej powinna istnieć miara tego, jak bar-
dzo lub w  jakim stopniu dany system 
czy program jest sztucznie inteligentny. 
Być może warto przyjąć miarę ilorazu 
sztucznej inteligencji – AIQ, na wzór ilo-
razu inteligencji IQ, przyjmując podob-
ne wartościowanie. Bo przecież czego 
innego możemy oczekiwać od progra-
mu z AIQ<70, a czego innego wymagać 
gdy AIQ>130 ( jak wiadomo IQ<60 ozna-
cza upośledzenie umysłowe, zaś IQ>130 
oznacza inteligencję geniusza). Tylko jak 
mierzyć ten iloraz? Czy może będzie-
my robić programowi testy na sztuczną  
inteligencję? 

Obecnie jesteśmy w  pierwszej fa-
zie marketingu sztucznej inteligen-
cji w rozwoju informatyki, czyli próbie 
tworzenia i  sprzedaży wszystkich no-
wych produktów ze znaczkiem „AI  

inside”, bez względu na to ile w danym 
produkcie jest rzeczywiście tego AIQ. 
Nie wiem ile takich systemów czy pro-
gramów jest potrzebnych i ile może po-
wstać niebawem. Wiadomym jest, że 
obecnie sprawność i moc obliczeniowa 
sprzętu cyfrowego jest już tak znacząca, 
że znajduje się blisko granicy technolo-
gicznych możliwości tworzenia wydaj-
niejszych procesorów. Pozostaje już tylko 
ich zrównoleglenie, co komplikuje opro-
gramowanie i obniża efektywną spraw-
ność systemu. Jednocześnie techniki 
programowania oraz techniki AI pozwa-
lają na sprostanie tworzeniu wysoce zło-
żonych algorytmów dla wielu zagadnień, 
dotychczas trudno rozwiązywalnych. Bę-
dziemy czekać na rezultaty.

Ale też, bez względu na zaistnienie roz-
wiązań o wartościach AIQ dużo więk-
szych od najlepszych IQ (według mnie 
jest to mało prawdopodobne), mogę się 
pokusić o wyliczenie cech obowiązko-
wej funkcjonalności nowych programów 
i systemów:

1 Obsługa programu jest prosta i zrozu-
miała, nawet dla osób z niskim IQ, gdyż 

zgodnie z przyjętymi zasadami, technika 
SI nie może dominować nad ludzką inte-
ligencją, pozostawiając jej podejmowa-
nie ostatecznej decyzji. 

2Program korzystając z technik AI we-
ryfikuje poprawność wszystkich da-

nych wejściowych, szczególnie, czy nie 
są to dane błędne, które mogą skutkować 
dezinformacją w procesie przetwarzania 
informacji, zakłócając możliwość uzy-
skania poprawnego wyniku. 

3Program weryfikuje prawo każdego je-
go użytkownika do korzystania z pro-

gramu jako całości oraz każdego z jego 
istotnych modułów, co ma spełniać wy-
magania zapewnienia bezpieczeństwa 
ochrony systemu przed nieuprawnio-
nymi ingerencjami. Poziom tego bez-
pieczeństwa ma wzrastać po każdym 
kolejnym przebiegu programu, zgodnie 
z technikami uczenia się weryfikacji sta-
nu środowiska programu. 

4Program kontroluje ochronę wska-
zanych zbiorów danych osobowych 

przed nieuprawnionym kopiowaniem, 
czy też udostępnianiem nieupraw-
nionym użytkownikom czy innym  
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programom, co może być jedyną skutecz-
ną metodą ich ochrony zgodnie z e-pri-
vacy oraz wymaganiami GDPR/RODO. 

5Program, korzystając z technik AI, na 
podstawie reakcji na wyniki dokonu-

je zmian w parametrach przetwarzania 
danych –  ucząc się działać efektyw-
niej przy realizacji zadań przetwarza-
nia informacji zgodnie z  ustalonymi  
oczekiwaniami. 

6Program gromadzi informacje 
o  wszelkich swoich ułomnościach 

oraz brakach w efektywności działania, 
przekazując je zespołowi programistycz-
nemu w celu ich poprawienia w kolejnej 
wersji programu. 

Obecny okres marketingu dotyczący 
sztucznej inteligencji będzie trwać około 
5  lat, po czym pojawi się nowy trend 
w rozwiązaniach teleinformatycznych, 
wart kolejnej akcji marketingowej. I cho-
ciaż obecny sprzęt cyfrowy jest już tech-
nicznie wysoko zaawansowany i silnie 
inteligentny, to również w CRN-ie nale-
ży niebawem oczekiwać wysypu artyku-
łów z „AI inside”. 

To programiści 
mają być  

odpowiedzialni 
za skutki  
działania  

programów z AI. 

60_61_CRN_01_2021 felieton Wacław Iszkowski.indd   61 19.01.2021   12:57:24



CRN nr 1/202162

Sztuczna inteligencja nie ma ostatnio dobrej prasy.
Jakiś czas temu odniósł się do tego Jakub Skałbania, założyciel Netwise’a: 
„Pisałem na początku roku, że jedną z  technologii, która <<nie dowiezie>> 
wartości i się nie rozwinie w 2020 (zatrzyma?) jest szeroko pojęte AI. Teraz, po 
3 kwartałach, już oczywiście nie ma wątpliwości, że miałem rację. Ale to nie 
przeszkadza rynkowi produkować podcasty, video, materiały itd. o tym, jak AI 
jest proste i jak zmienia świat biznesu. W tej pogoni za hype’m i tym, że każ-
dy musi <<robić AI>> ludzie bez wiedzy zapominają (a najpewniej nie wiedzą) 
to, co napisał Seth Earley w 2017… <<There is no AI without IA (Information 
Architecture)>>. Otrzeźwienie będzie bolesne, bo nagle okaże się, że ten AI to 
takie <<big data>> z 2015. Wszyscy o nim mówią, a nikt nie umie wykorzystać”. 
W sumie może to i lepiej? 

W kultowym serialu „Alternatywy 4” 
docent (Wojciech Pokora) wyjaśniał prezesowi 
spółdzielni mieszkaniowej (Gustaw Lutkiewicz), 
że chcąc osiągnąć swój cel musiał z działania 
w pojedynkę przestawić się na współpracę z ko-
legami z pracy: „Teraz się popieramy”... 
„Solidarnie?” – dopytywał prezes. „O nie! Wzajemnie” 
– zastrzegał docent, dystansując się tym samym od naj-
bardziej znanego na świecie związku zawodowego. Po 
czterech dekadach znowu o związkowcach zrobiło się 
głośno, ale tym razem o tych z Ameryki, a konkretnie 
z  Doliny Krzemowej. Otóż zgodnie z  wcześniejszymi 
zapowiedziami pracownicy Google’a utworzyli zwią-
zek zawodowy pod nazwą Alphabet Workers Union. 
Wypominają przy tym szefom współpracę z  rządami 
stosującymi represje na całym świecie, zarabianie na 
reklamach podmiotów szerzących nienawiść i łamanie 
praw pracowników. Jakub Szarmach, partner zarzą-
dzający w  kancelarii radców prawnych Cognitor, 
uważa, że powołanie związku to przede wszystkim 
wyzwanie dla… pracowników. „Jak pogodzić interesy 
społeczności pracującej dla firmy, zatrudniającej ludzi 
z  całego świata, z  dziesiątków kultur, przyzwyczajeń 
i priorytetów? To co dla jednych jest oburzające, dla in-
nych grup zatrudnionych może być powodem do dumy 
(crunch w kulturze skandynawskiej, a japońskiej). Czy 
taki związek może naprawdę mieć wspólny front? 
Pożyjemy… zobaczymy”. No cóż, pełna zgoda Panie 
Jakubie. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Cenzura to zło, które może być mniejsze (ludzki cenzor) 
lub większe (cenzor nieludzki).
W przypadku mediów społecznościowych coraz częściej mamy do czy-
nienia z  algorytmami, które ludzkie na pewno nie są. Ich ofiarą padł 
dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej i  doradca 
w kancelarii Maruta Wachta, publikując wpis, w którym zapytał prof. 
Artura Ekerta, dlaczego swojemu wykładowi na Uniwersytecie Cambridge 
nadał tytuł: „Czy prywatność jest dla paranoików?”. I właśnie te dwa ze-
stawione ze sobą słowa – „Cambridge” i „paranoików” – spowodowały, że 
algorytm uznał wpis za krytyczne zagrożenie dla społeczności. „Zapewne 
uznając, że mówię o Cambridge Analytice. Jak śmiem, zestawiać ze sło-
wem Cambridge słowo paranoja!” – irytował się Maciej Kawecki, którego 
konto zostało zablokowane za naruszanie zasad społeczności. Tak, Panie 
doktorze, niewątpliwie mamy do czynienia z paranoją. 
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„Na początku roku chciałem już zwolnić handlowca, dziewczynę, 
która miała zawsze najsłabsze wyniki. Niespodziewanie przyszedł #COVID”.
Tak swój wpis zaczyna Marcin Babiak, właściciel Kordo Edukacja, a puenta jest taka, 
że nowe, „lockdownowe” metody pracy sprawiły, że wspomniana dziewczyna jest teraz… 
najlepszym handlowcem. To podobno jak najbardziej prawdziwa historia, zasłyszana 
przez Marcina z pierwszej ręki. „Jakie zatem nowe wymagania stawia pandemia przed 
handlowcem B2B?” – pyta Marcin Babiak i odpowiada, że „obecnie mogą czuć się jesz-
cze bardziej pozbawieni motywacji, przytłoczeni, pod presją targetów”. A jednak „jest 
łatwiej namówić klientów do kontaktu zdalnego – umiejętność spotkań osobistych jest, 
siłą rzeczy, mniej istotna”. Ponadto „wzrosła u handlowców rola umiejętności miękkich 
– zwłaszcza okazywania empatii, tworzenia wrażenia autentyczności, budowania rela-
cji. Umiejętność słuchania klienta stała się ważniejsza niż sprzedawania”. Pouczające.

Mimo rosnącej skali cyberzagrożeń i wynikających z nich konsekwencji 
finansowych i wizerunkowych, wiele organizacji nadal nie stosuje odpowied-
nich zabezpieczeń. 
Specjaliści Quest Dystrybucja zadali w związku z tym zasadne pytanie: kto w takim ra-
zie powinien wziąć na siebie odpowiedzialność w  przypadku naruszenia bezpieczeń-
stwa? Okazuje się, że według analityków Gartnera do 2024  r. aż 75  proc. dyrektorów 
generalnych będzie osobiście odpowiadać za incydenty związane z naruszeniem bezpie-
czeństwa systemów cyberfizycznych (CPS). Do sprawy odniósł się Wacław Iszkowski, 
Senior Konsultant przemysłu teleinformatycznego, który zauważył, że „przyczyny 
naruszenia bezpieczeństwa nie są natury losowej, jak tornado, lawina czy powódź, ale są 
efektem przestępstwa osoby lub grupy osób”. W związku z tym jego zdaniem „nakładanie 
na osoby zarządzające odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa nie ma logicz-
nego sensu, bo te osoby nie są w stanie zapewnić takiego bezpieczeństwa, gdyż nawet 
po zarządzeniu zainstalowania wszystkich istniejących aktualnie programów ochrony 
systemów nie mają żadnej gwarancji, iż przestępcy nie znajdą nowej metody naruszenia 
tegoż bezpieczeństwa”. Nasza rada: módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale 
zabezpieczaj się tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. 

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Najciekawsze lekcje biz-
nesowe w 2020? Każdy odebrał 
swoje, choć większość woli mil-
czeć na ten temat. 
Nie zamilkł Mirosław Burnejko, 
prezes Transparent World, który 
między innymi nauczył się, że „trzeba 
przygotować się na fakupy, bo zawsze 
występują. W  tym roku na przykład 
nasz spec od reklam puścił reklamę, 
której nie miał puścić i oberwało nam 
się za to. Akcja kosztowała mnie tro-
chę zdrowia”. Poza tym „działa to, co 
dobre i  sprawdzone. Testowaliśmy 
w  tym roku prawie wszystko –  od 
AI przez boty. Co działa najlepiej 
w marketingu? U nas content + rekla-
my na Facebooku. Jak działa najle-
piej sprzedaż? U  nas poprzez e-mail. 
Zabawki kuszą. Działa to, co dzia-
łało rok temu”. I  jeszcze taka lekcja: 
„Czasami trzeba pozbyć się swoich 
udziałów, aby firma lepiej działała. 
W  jednej z  naszych firm zmniejszyli-
śmy ze wspólnikiem udziały w spółce 
poniżej 50  proc., aby Prezes Zarządu 
miał większą motywację do pracy. 
Każdą osobę motywuje coś innego. 
Trzeba dobrze to badać”. Polecamy 
jeszcze wpis Mirosława Burnejki pt. 
„10 lekcji o finansach”. Też krótko 
i na temat.

Zabawki kuszą, 
ale działa to, co 
działało rok temu.
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Jak tam u Was, moi Drodzy Czytelnicy, 
po świętach i sylwestrowym szaleń-
stwie? Ból głowy już minął? Wróci-

liście do rzeczywistości po czasie, kiedy 
wszyscy jesteśmy dziećmi i łatwiej wie-
rzymy w bajki, którymi karmią nas głów-
nie ci, którzy chcą nami manipulować albo 
zyskać naszą sympatię i ciepłe uczucia? 
A my to lubimy, bo „we are the children”, 
jak mówiły słowa jednej ze starszych już 
piosenek wymyślonych na inną okazję, 
na kampanię walki z biedą w Afryce. 

Macie zapewne w  pamięci jeszcze 
reklamy Świątecznej Paczki, fundacji 
Polsat, czy TVN oraz innych szlachetnych 
przedsięwzięć, które zazwyczaj nasilają 
się przed świętami Bożego Narodzenia, 
licząc na odrobinę naszego szaleństwa 
i odruch serca zmiękczonego czasem ko-
lęd, choinki i wszechogarniającej miłości. 
Atmosfery, w której tylko długa i kiczowa-
ta reklama jednej z fi rm jubilerskich może 
podbić nasz stan ogólnego rozanielenia… 
aż po mdłości.

Dlaczego martwię się o Wasze samo-
poczucie? Dlatego, że po okresie kiedy 
wszystko było cacy i  nawet politykom 
w jakiś przedziwny sposób udało się za-
łatwić dla nas 730 mld złotych (czy euro, 
zresztą co to ma za znaczenie, i tak nigdy 
nie będziemy w stanie tej forsy policzyć), 
i nie wiadomo do końca czy to dotacji, czy 
pożyczki (co za różnica, długów Gierka 
też nigdy nie spłacimy, czyli była to nie po-
życzka, a realna dotacja), przyjdzie czas 
diametralnie inny. Samych nowych podat-
ków w roku 2021 zapłacimy więcej (ro-
dzajowo!) o sześć albo osiem, albo… a co 

to za różnica? I tak nikt tego w zasadzie 
nie będzie wiedział, włącznie z apara-
tem skarbowym, którego szef w połowie 
grudnia „z powodów osobistych” podał 
się do dymisji, jakby i on nie chciał tego 
wiedzieć. 

Będzie więc między innymi podatek 
od wyrobów z cukrem, będzie podatek 
od przekształcenia OFE, będzie podatek 
od spółek komandytowych, które zakwi-
tły nam w polskiej gospodarce, jak hor-
tensje w moim ogrodzie. Będzie podatek 
od deszczu i czekam z niecierpliwością na 
podatek od Słońca. Że co, że trudno go bę-
dzie wprowadzić i skontrolować? Bzdura! 
Najlepiej wiedzą o tym właściciele insta-
lacji fotowoltaicznych, którzy chcieliby 
nadwyżki wyprodukowanej przez siebie 
„zielonej energii” sprzedać do ogólnych 
sieci energetycznych. Nie można! Bra-
kuje ponoć tzw. „liczników dwukierun-
kowych”, a w zasadzie pojemności sieci 
GSM, bo są one ponoć sterowane SMS-
-ami (sic!). Nie wiem, nie rozumiem, nie 
mam na to czasu, zarobiony jestem. Tak 
tylko ta ciekawostka wpadła mi do ucha 
i została. 

Zresztą co to za różnica, czy brakuje 
liczników, kart SIM, pojemności sieci, czy 
czegoś innego? Pamiętacie brak kas fi skal-
nych w czasie wprowadzania obowiązku 
ich stosowania dla coraz to nowych grup 
przedsiębiorców w  przeszłości? I  co, 
zawalił się świat? Nie! Jedni jakoś po-
kombinowali, kupili i stosowali, inni się 
prześlizgnęli do czasu, kiedy już było na 
rynku kas pod dostatkiem, a mała grupa 
zapłaciła domiar i karę za „niemanie”. 

DEKAMERON,

W systemie brakuje tylko „podatku od podatku” i zapanuje pełna szczęśliwość, 

a wszyscy będą mieć sprawiedliwie „po równo”.
Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Wybrańcy 
mogą mieć 

więcej, bo im 
„po prostu 

się to należy”. 
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dzień trzeci: 
   „We are the children”  
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Obłóżmy też 
dodatkowym 

podatkiem 
walizki i torby 

podróżne.

To przecież jest wpisane w tę grę, którą 
nazywamy życiem i to w społeczeństwie, 
które nie po to wybiera prawo i sprawie-
dliwość (uwaga! małymi literami proszę, 
to nie miejsce na agitację polityczną), aby 
im podlegać. To, czemu podlegamy, to los, 
przypadek, „que sera, sera”. Zresztą, co za 
różnica, czy mnie to obchodzi? Za deszcz 
podatek będę musiał zapłacić, ale za Słoń-
ce nigdy! Nie będę miał fotowoltaiki i co 
mi skarbówka zrobi? W roku 2021 naj-
pierw musi poszukać ryzykanta na swe-
go szefa, a nie szukać mnie, choć to drugie 
pewnie byłoby łatwiejsze, bo się specjal-
nie nie ukrywam. 

Wrócę na chwilę do podatku od spółek 
komandytowych, którego wprowadzenie 
jest uzasadnione tym, że podmioty two-
rzące tego typu konstrukty gospodarcze 
są w sferze podatkowej nierównoprawnie 
traktowane w stosunku do innych – czy-
taj: płacą za niski podatek. Nie ma lepsze-
go dowodu na to, że akcjonariusze, czy 
udziałowcy spółek akcyjnych lub z ogra-
niczoną odpowiedzialnością opodatko-
wani są przez fiskusa podwójnie. Bo po 
co byłoby to dodatkowe, jakoby „sprawie-
dliwe społecznie”, opodatkowanie spółek 
komandytowych, które, jak wszyscy, i tak 
muszą płacić CIT? Zatem od nowego ro-
ku i oni muszą podatki płacić podwójnie. 
W tym systemie brakuje tylko „podatku 
od podatku” i zapanuje pełna szczęśli-
wość, a wszyscy będą mieć sprawiedliwie 
„po równo”. Oczywiście z wyjątkiem nie-
których przedstawicieli społeczeństwa, 
którzy wykonują specjalnie trudne i od-
powiedzialne czynności oraz/lub pełnią 
funkcje obarczone szczególnymi wymo-
gami i są niebezpieczne oraz kluczowe 
z punktu widzenia żywotnych interesów 
Narodu (i nie chodzi tu o saperów, ani le-
karzy walczących z epidemią COVID-19). 
Ci wybrańcy mogą mieć więcej, bo im „po 
prostu się to należy”. 

Dla środowiska IT sprawdzianem 
w tym roku będzie odzew na pytanie: czy 
i jak zostanie wprowadzony nowy para-
podatek zwany potocznie „podatkiem od 
smartfonów”. Każda władza ma skłon-
ność ulegania naciskom tzw. celebrytów, 
wśród których nie brak artystów i to róż-
nej maści. Ci poprzez swoje organizacje 

walczą o więcej dla siebie. A ponieważ ich 
sztuka jest generalnie coraz słabsza, więc 
znajduje coraz mniejszą liczbę chętnych, 
aby za tę sztukę płacić, co robi „central-
ny rozdzielacz kasy”? Obkłada podatkiem 
to, co jest najłatwiejsze do sprawdzenia, 
czyli towar, hardware, i potem robi to, 
co najbardziej lubi: dzieli! W ten sposób 
w oczach niektórych staje się Midasem. 
Nie patrzy, czy ten sprzęt służy, czy nie 
służy do odbioru treści, które powinny 
być opłacone, czy może to senior posiada-
jący smartfon ogląda Netflixa, YouTube’a, 
czy tylko odbiera telefony od wnuczki 
i tylko do niej dzwoni, nie mając nawet 
świadomości innych możliwości tego 
urządzenia. 

Obłożenie więc podatkiem hardware’u 
można by porównać do obłożenia po-
datkiem młotka, czy piły, aby wypłacić 
zasiłek-rekompensatę stolarzowi za to, 
czego nie wykona dla społeczeństwa, bo 
niektórzy obywatele, posiadając wyżej 
wzmiankowane narzędzia, mogą sami so-
bie zmajstrować szafki, półki, czy wieszak 
i pozbawić tego stolarza pracy i zapłaty za 
nią. Obłóżmy też dodatkowym podatkiem 
walizki i torby podróżne i dajmy z tego za-
siłki kolejarzom, wszak te walizki będą 
podróżować z pasażerami PKP i przewo-
zić ich rzeczy (bezpłatnie, bo nie ma biletu 
za bagaż), a PKP trzeba dotować. 

Takich pomysłów miałbym jeszcze 
z setkę. Że co, infantylne, prostackie, igno-
ranckie, bez zrozumienia istoty? Może. 
Ale czy pomysł z „podatkiem za smartfo-
ny” jest lepszy, mądrzejszy, rozumniejszy, 
racjonalny? Wszak treści artystyczne są 
legalnie konsumowane nie w sposób nie-
zorganizowany. Ktoś je udostępnia i za 
to płaci. Kupuje dzieła i je rozpowszech-
nia. Ba, mało tego: wie, co przysłowiowy 
Kowalski ogląda i  skąd czerpie stream 
z treścią. Może zatem zamiast walić po 
głowie producentów, dystrybutorów 
i sprzedawców urządzeń pomyśleć, jak 
skonstruować realny podatek od realnie 
pobieranych treści we współpracy z pod-
miotami takimi, jak Spotify, Netflix, HBO, 
YouTube oraz dostawcami sieci dla prze-
noszenia streamów, jak Cyfrowy Polsat, 
UPC, Vectra, Netia i dziesiątki innych. 
To byłoby i sprawiedliwe, i uczciwsze,  

zarówno dla użytkowników, jak i twór-
ców. Nie mówię już o skuteczności i sen-
sowności kontroli obrotu gospodarczego. 

Mam też przy okazji kilka pytań. Czy ten 
parapodatek w razie wywozu urządzenia 
za granicę będzie zwrotny? Bo przecież 
to nieuczciwe płacić w Polsce za coś, cze-
go się nie używa w Polsce. A jeśli zwrot-
ny, to czy nie będzie pogłębiał patologii  
VAT-owskiej? Takie pytania można 
mnożyć. Nie wydaje mi się, że będzie to 
dziecinnie proste. A przyszłość udzieli 
odpowiedzi na inne pytanie: kto był na-
iwny jak dziecko wierząc, że to jest dobre 
rozwiązanie, a nie działanie pod publicz-
kę. Nawet jeśli kilku celebrytów temu 
przyklaśnie.

Zresztą co mi tam, co za różnica. Mam 
swojego smartfona od trzech lat, będę go 
używać, da Bóg, jeszcze ze trzy. Telewi-
zora nowego nie kupię, bo zainstalowa-
łem sobie Chromebox’y za jakieś małe 
pieniądze i mam w nich cały internet in-
teligentnych TV. Nie zapłacę więc tego 
podatku. Oglądam wszystko i  żadnego 
podatku dostawcom nie płacę, bo oni nie 
są nim obciążeni. Płacę tylko za treść, któ-
rą oni kupili. I choćbym codziennie oglą-
dał filmy Machulskiego, Pasikowskiego, 
Smarzowskiego, Szumowskiej i  innych 
polskich znakomitości, to oni ode mnie 
nie dostaną nic. Niech im zapłaci babcia, 
która kupi sobie reklamowany właśnie 
w TVP telefon dla seniora, choć nigdy 
w nim niczego nie będzie oglądać, poza 
zdjęciami wnuków, które przesyła jej cór-
ka z Anglii, gdzie przebywa od kilku lat. 
Tak będzie zgodnie z prawem i w pełni 
sprawiedliwie. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Informatycy
wykazali się 
najlepszym 
refl eksem. 

Jeszcze do niedawna „nowa nor-
malność” jakoś mnie nie uwiera-
ła, ale przedłużająca się pandemia 

i  towarzyszący jej chaos sprawiają, że 
ten powtarzany do znudzenia zwrot co-
raz częściej wzbudza we mnie irytację. 
No bo czymże tak naprawdę jest „nowa 
normalność”? Jak na razie chyba nikt 
nie zdefi niował tego terminu lepiej niż 
stand-uper Łukasz „Lotek” Lodkowski, 
który w ramach akcji Hot16Challenge ra-
pował: „Dwa tysiące chorych, zamykamy 
lasy, osiem tysięcy chorych, otwieramy 
lasy”. Oczywiście w epoce nowej normal-
ności ludzie musieli opuścić nie tylko la-
sy, ale również szklane drapacze chmur. 
Niemal wszyscy przenieśli się do domów, 
które stały się jednocześnie szkołą, biu-
rem, centrum rozrywki, a nierzadko tak-
że salą konferencyjną. 

I wyszło nagle tak, że w nowej nor-
malności trzeba się było, chcąc nie chąc, 
w jakiś sposób urządzić. Całkiem nie-
źle dała sobie z tym radę branża IT. Jej 
przedstawiciele sami siebie obsadzi-
li w roli zbawców świata, oznajmiając 
wszem i wobec, że bez nich życie stanę-
łoby w miejscu. W sumie równie dobrze 
mogliby to powiedzieć energetycy i jesz-
cze kilka innych grup zawodowych, ale 
to informatycy wykazali się najlepszym 
refl eksem. 

Niektórzy kupili ich opowieść, ale jak 
to zwykle bywa, pojawili się malkontenci, 
którzy twierdzą, że nie mamy do czynie-
nia z żadnym przełomem technologicz-
nym. Szefowie fi rm wyciągnęli kasę na 
dodatkowy sprzęt i software, który był 
im po prostu w danej chwili potrzebny, 
zaś Kowalscy uwięzieni na kilkudziesię-
ciu metrach kwadratowych musieli coś 
zrobić, żeby nie umrzeć z nudów. Pia-

rowcy nazwali to szumnie transformacją 
cyfrową i według ich wersji proces prze-
biega sprawnie oraz bezboleśnie, a fi rmy 
wydają pieniądze na rozwiązania infor-
matyczne z głową. 

Ktoś jednak niepotrzebnie wkłada kij 
w szprychy, próbując zburzyć tę narra-
cję. IBM opublikował na początku roku 
sondaż, z którego wynika, że aż 60 proc. 
amerykańskich oraz brytyjskich przed-
siębiorstw posiada programy moderniza-
cji, ale nie uwzględniają one scenariuszy 
dalszego rozwoju w  kolejnych latach. 
W Polsce jest jeszcze gorzej – według 
badania Krajowego Rejestru Długów 
i NFG tylko 5 proc. małych i średnich 
fi rm opracowało tego typu strategię na 
2021 rok. Reszta wyznaje fi lozofi ę „jakoś 
to będzie”. 

Jednak, co by nie mówić, pandemia 
wyzwala kreatywność w przedstawicie-
lach branży nowych technologii. Główna 
nagroda należy się chyba fi rmie Simpli-
Safe. Ten dostawca systemów bezpie-
czeństwa dla gospodarstw domowych 
opracował… bezpieczny sweter, który 
wszczyna alarm, kiedy tylko ktoś zbli-
ży się do jego właściciela na odległość 
2  metrów. Sweter, zaprojektowany ja-
ko zabawny prototyp, wyprzedał się na 
pniu (!). 

Nie mniejszą inwencją wykazał się 
Microsoft. Gigant z Redmond niedawno 
ujawnił patent, któremu nadano roboczą 
nazwę „system przetwarzania informa-
cji o spotkaniach”. Rozwiązanie pozwala 
tworzyć zestawienia dotyczące nastro-
jów ludzi, ich mimiki, mowy ciała, a także 
temperatury pomieszczenia, aby ocenić 
w ten sposób jakość spotkania… Jak łatwo 
się domyślić każdy mityng będzie punk-
towany. Ot i nowa normalność. 

Lotek w bezpiecznym 
swetrze
Przyszło nam żyć w wyjątkowo ciekawych czasach, kiedy nienormalność nazywa 

się nową normalnością. To nowomowa, której nie powstydziłby się nawet Syme, 

fi lolog z powieści „Rok 1984” Orwella.

CHŁODNYM OKIEM
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Przygotowanie do New Normal: Strategie Budowy  

Cyfrowych Organizacji 

Dołącz do najważniejszej konferencji z branży ICT

W programie między innymi:  

•   Kluczowe prognozy dla CIO i ekspertów IT. 

•   Prelekcje, panele dyskusyjne oraz wywiady  

 z udziałem ekspertów.  

•   Globalne oraz lokalne analizy i rekomendacje IDC.  

•   Praktyczne porady jak zbudować przedsiębiorstwo   

 przyszłości i jego odporność.  

•   Lekcje, które wyciągnęliśmy z ostatnich miesięcy. 

•   Nowa definicja kluczowych obszarów oddziaływania -   

 zaufanie, zrównoważony rozwój, innowacyjność,   

 kultura, ekosystemy.

•   Wskazówki dotyczące zarządzania i komunikowania  

 priorytetów inwestycyjnych i strategii wdrożeniowych.

Więcej szczegółów i darmowa rejestracja: 
idc.com/event/directions-pol

IDC Directions 2021

IDC to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem  

w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej. Ponad 1100 analityków  

IDC udostępnia swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii, możliwości  

i trendów rynkowych w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym w ponad 110 krajach. 

Kiedy? 23 i 24 

lutego 2021

Gdzie? Online na 

platformie HOPIN

Dla kogo? Liderzy IT  
i decydenci linii biznesowych
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Veracomp stał się częścią 
Exclusive Networks

Dla nas to nowy etap w 30-letniej historii firmy, 

a dla Was szansa na dynamiczny rozwój 
we współpracy z globalnym dystrybutorem.

veracomp.pl


