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Dokąd zmierza SD-WAN?  Przemysł: czas zmian Rynek macierzy SAN  

W POLSKĘ
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Tomasz Bitner:  
czy i komu opłaca 

się chmura? 

„Ludzie z branży IT mają potrzebę jednoczenia się i współpracy” 
– Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes Stowarzyszenia ITCorner  
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dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
portal B2B w branży IT! N01

n   Ankieta CRN: branża w czasach pandemii 

n   Dystrybucja 2020: szansa na stabilizację 

n    Integratorzy na rozdrożu: wyzwania i optymizm

n   Model subskrypcyjny: więcej pytań niż odpowiedzi 

n   Pandemia uruchamia tryb zdalny 

n   Przetarg bez happy endu 

n    Polski rynek IT: liczy się wiedza, nie płeć 

n   Rok 2020 oczami producentów

n   Stan dystrybucji na rok 2020 

n    ZAiKS ruszył na wojnę z branżą IT 
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10 w kategorii „Artykuły”

H TOP H

10 w kategorii „Wywiady” 

Also+S4E, synergia w dystrybucji Przemysław 
Krawczyk, Lider Zespołu Dell w Also, wraz 
z Arturem Bałutą, Liderem Zespołu Dell EMC w S4E

Chcemy awansować do ekstraklasy 
Wojciech Wolny, prezes Euvic

Chmura jest za droga 
Piotr Kawecki, prezes ITBoom

Konsolidacja to konieczność Ireneusz Dąbrowski, 
niezależny doradca i mentor

Legia Warszawa: informatyka i emocje Adam Piotro-
wicz, dyrektor ds. Digital i IT oraz Adam Tomala, 
kierownik działu IT w Legii Warszawa

Na początku była marka Mirosław Burnejko, prezes 
Transparent World, współwłaściciel Chmurowiska, 
Akademia.pl i Mazuko

Nie będę prezesem Synerise
Jarosław Królewski, prezes Synerise

Partnerzy biznesowi nie odwrócili się od nas
Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik

Przetarg, którego nie odpuszczę
Edward Wojtysiak, wiceprezes Konceptu

Technologia i ekologia - to trzeba łączyć
Michał Gac i Paweł Kulawik, właściciele 
Marcova

najbardziej poczytne

treści 2020 roku
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38 Raport 360° Coraz więcej biura w domu
Tegoroczne zakupy na potrzeby domowych biur będą bardziej przemyślane

42  Raport 360° Domowe biura coraz bardziej mobilne
Home offi ce pewnie pozostanie powszechnym modelem  pracy także po 
pandemii, co wymusi na użytkownikach dalszą aktualizację sprzętu

52  Raport 360° Więcej pracy dla serwisów
CRN Polska rozmawia z Grzegorzem Skuzą, o tym, jaki wpływ ma 
upowszechnienie domowych biur na biznes właścicieli serwisów IT

54  Nie stawiajcie Scruma na głowie
Felieton Andy’ego Brandta

55  Rynek teleinformatyczny w roku 7E5
Felieton Wacława Iszkowskiego

56  Pamięci masowe: ofensywa graczy drugiego planu
Producenci pamięci masowych poszukują sposobów na bezpieczniejsze 
i szybsze przetwarzanie danych

58  Puls branży
Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe

60  Stawiamy na metodyki zwinne
CRN Polska rozmawia z Dorotą Poniatowską-Mańczak, CIO w banku Crédit 
Agricole

62  LinkedIn Park
O czym branża dyskutuje na największym biznesowym portalu 
społecznościowym?

64   (Nie)wesołe jest życie staruszka
Felieton Ireneusza Dąbrowskiego

66   Golf bez pokręteł
Felieton Wojciecha Urbanka
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48
Raport 360° Home offi ce – pokaż to swojemu klientowi!
Infografi ka prezentująca kompletny ekosystem rozwiązań na potrzeby 
home offi ce’u i domowej rozrywki, z podziałem na kategorie produktów 
i informacją o cechach, jakimi powinny się charakteryzować.

Macierze SAN: 
zmiany w rytmie fl ash

Macierze SAN mają stabilną pozycję 
na rynku, którą zawdzięczają głównie 
wydajności, skalowalności i odporności 
na awarie. Ich przyszłość będzie 
związana z rozwojem pamięci fl ash.

7  Nieoczekiwana zmiana miejsc
Pat Gelsinger wrócił do Intela i zasiadł na fotelu prezesa, zastępując 
Boba Swana

8  The State of European Tech 2020
Raport Atomico, opisujący rynek startupów i nowych technologii w Europie, 
podsumowuje Piotr Mieczkowski

10  W Polskę idziemy
CRN Polska rozmawia z Grzegorzem Rudno-Rudzińskim o planach rozwoju 
branżowego Stowarzyszenia ITCorner

13   Biuro 2.0
Felieton Rafała Agnieszczaka

16  Zakład o COVID
CRN Polska rozmawia z Anną Piechocką, dyrektor zarządzającą oraz 
Pawłem Jurkiem, dyrektorem ds. rozwoju w Dagmie, na temat 
rozstania z Barracuda Networks, a także pozyskania czterech nowych 
producentów

20  Napęd z chmury
Felieton Tomasza Bitnera

22  Przemysł na drodze wielkich przeobrażeń
Felieton Ewy Lis-Jeżak

24  Dokad zmierza SD-WAN?
To obecnie jeden z najgorętszych tematów w branży IT

30  Macierze SAN: zmiany w rytmie fl ash
Najbliższa przyszłość macierzy SAN będzie związana z rozwojem 
pamięci fl ash

36 Psychologia wirusów niekomputerowych
Felieton Dominika Żochowskiego

Dokąd zmierza SD-WAN?
W szybko rozwijającym się segmencie rynku infrastruktury sieciowej, 

jakim jest technologia SD-WAN, integratorzy będą rywalizować 
z operatorami telekomunikacyjnymi.
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P rzepraszam za może zbyt górno-
lotny tytuł, który jest właśnie taki 
a nie inny, bo nawiązuje do mojej 

zapowiedzi sprzed dwóch lat. Napisałem 
wtedy, że „jeśli InterLink przestanie peł-
nić swoją dotychczasową rolę, dopiero 
wówczas uznam ten fakt za koniec pew-
nej epoki”. Chodziło mi o to, że zniknię-
cie z rynku marki ABC Data stanowiło 
wprawdzie wydarzenie wagi ciężkiej, ale 
nie było przełomowe – małych i dużych 
fuzji polski rynek IT przeżył już dziesiątki. 
Tymczasem decyzja o powolnym wygasza-
niu InterLinka na rzecz Also Webshop, co ma 
miejsce od pewnego czasu, zasługuje – z sza-
cunku dla twórców polskiego systemu – na 
miano historycznej cezury. InterLink to nie 
tylko bowiem wyjątkowo poręczny system do 
dystrybucji on-line. To był przez długie lata 
jeden z najwyższej próby dowodów na to, że 
„Polak potrafi ”. A jednocześnie na to, że poza 
Polakami mało to kogo obchodzi. 

Ktoś może słusznie uznać 
mnie za naiwniaka i na-
wet pośmiać się z tego, że 
wierzyłem, iż InterLink 
będzie jednak dalej rozwi-
jany, bo to przecież wciąż 
jeden z najlepszych tego 
typu systemów w swojej 

klasie. Z drugiej strony i tak długo się uchował 
– pamiętam, że już dawno temu Actebis, wła-
ściciel ABC Daty w latach 2000 – 2008, naci-
skał, żeby polski system zastąpić niemieckim. 
Przy czym rozwiązanie Actebisu generowało 
zaledwie jedną piątą obrotów InterLinka, a po-
za tym nie miało połowy potrzebnych funk-
cjonalności. Tak twierdził Krzysztof Musiał, 
założyciel ABC Daty i jej wieloletni prezes, 
który w końcu nie wytrzymał nerwowo prze-
pychanek z menadżerami Actebisu i niedługo 
potem odszedł z branży na dobre. Na szczęście 

InterLink służył partnerom ABC Daty jeszcze 
przez dwie długie dekady i – co ważne – przez 
ten czas się nie zestarzał. No, ale będzie jednak 
musiał, i to zapewne już niebawem, ustąpić pola 
na rzecz Webshopa – na razie oba systemy działa-
ją równolegle. 

Warto jednak już teraz oddać należny hołd po-
mysłodawcom i opiekunom InterLinka, co niniej-
szym czynię. Drodzy, stworzyliście coś, co było 
być może najlepszym tego rodzaju produktem na 
świecie. A więc byliście mistrzami świata i akurat 
tego nikt wam nie odbierze! 

I jeszcze wspomnienie, które pewnie gdzieś 
już opisałem, ale pozwólcie, że przy takiej oka-
zji się powtórzę. Otóż odwiedziłem Krzysztofa 
Musiała w jego gabinecie w dniu, który był jego 
ostatnim na stanowisku prezesa ABC Daty (ależ 
szybko te 20 lat minęło…). Poruszaliśmy różne 
tematy, ale tylko jeden wzbudzał u niego emo-
cje. Tak, zgadliście, temat InterLinka. Do tego 
stopnia, że zalogował się do swojego kompute-
ra i pokazywał mi bieżące transakcje. Powiedział 
wtedy: „Moi konkurenci nie wierzą, że robimy 
większość obrotów przez internet i twierdzą, że 
oszukujemy! No to proszę zobaczyć, jak to hula”. 
No i faktycznie, hulało. 
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na minusie  na plusie
Lenovo zanotowało w III kw. 2020 r. ponad 20 proc. wzrost przychodów rok do roku. 

Sięgnęły w tym okresie poziomu 17,2 mld dol., podczas gdy dochód netto wyniósł 395 mln 

dol. (wzrost o 53 proc.). Dział PC and Smart Devices Group (PCSD), obejmujący komputery, ta-

blety i monitory, odnotował kolejny historyczny kwartał. Przychodom na poziomie 14 mld dol. 

(+27 proc.) towarzyszył o 35 proc. wyższy zysk przed opodatkowaniem (925 mln dol.) oraz 

rekordowa marża zysku 6,6 proc.

Comarch wygrał jeden z największych przetargów IT w ostatnim czasie. Integrator bę-

dzie przez 6,5 roku świadczył usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Sys-

temu Informatycznego ZUS za kwotę 203,9 mln zł brutto (konkurencyjna oferta Asseco Poland

 opiewała na 288,9 mln zł). Kryteria wyboru stanowiły: cena (60), test kompetencji technicz-

nych (30) i test kompetencji biznesowych (10). Comarch uzyskał w sumie wyższą liczbę 

punktów (85,34) niż Asseco (71,34) dzięki niższej cenie. 

Płace specjalistów ICT wzrosły w ubiegłym roku w przypadku 60 proc. fi rm 

z branży – wynika z „Raportu płacowego IT Contracting 2021”, opracowanego przez Hays 

Poland. Co ciekawe, w tym roku podwyżki dla takich pracowników czy usługodawców prze-

widywane są w 70 proc. przedsiębiorstw. Dotyczy to głównie doświadczonych fachowców (ze 

stażem 5 lat pracy i więcej) pracujących na kontraktach, zajmujących się bezpieczeństwem 

cyfrowym. Takie osoby mogą liczyć nawet na zarobki rzędu 180 zł za godz. netto, a minimalna 

stawka dla nich wynosi 140 zł. 

AMD w 2020 r. osiągnęło rekordowe przychody na poziomie 9,76 mld dol., co oznacza 

wzrost o 45 proc.). W tym okresie zysk netto producenta wzrósł ponad 10-krotnie (ze 170 mln do 

1,78 mld dol.), z tego jednak 1,3 mld dol. to pozytywny efekt rozliczeń podatkowych. Nawet bio-

rąc to pod uwagę, zysk okazał się ponad dwa razy wyższy niż rok wcześniej. Prognoza na 2021 r. 

zakłada utrzymanie dużego popytu na wydajne rozwiązania PC, gamingowe i data center. 

Apple w trzech ostatnich miesiącach 2020 r. po raz pierwszy w historii cieszył się 

z przebicia bariery 100 mld dol. przychodów kwartalnie. Wartość sprzedaży wyniosła aż 

111,44 mld dol., co oznacza przeciętną dzienną sprzedaż na poziomie około… 1,2 mld dol. 

Poprawiła się przy tym marża brutto Apple’a (o 1,4 pkt proc. rok do roku, do 39,8 proc.), jak 

też zysk, który wyniósł 28,6 mld dol. Dobre wyniki to efekt dwucyfrowego wzrostu obrotów 

w każdej kategorii produktów, a zwłaszcza popularności urządzeń noszonych, iPhone’ów 

(65,6 mld dol.) i usług, które są już drugim po smartfonach źródłem przychodów korporacji 

(15,8 mld dol. w IV kw. ub.r.). 

powiedzieli
Zamierzam wykorzystać 
moją energię, wiedzę i do-
świadczenie do tworzenia 
nowych projektów – Adam 

Rudowski, były prezes 
Veracompu. 

Amazon jest obecnie najbar-
dziej pomysłowy w historii 
– Jeff Bezos, w komen-
tarzu dotyczącym przeka-

zania sterów w ręce Andy 
Jassy’ego.  

Xerox ma za sobą trudny rok: przychody fi rmy w 2020 r. zmniejszyły się o 22 proc., 

do 7 mld dol., a marża brutto poszła w dół o 290 pkt. bazowych, do 37,4 proc. Końcówka ubie-

głego roku może jednak napawać optymizmem, ponieważ w IV kw., mimo spadku w ujęciu rok 

do roku o 21 proc. (do 1,93 mld dol.), sprzedaż Xeroxa wzrosła o ponad 9 proc. wobec 

III kw. 2020 r. 

SonicWall potwierdził lukę zero-day w kodzie serii Secure Mobile Access 100 10.x. 

Władze producenta zapewniają jednocześnie, że nie ma to wpływu na fi rmware SMA 100 

starszych wersji niż 10.x. O zagrożeniu poinformowano zaraz po tym, jak o potencjalnym pro-

blemie zaalarmowała opinię publiczną NCC Group, fi rma specjalizująca się w bezpieczeństwie 

cyfrowym. Wykryta podatność dotyczy zarówno fi zycznych, jak i wirtualnych urządzeń SMA 

100 10.x (SMA 200, SMA 210, SMA 400, SMA 410, SMA 500v). Natomiast użytkownicy fi re-

walli i urządzeń z serii SMA 1000 oraz klienci VPN nie są zagrożeni – poinformował amery-

kański producent.

Samsung osiągnął w IV kw. 2020 r. około 8,1 mld dol. zysku operacyjnego, a to 

26,7 proc. mniej niż w III kw. Zarząd producenta tłumaczy pogorszenie wyników umocnieniem 

koreańskiej waluty, co spowodowało, że produkty Samsunga podrożały dla zagranicznych 

klientów. Ponadto, mimo dużego popytu na półprzewodniki, w IV kw. ub.r. spadły ceny czipów, 

a na wynik koncernu wpłynęły też koszty uruchomienia nowych linii produkcyjnych. W ujęciu 

rok do roku zysk operacyjny w IV kw. 2020 r., jak i zysk netto (6 mld dol.) był natomiast więk-

szy o 26,4 proc. rok do roku, przy sprzedaży większej o 2,8 proc. (ok. 55 mld dol.). 

VMware ogranicza zatrudnienie, choć skala odejść nie jest duża – wynika z informacji, 

do jakich dotarła amerykańska redakcja CRN. Korporację opuszcza mniej niż 1 proc. załogi, 

a zatem – skoro globalnie koncern zatrudnia 31 tys. osób – cięcia obejmą kilkuset pracowni-

ków. Producent znajduje się obecnie w okresie transformacji biznesu do modelu opartego na 

subskrypcjach i SaaS. Inwestuje także w perspektywiczne w ocenie zarządu rozwiązania, jak 

Kubernetes, chmura hybrydowa i edge computing.

Google Cloud zanotowało w 2020 r. aż 5,6 mld dol. straty operacyjnej, przy przy-

chodach wynoszących 13,1 mld dol. Przy czym wraz z rosnącymi obrotami z chmury dołek 

w wyniku operacyjnym pogłębia się (w 2019 r. strata wyniosła 4,6 mld dol., a w 2018 r. 

– 4,3 mld dol.). W samym IV kw. 2020 r. strata wyniosła 1,2 mld dol. Google Cloud jest daleki 

od zysków, bo wielkie pieniądze pochłaniają inwestycje, zwłaszcza w centra danych. Przykła-

dowo, w Europie w minionym roku uruchomiono trzy nowe regiony chmurowe, w Madrycie, 

Mediolanie i Paryżu. Spore środki idą także na przejęcia. 

Amazon jest wymagającym 
partnerem dla sprzedających, 
więc będą musieli się nauczyć 
z nim pracować – Marcin 

Kuśmierz, prezes Shopera, 
o polskich planach koncernu.  

PERYSKOP

CRN nr 2/2021 5

05_CRN_02_2021 powiedzieli.indd   5 15.02.2021   16:40:48



WYDARZENIA

CRN nr 2/20216

n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Intel rozbuduje centrum 
B&R w Gdańsku

Producent rozpoczyna inwestycję 

w  nowe centrum badawczo –  rozwo-

jowe niedaleko gdańskiego lotniska. 

Na jego budowę i wyposażenie otrzy-

mał około 50 mln zł unijnych grantów. 

Zatrudnieni tam polscy fachowcy mają 

zająć się badaniami nad sztuczną in-

teligencją, pojazdami autonomicznymi 

i  bezpieczeństwem przechowywania 

danych. Całkowita powierzchnia obiek-

tu wyniesie 27,4 tys. mkw. Jeden z no-

wych budynków zostanie przeznaczo-

ny na laboratorium serwerowe i audio. 

Termin zakończenia budowy planowa-

ny jest na połowę 2023 r. Centrum B&R 

w Gdańsku to drugi po USA największy 

tego typu ośrodek Intela na świecie. 

Obecnie pracuje w  nim ponad 2  tys. 

specjalistów. 

n Nowe centrum logistyczne Allegro 
Potentat e-commerce przejmie od sprzedawców przechowywanie, pakowanie, wysyłkę 

towarów i obsługę zwrotów. Nową usługę zapowiedziano wraz z informacją o planie 

uruchomienia centrum logistycznego pod Warszawą. Umowa z Panattoni obejmuje 

wynajem magazynu o powierzchni 36,5 tys. mkw. Docelowo łączna powierzch-

nia ma wynieść 65,3 tys. mkw. Allegro uruchomiło w lutym br. nową platfor-

mę sprzedażową B2B, która będzie miejscem zakupów firmowych. Koncern 

ostrzy sobie zęby na rynek e-commerce B2B, który jest 10-krotnie większy 

niż konsumencki – prognoza zakłada, że w 2021 r. wartość handlu online w ka-

tegorii zakupów firmowych w Polsce przekroczy 340 mld zł. 

n  Zainteresowanie inwestycją 
w APN Promise

W styczniu br. główni udziałowcy APN Promise 

podpisali umowę na wyłączność z  podmio-

tem zainteresowanym potencjalną inwestycją 

w  warszawską spółkę. Zgodnie z  zapisami do 

31 marca br. tylko ten interesariusz będzie 

uprawniony do dalszych rozmów. Jednocześnie 

zarząd APN Promise informował, że nic nie jest 

przesądzone i nadal możliwe są różne opcje do-

tyczące przyszłości warszawskiego integratora. 

Nadal możliwy jest więc alians ze strategicznym 

partnerem (lub partnerami), poszukiwanie in-

westora, czy jakaś innego rodzaju transakcja. 

n  Oszustwo na VAT brytyj-
skiej spółki w Polsce 

Podlaska KAS i  Ministerstwo Finansów 

wykryli, że firma zarejestrowana 

w  Wielkiej Brytanii, zajmująca się wy-

syłkową sprzedażą elektroniki do Polski, 

nie płaci VAT-u. Stratę Skarbu Państwa 

wyliczono na blisko 4  mln  zł –  infor-

muje skarbówka. KAS wszczęła kon-

trolę celno-skarbową i  zablokowała 

na rachunkach bankowych 

firmy ponad 0,5  mln  zł. 

Jak ustalono, spółka 

nie zarejestrowała się 

jako podatnik VAT ani 

w Polsce ani w Wielkiej 

Brytanii. Służby uznają 

sprawę za rozwojową. 

n  Międzynarodowa ekspansja polskiej grupy
W Niemczech zaczął działać oddział Transition Technologies, który będzie od-

powiadał za dostarczanie usług i systemów informatycznych dla tamtejszych 

firm przemysłowych. To kolejny krok w realizacji strategii, której celem jest 

uzyskanie statusu firmy globalnej. „Nie ma innej drogi dla firm IT niż konku-

rowanie na rynkach światowych. Jeśli ktoś chce być tylko lokalnym graczem, 

wcześniej czy później dotrze do nieprzekraczalnych barier w rozwoju” – prze-

konuje Konrad Świrski, prezes Transition Technologies. Dodaje, że Polska 

i  rodzimi programiści stanowią zaplecze usługowe i  developerskie grupy, 

ale współpracuje z nią coraz więcej specjalistów z innych krajów. Transition 

Technologies od dawna koncentruje się na rozwoju zarówno w Europie, jak 

i w USA oraz Azji. W 2020 r. przychody grupy przekroczyły 430 mln zł. 

n  Atende wychodzi z „trud-
nego segmentu rynku” 

W ramach kontynuacji porządków w gru-

pie Atende, zawarta została umowa sprze-

daży blisko 70  proc. udziałów w  spół-

ce zależnej Atende Medica. Nabywcą 

została poznańska firma Konsultant IT,

dostarczająca rozwiązania informatycz-

ne dla służby zdrowia. Wartość transak-

cji sięgnęła 1,2 mln zł. Rok 2020 Atende 

Medica zamknęła (szacunkowo) wynikiem 

–0,7  mln  zł straty netto, podczas gdy 

przychody wyniosły 5,6  mln  zł. „Celem 

sprzedaży jest wyjście z  trudnego seg-

mentu rynku publicznego, jakim jest 

ochrona zdrowia i koncentracja na innych, 

bardziej perspektywicznych kierunkach 

rozwoju” –  uzasadnił swoją decyzję za-

rząd Atende. To kolejna w niedługim cza-

sie umowa sprzedaży spółki z tej właśnie 

grupy. Na początku 2021 r. nabywcę zna-

lazło Atende Software za 52 mln zł.
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W ciągu ostatnich dwóch lat Pat 
Gelsinger, występując jako szef 
VMware’a, bardzo dużo opowia-

dał o aplikacjach, podkreślając ich kluczową 
rolę w świecie nowych technologii. Nawo-
ływał również do zastępowania rozwiązań 
sprzętowych oprogramowaniem, powołu-
jąc się chociażby na takie rozwiązania jak 
NSX. Tego typu przykłady można mnożyć, 
dlatego tym większym zaskoczeniem jest je-
go decyzja o przejściu do firmy specjalizują-
cej się w wytwarzaniu chipów. Warto jednak 
przypomnieć, że ten 59-latek poświęcił już 
Intelowi aż 30 lat swojej kariery zawodo-
wej. Gelsinger rozpoczął pracę w tej firmie 
w 1979 r., a więc miał wtedy zaledwie 18 lat. 
Co ciekawe, w wieku 30 lat został najmłod-
szym wiceprezesem w historii Intela, a na-
stępnie pierwszym CTO koncernu. 

W tym roku, w połowie lutego, Pat Gel-
singer zastąpił na fotelu prezesa Boba Swa-
na. Większość specjalistów śledzących 
rynek IT uważa, że zmiana ta stanowi punkt 
zwrotny dla Intela. Wprawdzie w ostatnim 
roku przychody firmy wzrosły, ale nie moż-
na przejść obojętnie wobec tego, że traci ona 
udziały w rynku na rzecz mocno napierają-
cych konkurentów. Szczególnie bolesna jest 
utrata pozycji najwyżej wycenianego do-
stawcy chipów w Stanach Zjednoczonych 
na rzecz Nvidii. 

Cios dla VMware’a  
Gelsinger po odejściu z Intela spędził trzy 
lata w EMC, gdzie pełnił funkcję prezesa 
i COO, a następnie przez osiem lat dowodził 
VMware’m. W tym czasie udało mu się nie-
mal podwoić przychody koncernu, choć nie 
stronił od kontrowersyjnych decyzji, a do ta-
kowych z pewnością należało rozpoczęcie 
partnerskiej współpracy z AWS-em.  

Swoją drogą wprawdzie mówi się, że nie 
ma ludzi niezastąpionych, ale VMware mo-
że mieć poważny problem ze znalezieniem 
godnego następcy Gelsingera. Zwłaszcza, 

Pat Gelsinger wrócił do Intela, gdzie tym razem zasiadł na fotelu prezesa. Podczas jego nieobecności 
koncern znacznie się rozrósł, ale za to jego pozycja rynkowa wydaje się słabsza niż 12 lat temu.

 Nieoczekiwana zmiana miejsc

W jednym z rozdziałów opisał system punk-
towy, jaki stosuje do oceny aktywności i za-
angażowania w życie rodzinne. Za każdy 
powrót do domu przed godziną 17.00 przy-
znawał sobie 2 punkty, zaś po 18.15 już tyl-
ko jeden punkt. W pierwszych miesiącach 
pracy w  Intelu raczej ciężko mu będzie 
zgromadzić komplet punktów. „Bycie chrze-
ścijaninem i prezesem spółki publicznej to 
niezwykłe doświadczenie i szansa, która jest 
jedną z największych w mojej karierze, kie-
dy patrzę z góry na mój >>kościół<< liczący 
32 tysiące pracowników” – mówił jeszcze 
jako prezes VMWare’a. 

„Kościół”, którym teraz przyjdzie mu kie-
rować jest niemal trzykrotnie większy. Także 
pod względem wyzwań strategicznych. 

W tekście wykorzystano fragmenty arty- 
kułu „Intel’s Chief Geek, Pat Gelsinger,  
Returns as CEO” z The Wall Street Journal. 

że wcześniej firmę w atmosferze skandalu 
opuścił Rajiv Ramaswami, który został CEO 
Nutanixa. VMware oskarża swojego byłe-
go menedżera o łamanie zapisów umowy 
o pracę, gdyż Ramaswami stawił się na roz-
mowę kwalifikacyjną na najwyższe stano-
wisko u swojego konkurenta wciąż pełniąc 
funkcję dyrektora operacyjnego VMware’a. 
W każdym razie nie jest to już zmartwienie 
Pata Gelsingera, który na nowym stanowi-
sku będzie musiał zmierzyć się z nowymi 
wyzwaniami. 

Jak wiadomo, Intel już od dłuższego zma-
ga się z powtarzającymi się opóźnieniami 
we wprowadzaniu nowych, bardziej za-
awansowanych układów. Znacznie lepiej 
radzą sobie z tym jego konkurenci, tacy jak 
Samsung czy Taiwan Semiconductor Ma-
nufacturing. Nowy CEO będzie musiał też 
podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą 
outsourcingu produkcji wiodących ukła-
dów Intela. Producent przez 
wiele lat chlubił się tym, że wy-
twarza je w Stanach Zjednoczo-
nych, ale w sierpniu ubiegłego 
roku Robert Swan zapowiedział 
możliwość przeniesienia części 
produkcji poza USA. 

Ciekawe też jak świeżo upie-
czony CEO pogodzi życie pry-
watne z nadmiarem obowiązków. 
W 2008 r. napisał książkę „Żon-
glerka: przywracanie równowa-
gi w wierze, rodzinie i pracy”. 

„Bycie 
chrześcijaninem  

i prezesem 
spółki publicznej 

to niezwykłe 
doświadczenie.”

WYDARZENIA

n Wojciech Urbanek 
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RYNEK

powinno to wynikać z udziału w świato-
wym PKB. W USA jest na odwrót – inwe-
stuje się tam ponad dwa razy więcej niżby 
wskazywał na to parametr PKB. 

Jeśli chodzi o nasycenie startupami per 
capita liderem jest Estonia, swoiste euro-
pejskie startup nation. Z kolei Polska zaj-
muje dopiero 27 miejsce i tym samym upada 
mit przedsiębiorczego, startupowego Po-
laka. Nieco lepiej nasza sytuacja wygląda, 
jeśli wziąć pod uwagę wartość nominal-
ną zainwestowanego kapitału. Po wyjściu 
Wielkiej Brytanii z  Unii Europejskiej 

liderami są Niemcy i  Francuzi, gonie-
ni przez Szwedów, Holendrów, Szwajca-
rów i Hiszpanów. Polska zajmuje pod tym 
względem 17 miejsce w Europie.

Analitycy Atomico wskazują, że w Polsce 
w 2020 r. mieliśmy do czynienia ze znaczą-
cym spadkiem inwestycji w nowe techno-
logie. Wyraźnie COVID-19 miał negatywny 
wpływ na fi nansowanie startupów, inaczej 
niż w wielu innych krajach. Generalnie, je-
śli spojrzymy na trendy w całej Europie, 
to widać, że przybyło inwestycji w sektor 
zdrowia (wiadomo, COVID-19 zrobił swo-
je), marketing (dotarcie do fi rm i ludzi mi-
mo lockdownu), telekomunikację (musimy 
się lepiej komunikować w trakcie zdalnej 
pracy) i sport (siedzimy w domu i trzeba 
sobie jakoś radzić). Zadziwia mnie spadek 
inwestycji w edukację, natomiast gwałtow-
ny spadek inwestycji w transporcie i podró-
żach jest uzasadniony. Gdyby spojrzeć na 
cały rynek UE to wciąż najwięcej środków 
trafi a do takich sektorów, jak fi ntech, zdro-
wie, transport, energia czy marketing, a tak-
że na rozwiązania dla fi rm (B2B). 

Jednym ze smutniejszych wykresów jest 
ten, który ukazuje, w jaki sposób odbywa 
się wychodzenie funduszy VC z inwestycji

Jeśli spojrzeć na zainwestowany kapitał 
to szykuje nam się spadek tego para-
metru w Europie i Azji. Natomiast USA 

i reszta świata lepiej sobie poradziła w cza-
sie pandemii. Widać przy tym wyraźnie, że 
Europa nadal odstaje od Stanów Zjedno-
czonych, gdzie zainwestowano pięć razy 
więcej. Jeszcze lepiej widać zapóźnienie 
Europy, kiedy porównamy intensywność 
zainwestowanego kapitału do procentowe-
go udziału w światowym PKB czy wskaź-
nika populacji. Widać, że Europa inwestuje 
o 50 proc. mniej w nowe technologie, niż 

CRN nr 2/20218

Zainwestowany kapitał w porównaniu z udziałem w światowym PKB i światowej populacji
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24%

Europa

13%
9%

26%

54%

5%

33%
28%

50%

17%

5%

37%

Stany Zjednoczone Azja reszta świata

PKB 

zainwestowany kapitał (2020 r.)   

populacja 

TECH 2020”: 

„THE STATE 
OF EUROPEAN 

subiektywne 
podsumowanie raportu

Dokument opracowany przez Atomico znakomicie pokazuje, jak wygląda rynek startupów i nowych 
technologii w Europie, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, trendy czy oceny otoczenia biznesowego, 
a ostatnio również obecność kobiet w fi rmach.
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Okazuje się, że numerem 1 jest COVID-19, 
a tuż za nim plasuje się Green Deal oraz re-
gulacje prawne dotyczące działalności Big 
Tech. Znikła natomiast dyskusja o Digital 
Single Market, a jej miejsce zajęły rozmo-
wy o transformacji cyfrowej, dezinforma-
cji oraz GDPR. 

Autorzy raportu zaprezentowali rów-
nież wyniki sondy przeprowadzonej wśród 
przedstawicieli europejskich startupów, na 
temat ich podejścia do kluczowych kwestii 
dla sektora technologicznego. Z uzyskanych 
odpowiedzi wynika, że numerem jeden po-
winna być walka z dezinformacją i monopo-
lami (Big Tech). Tuż za tym na pudle ląduje 
temat sztucznej inteligencji. Zdaniem mło-
dych innowatorów ze Starego Kontynentu 
należy ją koniecznie uregulować.

CRN nr 2/2021 9

Piotr Mieczkowski 
Autor jest dyrektorem zarządzającym fundacji 

Digital Poland. 

Top 10 największych pod względem wartości wyjść 
z inwestycji przez fundusze VC w 2020 r. w Europie 

Firma Kraj Miasto 
Wartość 
wykupu 
(mln dol.) 

Wykupujący 

1 Veeam Szwajcaria Baar 5000 Insight Partners

2 Idealista Hiszpania Madryt 1500 EQT Partners

3 Pipedrive Estonia Tallinn 1500 Vista Equity Partners

4 Charlotte Tilbury Beauty Wielka Brytania Londyn 1230 BDT Capital Partners, Puig

5 Flaschenpost Niemcy Münster 1160 Dr Oetker

6 Jagex Wielka Brytania Cambrige 530 Runescape

7 Voxbone Belgia Bruksela 527 Bandwidth.com

8 Polskie ePłatności Polska Rzeszów 480 Nets

9 DecaWave Irlandia Dublin 400 Qorvo

10 Touch Surgery Wielka Brytania Londyn  350  Medtronic

w  europejskie startupy. Okazuje się, że 
w takim przypadku jedynie 36 proc. euro-
pejskich spółek pozyskuje kapitał z giełdy, 
przy czym aż 38 proc. z tych IPO odbywa 
się w USA. Generalnie widoczna jest co-
raz większa obecność inwestorów z USA 
w Europie. Wykupują oni europejskie in-
nowacje czerpiąc z tego długoterminowe 
korzyści. Nie może zatem dziwić na przy-
kład obecność Google for Startups, skupu-
jącego innowacje w Europie.

Warto jednak wskazać w końcu na jakiś 
pozytywny wskaźnik, a jest nim kapitaliza-
cja publicznie notowanego sektora techno-
logii. Dzięki CD Projekt czy Allegro, Polska 
w Europie znajduje się na dobrym 7 miej-
scu. Z drugiej strony, jeśli zsumować war-
tość kapitalizacji trzech największych pod 
tym względem spółek technologicznych 
na warszawskiej giełdzie, to wyniesie ona 
88 proc., a więc kapitalizacja pozostałych 
sięga jedynie kilkunastu procent. Jesteśmy 
zatem pod tym względem mało zdywersy-
fi kowanym rynkiem. 

Warto spojrzeć też na europejskie spół-
ki technologiczne z największą kapitaliza-
cją. Liderem jest oddział Naspers – Prosus, 
do którego należy Delivery Hero czy OLX, 
z wyceną 163 mld dol. Co ciekawe europej-
ski lider nie wszedłby do amerykańskie-
go Top 10, gdyż spółka, która za oceanem 
znajduje się na 10 miejscu, ma kapitaliza-
cję na poziomie ponad 230 mld dol. Nawia-
sem mówiąc, jedynie 3 na 10 europejskich 
spółek pozyskało kapitał od VC, inaczej 
niż w  USA, gdzie stało się tak w  przy-
padku 8 fi rm na 10. I jeszcze taka uwaga: 
gdyby spojrzeć na kapitalizację całego eu-
ropejskiego sektora technologicznego, 
to wynosi ona tyle co kapitalizacja jednej 
z większych spółek z USA, 
na przykład Google’a.

Z  dobrych informacji: 
w związku z notowaniami 
Allegro czy CD Projektu, 
GPW plasuje się na 7 miej-
scu w Top 10 europejskich 
giełd. Duża w tym zasłu-
ga samego Allegro, które 
zaliczyło największy debiut spółki tech-
nologicznej w Europie w 2020 roku, z ka-
pitalizacją wynoszącą 18,9 mld dol. Z kolei 
w USA na pierwszym miejscu znalazł się 
Snowfl ake, z  kapitalizacją na poziomie 
70 mld dol. (7 razy więcej!). 

Ciekawe, że kiedy spojrzymy na liczbę 
debiutów spółek technologicznych na gieł-
dach, Polska plasuje się na wysokim 4 miej-
scu (!). Autorzy raportu wskazują, że tak 
wysoka lokata Polski przy małej liczbie 
transakcji i VC pokazuje, że nasze otocze-
nie fi nansowe wokół funduszy VC jest cią-
gle mało rozwinięte. Może inwestycje PFR 
w VC coś w tym zakresie zmienią? 

Swoją drogą nie może dziwić, że w dys-
kusji o  wynikach raportu wziął udział 
prezydent Emmanuel Macron. Francja 
bowiem nie tylko jest liderem w wielu ob-
szarach sektora technologicznego, ale też 

stworzyła najbardziej hojny 
program ochrony startupów 
w czasach COVID-19 – wy-
noszący ponad 5 mld dol. 

I  jeszcze ciekawostka: 
otóż bycie startuperem naj-
częściej oznacza, że jest się 
białym mężczyzną. Zalicza 
się do nich ponad 80 proc. 

założycieli startupów. 
W raporcie można też znaleźć wątki re-

gulacyjne. Przykładowo wraz z serwisem 
Politico Pro dokonano badania częstotli-
wości występowania słów i tematów z sek-
tora Tech w  Parlamencie Europejskim.

Upada mit 
przedsiębiorczego, 
startupowego 
Polaka.

Ź
ró

dł
o:

 A
to

m
ic

o

08_09_CRN_02_2021 tekst poziom cyfryzacji.indd   9 16.02.2021   17:07:37



CRN Wiosną ubiegłego roku, zaraz na 
początku pandemii, wziął Pan na siebie 
nowe zobowiązanie, przyjmując funkcję 
prezesa ITCornera. Dlaczego Pan się te-
go podjął? 
Grzegorz Rudno-Rudziński Przez kilka 

lat działałem w stowarzyszeniu jako przed-

stawiciel Unity Group. Bardzo sobie to ce-

niłem, a do zarządu wszedłem, bo wierzę 

w zasadę, że im się więcej daje, tym się wię-

cej dostaje. Najpierw oczywiście zastana-

wiałem się nad tym razem ze wspólnikami. 

Rozważaliśmy, czy powinienem angażo-

wać się w projekt, któremu będę musiał 

poświęcać jeden dzień w tygodniu. Uzna-

liśmy, że warto spróbować, bo idea ITCor-

nera i dotychczasowa praktyka okazały się 

dla nas bardzo korzystne.

Stowarzyszenie przez dłuższy czas nie 
miało prezesa. Skąd obecna zmiana? 
ITCorner jest organizacją progresywną, ba-

zującą na kulturze turkusowej, samoorga-

nizacyjnej i przez dłuższy czas działaliśmy 

zespołowo, eksperymentując z zarządem 

bez lidera na zasadzie wymiany ról po-

między poszczególnymi członkami zarzą-

du ITCornera. Choć nie wszystkie zrzeszone 

fi rmy zmieniają się już zgodnie z zasadami 

KANAPA CRN POLSKA

„Niekiedy myślę 
sobie, że gdybym 
wcześniej przystą-
pił do ITCornera, 
nie popełniłbym 
pewnych kosz-
townych błędów, czasem na 
setki tysięcy złotych” – mówi   
Grzegorz Rudno-Rudziński, 
prezes Stowarzyszenia 
ITCorner oraz współzałoży-
ciel i partner zarządzający 
w Unity Group. 
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turkusu, to idea jest nam wszystkim bardzo

bliska, gdyż w zmiennym środowisku wy-

daje się najskuteczniejszą ścieżką rozwoju 

organizacji. Na początku 2020 r., w mo-

mencie dynamicznego rozwoju organizacji 

i działania w kryzysie COVID-19 stwier-

dziliśmy, że aby sprawniej funkcjonować 

potrzebujemy rozpisania ról dla konkret-

nych osób. Zwłaszcza w – jak to nazywam 

– dobie COVID-19, kiedy osobiste relacje, 

fi zyczne spotkania i burze mózgów sta-

ły się dużo trudniejsze do zorganizowa-

nia. Zakładam natomiast, że rola prezesa 

ma być bardzo partnerska, a poza tym 

będę wręcz zachęcał do wprowadzenia 

zasady kadencyjności, żeby zmienność 

była wpisana w kulturę organizacyjną 

ITCornera. Rola prezesa jest także przy-

datna w kontaktach z otoczeniem, po-

trzebującym bardziej tradycyjnych form 

kontaktu. 

Według danych Lewiatana polscy przed-
siębiorcy nie zrzeszają się tak chętnie, jak 
ma to miejsce na Zachodzie. Jakby Pan ich 
do tego zachęcił?
Dużą wartością takich stowarzyszeń jest 

wspólnota podobnych fi rm, które mają 

również podobne problemy czy wyzwa-

nia. I chociażby w takich sytuacjach, jak 

pandemia, która wymusza niestandardo-

we rozwiązania, szef fi rmy już po jednym 

spotkaniu i dyskusji z innymi menadże-

rami z ITCornera jest w stanie podjąć do-

brą decyzję biznesową. Wiem to z własnej, 

kilkuletniej praktyki. Czasem myślę so-

bie, że gdybym wcześniej przystąpił do 

ITCornera to nie popełniłbym pewnych 

kosztownych błędów, czasem na setki ty-

sięcy złotych. 

Czyli uczycie się od siebie wzajemnie… 
…ale nie tylko, ponieważ kolejną waż-

ną kwestią jest siła organizacji, która jest 

więcej niż sumą siły poszczególnych jej 

członków. To z jednej strony daje nam moż-

liwość współpracy z lokalnymi samorzą-

dami. Z drugiej nasze fi rmy są dużo lepiej 

postrzegane zagranicą, bo istnieje prze-

konanie, zresztą słuszne, że jak należą do 

organizacji, to muszą coś sobą reprezen-

tować i być godne zaufania. Idąc na roz-

mowy z ważnymi instytucjami jako część 

organizacji branżowej, zyskujemy na wia-

rygodności. W Europie działania społeczne, 

w stowarzyszeniach są znacznie ważniej-

sze niż w Polsce, gdyż lepiej rozumiana jest 

tam waga samorządności. Dodatkowym 

polem działania jest reprezentacja intere-

sów środowiska IT w lokalnych społeczno-

ściach, w których się obracamy. Zaczęliśmy 

od Wrocławia, gdzie współpracujemy 

z miastem nad kierunkami rozwoju bran-

ży, uruchamiamy z uczelniami pilotażowe 

studia partnerskie, kształcące studentów 

zgodnie z potrzebami naszych członków. 

Chcemy takie działania prowadzić w po-

zostałych miastach.

Czy nie ma konfl iktu interesów między 
zrzeszonymi fi rmami, które działają na 
tym samym rynku IT? Po co odsłaniać fi r-
mowe problemy i wspierać konkurencję? 
Właściwie to nie konkurujemy zbytnio na 

rynku lokalnym, bo większość naszych 

członków działa głównie zagranicą, ewen-

tualnie kieruje swoje usługi do innego 

rodzaju klientów. Na razie, wspierając się, 

wspólnie rośniemy, a nie konkurujemy ze 

sobą. Ta wymiana doświadczeń to ogrom-

na wartość. Generalnie, staramy się działać 

idziemy
W Polskę 
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na tych polach, które nas łączą, a nie dzielą 

i nie robimy rzeczy, które mają większy po-

tencjał konfl iktu niż korzyści. Tym bardziej 

zagranicą, gdzie konkurujemy z fi rmami 

z całego świata, ale nie ze sobą wzajemnie. 

A co ze wspólnymi działania-
mi handlowymi? 
Jak nas w Unity Group ja-

kiś projekt przerasta pod 

kątem szybkości zbudo-

wania odpowiedniego 

zespołu lub zakresu kompe-

tencji, to zamiast kombino-

wać: czy ugryźć dany temat, 

czy też może z  niego zre-

zygnować, kontaktuję się z  kolegami 

z ITCornera. Razem, z pełną dozą zaufa-

nia, bez jakichś skomplikowanych umów, 

dogadujemy się, działamy i bierzemy pro-

jekty, które są do wzięcia z rynku. Dwa lata 

temu zrobiłem podsumowanie, z którego 

wynikało, że wzajemne obroty pomiędzy 

Unity a innymi członkami ITCornera prze-

kroczyły milion złotych rocznie. 

Przed pandemią organizowaliście wspól-
ne spotkania integracyjne, między inny-
mi dalekie rejsy. To czysty networking 
czy również biznes? 
To przyjemne z pożytecznym. Przykłado-

wo, na rejsach, popołudniami, cumowali-

śmy na jakiejś małej wyspie greckiej i przy 

dobrym winie robiliśmy prezentacje doty-

czące konkretnych problemów, następnie 

dyskutując nad sposobami na ich rozwią-

zanie. Normalnie za taki konsulting należa-

łoby zapłacić bardzo duże pieniądze, a my 

mieliśmy to w ramach wspólnej zabawy. 

A może Pan podać jakiś konkretny przy-
kład na wzajemną pomoc? 
Potrzebowałem wiedzy na temat marke-

tingu zagranicą i dowiedziałem się bar-

dzo dużo ważnych rzeczy od kolegów 

z Droids On Roids, którzy to robili pierwsi, 

przed nami. Inny przykład to płaski sys-

tem wynagrodzeń. Wahaliśmy się, czy go 

wprowadzić i zdecydowaliśmy się na to po 

rozmowach z Sente, które to praktykowa-

ło – jest nawet przytaczane jako przykład 

progresywnej organizacji z Polski w książ-

ce „Korporacyjni Rebelianci”. To był dobry 

pomysł, ale bez porady ze strony praktyka 

pewnie bym się na to nie zdecydował. 

Fundusze publiczne 
to często są 

„toxic 
money”. 
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Nawiązaliście relacje z fińską 
branżą IT. Są już efekty? 
Stało się tak dzięki naszym 

kontaktom z fińską organizacją 

Turku Science Park, co z kolei 

przerodziło się w międzyna-

rodową inicjatywę European 

ICT Alliance, która w zamyśle 

ma gromadzić różne organiza-

cje technologiczne z naszego kontynentu. 

W Finlandii współpraca uczelni, samorzą-

dów i biznesu jest bardzo ścisła. W efekcie 

poziom komercjalizacji badań i współpra-

cy firm z uczelniami jest bardzo duży. Takie 

praktyki chcemy wdrażać we Wrocławiu, 

Poznaniu czy Krakowie. Warto dodać, że 

Finowie chętnie wchodzą we współpra-

cę międzynarodową, bo szukają dobrych 

specjalistów i rozwiązań do zaadaptowania 

u siebie, ale też do realizowania wspólnych 

zagranicznych projektów. 

A  na jakich nowych członkach zależy 
wam w Polsce? 
Definiujemy się jako polskie właścicielskie 

firmy IT, stawiające na innowacyjność. Nie-

koniecznie nawet ze 100-procentowym 

polskim kapitałem, ale takie, w których 

decyzje podejmowane są w Polsce i tu 

jest ich ośrodek decyzyjny. Jak to celnie  

podsumowują moi koledzy z międzyna-

rodowych korporacji: „Ty opracowujesz 

strategię samodzielnie, a my dostajemy ją 

w kopercie na początku roku”. Innymi sło-

wy, chcemy mieć w ITCornerze firmy, które 

realizują w ramach swoich projektów wła-

sną strategię, a członkowie mają realną de-

cyzyjność. Od samego początku zrzeszały 

się u nas głównie startupy oraz software 

house’y i do dzisiaj koncentrujemy się na 

innowacyjności produktowej, tworzeniu 

oprogramowania oraz konsultingu IT. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

KANAPA CRN POLSKA
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Przez minione lata działaliście głównie  
na Dolnym Śląsku. Teraz zapowiadacie 
ekspansję na Polskę. Skąd ten pomysł? 
Już wcześniej wyszliśmy poza Wrocław, 

zapraszając do nas firmy z  Poznania 

i Krakowa, ostatnio także z Górnego Ślą-

ska, a teraz dojdą kolejne miasta i regio-

ny. Początkowo chcieliśmy otwierać tam 

lokalne oddziały, które miały nas repre-

zentować i działać zgodnie z wizją ITCor-

nera, prawie jak franczyza. To nas jednak 

organizacyjnie przerosło. Uznaliśmy więc, 

że będziemy nadal działać jak dotychczas 

i powoli, systematycznie przyjmować no-

wych członków. Gdy ich lokalna siła będzie 

wystarczająca, będą pączkować lokalne 

oddziały, zgodnie z wytycznymi zasad  

samoorganizacji. 

Jesteście nastawieni także na działania za-
granicą – jakie macie cele w tym zakresie? 
Ludzie z branży IT mają potrzebę jedno-

czenia się i współpracy nie tylko na po-

ziomie krajowym, ale też między firmami 

z Polski, Niemiec czy Skandynawii. Dzięki 

temu zyskują dostęp nie tylko do nowych 

projektów, ale też do dobrych praktyk biz-

nesowych. Trzeba bowiem pamiętać, że 

wyjście zagranicę to nie jest tylko przetłu-

maczenie oferty na angielski. Trzeba się 

czymś bardzo konkretnym wyróżnić. Tego 

się wspólnie uczymy. 

Siłą rzeczy tradycyjni integratorzy IT 
w takiej definicji się raczej nie mieszczą?
Szczerze mówiąc to rzeczywiście tak jest. 

Ale nie zamykamy się na nikogo. Żeby 

przystąpić do ITCornera, trzeba mieć po-

lecenie dwóch obecnych członków, gdyż 

podstawą jest dla nas zaufanie. Przy czym 

każdy z nas ma prawo weta, jeśli uważa, że 

jakiś kandydat działa nieetycznie. I takie 

weto, które trzeba dobrze uzasadnić, kilka 

razy miało miejsce. Ale też zdarzało się, że 

ktoś uznawał, że jednak nie jesteśmy dla 

niego, bo nastawiał się na sprzedaż swo-

ich rozwiązań do naszej społeczności. Nie 

każdy chce się też zgodzić z zasadami po-

stępowania obowiązującymi członków IT-

Cornera. No i nie jesteśmy grupą zakupową, 

a to częste spoiwo i pole współpracy dla 

klasycznych integratorów. 

Z  czego jest finansowana działalność  
stowarzyszenia? 
Korzystamy ze składek. Oczywiście po to, 

żeby realizować założone cele, a nie, że-

by stawać się coraz większą organizacją, 

która ma coraz większy budżet. Nie chce-

my utracić naszej kultury organizacyjnej 

i wzajemnego zaufania, a także realnego 

zaangażowania poszczególnych człon-

ków. Dlatego przyjęliśmy założony poziom 

wzrostu liczby członków rocznie, którego 

nie chcemy przekraczać, żeby ilość nie za-

burzyła jakości i  fundamentu zaufania. 

Każda nowa firma wymaga poświęcenia jej 

czasu na to, aby odnalazła się w naszej gru-

pie i jej kulturze, a to wymaga zaangażowa-

nia zespołu, członków wprowadzających 

i zarządu ITCornera. Jak się zbyt szybko 

rozwiniemy, to możemy utracić cechy, dla 

których ludzie chcą z nami być. 

A fundusze publiczne, unijne? 
Chcemy korzystać z różnych funduszy, ale 

ostrożnie, zwłaszcza jeśli chodzi o  publicz-

ne, bo to często są „toxic money”, a więc 

pieniądze, które powodują, że trzeba dzia-

łać w pewien określony sposób, zajmować 

się pewnymi tematami i nierzadko utracić 

w ten sposób własną tożsamość. Dlatego 

korzystamy z takich środków ostrożnie, 

gdy jesteśmy pewni, że to sposób na lepszą 

realizację naszych celów strategicznych. 

GRZEGORZ RUDNO-RUDZIŃSKI  
to nie tylko przedsiębiorca, ale też dzia-
łacz społeczny, który od 20 lat pomaga 
organizacjom w rozwoju opartym na no-
woczesnych technologiach IT. Jako ekspert 
i innowator w dziedzinie transformacji cy-
frowej, rozwoju biznesu i metod rozwoju 
innowacji, dzieli się swoją wiedzą w trak-
cie seminariów i konferencji. W życiu pry-
watnym jest fanem aktywnej turystyki 
z rodziną i biegaczem. 
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OPINIE

Rafał Agnieszczak  
to jeden z pierwszych polskich 

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

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

Handlową na kierunku zarządzanie i marketing. 
Pierwszy milion złotych zarobił w wieku 

25 lat, ale – jak sam podkreśla – nie czuje się 
człowiekiem sukcesu.

Wydawcy prasowi przeszli 
w  ostatnich latach ogrom-
ną metamorfozę. W  uprosz-

czeniu, najpierw strategią było mobile 
fi rst, a obecnie digital only. Teraz nad po-
dobną transformacją zastanawiają in-
ne biznesy ze szklanych biurowców: czy 
wdrażać home offi  ce fi rst, czy od razu re-
mote only? Najpierw zrobił to Twitter, po-
tem Spotify, a jutro i w kolejnych dniach 
spodziewać się można 
coming outu jeszcze in-
nych znanych brandów. 
Lawina powoli się rozkrę-
ca. Dlaczego? Bo może. 
Bo od dawna ludzie uży-
wali narzędzi pozwalają-
cych na pracę zdalną, więc 
niewiele trzeba było mo-
dyfi kować w metodologii pracy. Bo pracuje 
się więcej – nie ma przerw na kawę czy pa-
pieroska. Bo, w konsekwencji, efektywność 
biznesowa jest większa – trudno odejść od 
kompa, bo wszyscy czegoś chcą na już, 
a i same narzędzia trzymają pracownika 
na łańcuchu. 

Cóż, trzeba się powoli przyzwyczajać 
do pracy zdalnej by default. Ale zanim to 
nastąpi, w mainstreamie czeka nas okres 
przejściowy, czyli „trochę w domu, tro-
chę w biurze”. Jak on będzie wyglądał? 
Popuśćmy wodze fantazji… Po pierwsze, 
stanowiska pracy będą rozmieszczone 
dwa metry od siebie, w systemie hot des-
ków, czyli za każdym razem pracownik 
będzie siedział gdzie indziej. A ponieważ 

nadeszły czasy pracy rotacyjnej, to będzie 
wykonywał swoje zadania na przykład je-
den tydzień w domu, drugi w biurze. Trze-
ba będzie synchronizować kalendarze, tak 
aby móc się zobaczyć z kolegami z pracy. 
A menadżerowie będą musieli tak ustawiać 
harmonogramy pracy, aby dany team mógł 
przynajmniej czasem popracować razem.

Po drugie, skoro już teraz pracujemy wię-
cej i dłużej („nadgodziny to normalka, że-

by zrobić swoją robotę” 
– jak powiedziała mi nie-
dawno koleżanka z kor-
po), to pójdźmy na całość. 
A zatem wyobraźmy so-
bie biuro otwarte przez 
24 godziny, albo przynaj-
mniej, jak Żabka, od 6:00 
do 23:00. W  weekendy 

również. Wpadasz, kiedy chcesz albo jak 
już nie potrafi sz wytrzymać w domu. 

Po trzecie, trend home offi  ce, wedle któ-
rego przystosowywaliśmy dom na funkcje 
biurowe, być może odwróci się w kierunku 
offi  ce-like-home. Skoro w domu masz saj-
gon, to oddechu będziesz szukał w biurze, 
które zacznie przypominać wypasione wil-
le. Na wybrany wieczór fi rma udostępni To-
bie (i Twoim znajomym) swoją przestrzeń 
– wyposażoną w kuchnię, salę kinową, sau-
nę i pokój zabaw dla dzieci. Tak, żebyś mógł 
odetchnąć od pracy, zrelaksować się i od 
poniedziałku ruszyć z nową energią.  

Po czwarte, chodzenie do biura na co 
dzień będzie pewnego rodzaju wyróżnie-
niem i nobilitacją. Spotkania w większych 

grupach będą podkreśleniem większej 
wagi danego tematu. 

Po piąte, normą staną się higienistki na 
etacie. Dotychczas światło w biurowcu 
o 1:00 w nocy oznaczało zwykle personel 
sprzątający. Teraz będzie on pracował 
w ciągu dnia – dezynfekował łazienki, co 
godzinę potwierdzając to na kartce, i uzu-
pełniał na bieżąco płyny dezynfekujące, 
maseczki, rękawiczki itd. 

Po szóste, salki konferencyjne ze szpa-
lerem krzeseł zastąpią tzw. huddle roomy, 
czyli mniejsze pomieszczenia na maksy-
malnie kilka osób. Będą na każdym kroku 
w wielu opcjach – od „budek telefonicz-
nych” do „przedziałów w pociągu”. Na-
tomiast własne „akwarium” – najlepiej 
z widokiem na jakąś przestrzeń – będzie 
w końcu oznaczało, że jesteś naprawdę 
kimś ważnym i wygrałeś życie. 

Biuro2.0
Cóż, trzeba się powoli przyzwyczajać 
do pracy zdalnej by default. Ale zanim 
to nastąpi, w mainstreamie czeka nas 
okres przejściowy, czyli “trochę w domu, 
trochę w biurze”. Jak on będzie wyglą-
dał? Popuśćmy wodze fantazji…

Trend home offi ce
być może odwróci 
się w kierunku 
offi ce-like-home. 
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Zacznijmy od tego, że zarząd naj-
większego polskiego dystrybuto-
ra z wartością dodaną mógł pójść 

na łatwiznę, ale tego nie zrobił. Zamiast 
wprowadzić Veracomp na giełdę, ewen-
tualnie sprzedać fi rmę jednemu z global-
nych broadlinerów, wybrano znacznie 
trudniejszy wariant. Przy czym niechęć 
do wejścia na parkiet tłumaczono oczy-
wistą przewagą strategii długotermino-
wej nad perspektywą jednego kwartału, 
jaka jest narzucana zarządom spółek gieł-
dowych przez inwestorów i analityków. 

Z kolei niechęć do wejścia w struktury 
broadlinera wieloletni prezes Veracom-
pu klarownie wyjaśnił kilka lat temu na 
naszych łamach, podkreślając, że „pró-
ba zaimplementowania kultury broadli-
ne’owej u VAD-a skutkuje porażką tego 
drugiego. Pamiętajmy, że cele operacyjne 
obu typów fi rm są różne, włącznie z inny-
mi sposobami raportowania”. 

No dobrze, ale jak w takim razie zapew-
nić pracownikom oraz partnerom biz-
nesowym gwarancję dalszego rozwoju,
w tym geografi cznego, i kontynuację am-

bitnej, kosztownej strategii 
w ramach modelu Value Added 
Distribution, na bardzo konku-
rencyjnym rynku IT? Jedyne 
wyjście to alians z fi rmą, któ-
ra z jednej strony ma taką samą 
wizję rozwoju, a z drugiej dys-
ponuje odpowiednio dużym 
potencjałem organizacyjno-
-fi nansowym, czyli dokładnie 
taką, jak Exclusive Networks. 

Zwłaszcza że jej potencjał, i tak już du-
ży, dwa lata temu jeszcze się zwiększył, 
co było możliwe dzięki przejęciu więk-
szościowych udziałów przez działający 
globalnie brytyjski fundusz inwestycyjny 
Permira (zarządzający kapitałem o war-
tości przekraczającej 40 mld euro!). 

Gwarancja autonomii 
i rozwoju
Jeśli więc mielibyśmy polskim integrato-
rom przedstawić Exclusive Networks tyl-
ko jednym zdaniem, brzmiałoby ono: to 
taki Veracomp, z tym, że znacznie więk-
szy, ale z nieco mniejszą liczbą specjali-
zacji. Exclusive Networks koncentruje 
się bowiem na dwóch obszarach rynku 
IT: cyberbezpieczeństwie i  rozwiąza-
niach chmurowych. I  właśnie dlatego 
portfolio tego VAD-a może się wydawać 
stosunkowo niewielkie. W rzeczywisto-
ści wciąż rośnie, dzięki nowo podpisy-
wanym umowom z producentami oraz 
przejmowaniu kolejnych dystrybutorów 
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Veracomp 
 – Exclusive Networks
Mariaż globalnego dystrybutora z jego polskim odpowiednikiem – tak właśnie, odpowiednikiem – 
został dobrze przemyślany na kilku poziomach. Obie fi rmy są bowiem w pełni kompatybilne nie 
tylko pod względem strategii działania, portfolio produktów, ale także kultury organizacyjnej. 

z wartością dodaną:

Exclusive Networks w pigułce   
  Rok powstania: 1995  
  Prezes: Jesper Trolle  
  Siedziba główna:

  Zasięg działania: Europa, Afryka, Bliski Wschód, 

  Przychody (mld euro/rok):

Fuzja
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o  tożsamej strategii działania, którym 
Exclusive Networks oferuje możliwość 
dalszego rozwoju i wsparcie na wszyst-
kich poziomach: sprzedażowym, dorad-
czym, technologicznym i  finansowym. 
Co ważne, gwarantuje przy tym daleko 
posuniętą autonomię w działaniu, i tak 
właśnie ma być również w  przypadku 
spółki Veracomp – Exclusive Networks. 
Jednocześnie pracownicy krakowskie-
go dystrybutora, których dotychczaso-
we dokonania wywindowały Veracomp 
na poziom globalny, mogą teraz w pełni 
wykorzystać szansę rozwoju zawodowe-
go już nie tylko w strukturze lidera re-
gionalnego, ale w jednej z największych 
europejskich firm IT prowadzącej biznes 
na kilku kontynentach. 

 
Tak się składa, że pojęcie kultury orga-
nizacyjnej pojawia się zawsze, gdy sze-
fowie Exclusive Networks komentują 
kolejne przejęcia. W ich polu zaintere-
sowania znajdują się bowiem tylko tacy 
dystrybutorzy, u których jest ona zbieżna 
z ich własną, a którą ponad dwa lata temu 
(a więc przy innej okazji i w odniesieniu 
do Veracompu) krótko zdefiniował Adam 
Rudowski: „Stawiamy na bardzo silną de-
centralizację i delegację odpowiedzialno-
ści. Ważna przy tym jest płaska struktura 
organizacyjna”. Z nieoficjalnych informa-
cji wynika, że gdyby nie takie samo spoj-
rzenie zarządów Veracompu i Exclusive 
Networks na zarządzanie organizacją, do 
fuzji by nie doszło, pomimo tego, że obaj 
dystrybutorzy znakomicie się uzupełnia-
ją, i to zarówno pod względem portfolio 
produktów oraz usług (patrz ramka), jak 
też pod względem geograficznym. 

Decyzja o  połączeniu obu firm zapa-
dła jeszcze przed początkiem pandemii, 
a poprzedzające je rozmowy i negocja-
cje trwały wiele miesięcy. W ich efekcie 
Exclusive Networks powiększył swój stan 
posiadania o regionalnego lidera dystry-
bucji z wartością dodaną, zapewniające-
go temu VAD-owi szerokie dotarcie do 
19 krajów w regionie CEE z ponad 400 
specjalistami „na pokładzie” i  znako-
mitym portfolio w wielu obszarach, jak:  
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bezpieczeństwo, sieci, pamięci masowe 
i serwery, telekomunikacja, AV, Digital 
Signage, obrazowanie medyczne, DMS, 
rozwiązania dla przemysłu (w tym IoT), 
gaming, a  także szereg produktów dla 
użytkowników domowych i SOHO. 

Z kolei polska strona umowy zyskała 
w dłuższej perspektywie dostęp do no-
wych vendorów i  narzędzi sprzedażo-
wych w modelu subskrypcyjnym, a przede 
wszystkim gwarancję kontynuowania dal-
szego rozwoju w modelu VAD w silnej 
grupie kilkudziesięciu podobnych orga-
nizacji dystrybucyjnych na całym świecie. 
Jednocześnie polscy partnerzy Veracomp 
– Exclusive Networks zyskują pewność, że 
dystrybutor ten pozostanie wierny swo-
jej dotychczasowej strategii, zyska nowe, 
cenne kontrakty i know-how, a ponadto 
zapewni im nowe możliwości działania 
w ramach dystrybucji usług chmurowych, 
globalne roll outy, a także szansę rozwo-
ju na nowych rynkach, przede wszystkim 
w Europie Zachodniej. 

Duże nadzieje na przyszłość należy 
wiązać z samym sposobem, w  jaki do-
prowadzono do mariażu obu firm. Ich 
dotychczasowi prezesi przez długie lata 
rozwijali działalność w modelu nie tylko 
sprzedażowym, ale też doradczym, a po 
precyzyjnie przemyślanym „merdżu” 
przekazali stery równie doświadczonym 
i świetnie rozumiejącym model VAD me-
nadżerom – Mariuszowi Kochańskiemu 
w Krakowie i Jesperowi Trolle w Paryżu. 
Pierwszy z nich, po blisko 30 latach pracy 
w roli czołowego rozgrywającego w Ve-
racompie, ma dużą wiedzę i doświadcze-
nie w obszarze dystrybucji z wartością 
dodaną w CEE. Niewątpliwie graczem 
na światowym poziomie jest Jesper  
Trolle, który był odpowiedzialny za in-
teresy ECS Arrow Electronics w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, następnie 
w regionie EMEA, a potem także w obu 
Amerykach. W  niedawnym wywiadzie 
dla jednego z europejskich portali bran-
żowych zapowiedział, że jego celem 
jest stworzenie jedynego prawdziwego  
VAD-a, który działa na skalę globalną.  
Pozyskanie lidera dystrybucji z wartością 
dodaną w regionie CEE to kolejny wyjąt-
kowo ważny krok w tym kierunku. 

PORTFOLIO  
VENDORÓW:  
1 plus 1 równa się 2,5
n Oferty Veracompu i Exclusive  

Networks częściowo się pokrywają, 

a w kilku istotnych przypadkach uzu-

pełniają. Obie firmy specjalizują się 

w dystrybucji rozwiązań takich produ-

centów, jak: Extreme Networks, Fortinet, 
F5 Networks, HPE Aruba, Fujitsu, Gigamon, 
Guardicore, Infoblox, Proofpoint, Pure Sto-
rage, Quantum oraz Silver Peak. Nie mniej 

atrakcyjnie prezentuje się lista tych 

marek w ofercie Exclusive Networks, 

których nie ma w portfolio Veracom-

pu. Należą do nich: Palo Alto Networks, 
SentinelOne, Imperva, Cloudian, DataCore 
Software, Infinidat, Nutanix i Rubrik. 

Oczywiście również Veracomp dyspo-

nuje atutami, które świetnie wpisują się 

w portfolio Exclusive Networks. Przede 

wszystkim należy do nich zaliczyć: 

Commvault, Veeam czy Red Hat. Vera-

comp nadal będzie też rozwijał ofertę 

Unified Communications i Enterprise 

Audio Video. 

PORTFOLIO USŁUG  
n Pod względem podejścia do usług 

strategia obu dystrybutorów jest bardzo 

zbliżona, właściwie tożsama. Wpisują 

się w nią zarówno usługi doradcze, jak 

i wsparcie techniczne oraz szkolenia. Co 

ważne, Exclusive Networks od 2018 roku 

działa także jako MSSD (Managed Security 
Services Distributor), umożliwiając swoim 

partnerom świadczenie usług bezpie-

czeństwa w modelu subskrypcyjnym 

(security-as-a-service, SECaaS). W ubie-

głym roku swój debiut miała platforma 
X-OD (Exclusive Networks on Demand), 
która docelowo ma umożliwiać integra-

torom oferowanie rozwiązań wszyst-

kich kluczowych dostawców w modelu 

usługowym. Kolejnym atutem Exclusive 

Networks jest usługa Exclusive Capital, 
w ramach której dystrybutor zapewnia 

partnerom wsparcie finansowe w pro-

jektach chmurowych bez angażowania 

podmiotów spoza branży, czy to banków, 

czy firm leasingowych. 
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Anna Piechocka Tak, to był dla nas waż-
ny vendor, w  jakimś okresie nawet je-
den z kluczowych, natomiast utrata tego 
kontraktu nie jest na tym etapie rozwoju 
Dagmy wstrząsem dla naszej fi rmy. 

A co na to wasi partnerzy?
Paweł Jurek Ci partnerzy, którzy współ-
pracują z nami bardzo blisko też widzieli, 
że wizja Dagmy, dotycząca tego jak powin-
na wyglądać opieka nad partnerami, różniła 
się od wizji Barracudy. Szokiem cała sytu-
acja mogła być więc jedynie dla tych part-
nerów, którzy nie oferowali rozwiązań tej 
marki, a więc nie byli na co dzień zaanga-
żowani w ten temat. 

Rozumiem, że wstrząsem byłaby taka 
decyzja ze strony ESET-a? 
Anna Piechocka Też nie, bo przecież takie 
sytuacje nie zdarzają się z dnia na dzień, 
przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. To 
zawsze dłuższy proces, który ma swoją dy-
namikę i już wcześniej coś się niedobrego 
dzieje. Na pewno nikt nie podejmuje takich 
trudnych decyzji rzucając kostką i dlatego 
nigdy nie jest to szok dla żadnej ze stron. 
A co do ESET-a, to w tym przypadku współ-
praca układa się znakomicie. 

CRN Decyzja o  rozstaniu może być 
pewnego rodzaju szokiem” – to słowa 
Tomasza Rota z Barracudy, na temat re-
zygnacji tego producenta ze współpracy 
z Dagmą. Rzeczywiście szok? 
Anna Piechocka Dla nas nie, chociaż ta 
współpraca trwała ponad 10 lat. I trzeba 
powiedzieć, że na początku była bardzo 
udana, byliśmy wręcz idealnie dopasowa-
ni. Dopiero po jakimś czasie zaczęliśmy się 
rozjeżdżać koncepcyjnie. To znaczy wizja 
Barracudy na temat tego, jak należy współ-
pracować z partnerami coraz bardziej róż-
niła się od sposobu, w jaki my uważamy, że 
należy to robić na polskim rynku. Bo sztuka 
polega na tym, żeby się jak najbardziej pre-
cyzyjnie dopasować do lokalnych potrzeb. 
Natomiast po drugiej stronie mieliśmy 
amerykańską fi rmę o  perspektywie glo-
balnej. To zaczęło powodować pewne 
napięcia, do których jednak nie ma sensu te-
raz wracać… W każdym razie w naturalny 
sposób nasza współpraca powoli się rozluź-
niała, a gdy w końcu doszło do rozwiązania 
umowy, uznaliśmy, że w zasadzie i tak stało 
się to później niż powinno. 

Niewątpliwie była to jednak strata, także 
wizerunkowa. 

Nie tylko pewien etap macie już za sobą, 
ale zdołaliście poszerzyć ofertę o cztery 
marki – Acronis, Hexnode, QSAN i Sen-
hasegura. Chyba nigdy jeszcze nie podpi-
saliście tylu umów w tak krótkim czasie?
Paweł Jurek Tak, nie jesteśmy dystrybu-
torem, który ma długą kartę dań. Mamy 
krótkie menu, ale za to jesteśmy specjali-
stą w każdym jego elemencie. Szczerze mó-
wiąc po prostu dobrze wykorzystaliśmy ten 
dziwny czas pandemii. W normalnym okre-
sie poświęcalibyśmy kolejne dni, tygodnie 
i miesiące na spotkania z partnerami. Ale 
w związku z dystansem społecznym tych 
spotkań nie było, więc przeznaczyliśmy ten 
czas na dokładną analizę rynku pod kątem 
ciekawych produktów, potem na ich wdra-
żanie do oferty, testowanie, zdobywanie 
know-how, związany z tym marketing etc. 
Każda z tych nowych marek to jest dobrze 
dopasowany element całego miksu zabez-
pieczeń, na jaki składają się rozwiązania 
z naszego portfolio. Celem pozyskania no-
wych kontraktów było wypełnienie pew-
nych luk w ofercie Dagmy. Nie ukrywam, 
że także w związku z brakiem Barracudy. 

Zacznijmy od zarządzania dostępem 
uprzywilejowanym. W tym przypadku 

CRN Polska rozmawia z Anną Piechocką, 
dyrektor zarządzającą i Pawłem Jurkiem, 
dyrektorem ds. rozwoju w Dagmie,
na temat rozstania z Barracuda Networks 

i pozyskania aż czterech nowych 

producentów w 2020 r. 

„Zdołaliśmy 
urosnąć 
pomimo 
niezależnych 
od nas 
problemów.” 
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szarpnięcie w lewo, szarpnięcie w prawo… 
Wyjątkowo wymagający był zwłaszcza je-
den z tygodni, kiedy cała fi rma musiała zo-
stać przeorganizowana na pracę zdalną. 
Poszło to jednak bardzo sprawnie, ale oczy-
wiście nie był to koniec wyzwań, bo musie-
liśmy chociażby poradzić sobie z kwestią 
szkoleń, które wcześniej w 90 procentach 
były stacjonarnie, a teraz musieliśmy je pro-
wadzić na odległość. Proces zmian zajął 
nam dwa miesiące naprawdę ciężkiej ha-
rówki i „szorowania brzuchem po piachu”. 
Jednak, o dziwo, czwarty kwartał ubiegłe-
go roku okazał się w przypadku sprzedaży 
szkoleń najlepszym czwartym kwartałem 
w całej naszej historii. W ogóle cała Dagma 
zanotowała wzrost przychodów. 

Pomimo pandemii czy dzięki pandemii? 
Anna Piechocka Pomimo pandemii, bo 
gdyby jej nie było, zanotowalibyśmy zapew-
ne większy wzrost. Te bowiem rozwiąza-
nia, które nie były produktami pierwszego 
wyboru w czasie pandemii, nie cieszyły się 
takim popytem, jak wcześniej. Także zdo-
łaliśmy urosnąć pomimo niezależnych od 
nas problemów. 
Paweł Jurek No cóż, nie sprzedajemy lap-
topów do szkół, więc nie załapaliśmy się na 
falę zakupową związaną z pracą w trybie 
home offi  ce. Za to na przykład nasza co-
roczna gala, w tym roku wirtualna, zgro-
madziła rekordową liczbę uczestników. 
Dlatego w  kolejnych latach chcemy or-
ganizować nasz event właśnie w formule 
hybrydowej, a więc stacjonarnie, a jedno-
cześnie w internecie. 

Jakie są wasze prognozy na ten rok?
Paweł Jurek To dla mnie swego rodza-
ju „zakład o COVID”, czyli próba progno-
zowania, kiedy wrócimy do normalności. 
A gdy pandemia minie spodziewamy się 
erupcji rozwoju, bo długoterminowo pan-
demię postrzegam jako potężny katalizator 
wzrostu całego rynku IT. 
Anna Piechocka Tak, jestem przekonana, 
że wszystko w końcu wróci do pełni życia. 
To będzie inne życie, ale w pierwszej fazie 
po pandemii nastąpi mocne odreagowanie 
minionych, trudnych miesięcy, z dużą ko-
rzyścią dla całej gospodarki. 

rozwiązania klasy Unifi ed Endpoint Mana-
gement. Dlatego korzystają z niego średnie 
fi rmy, ale także tacy duzi gracze, jak Volvo, 
McDonald’s czy Logitech. Producent pra-
cuje teraz nad wersją polską interfejsu, 
a my nad szkoleniami dla partnerów. 

Ciekawy jest przypadek dwóch kolej-
nych nowych marek w ofercie Dagmy, 
czyli Acronisa i QSAN-a. W ich przypad-
ku nie macie wyłączności na polskim 
rynku. 
Paweł Jurek Rynek backupu i storage’u
jest ogromny, więc dołączyliśmy do do-
tychczasowego grona dystrybutorów tych 
marek. Chcemy się jednak wyróżnić jako 
dystrybutor z najlepszym w Polsce wspar-
ciem przedsprzedażowym. A jednocześnie 
chcemy zrobić coś, czego obecnie nie ma, 
czyli wspólny pakiet Acronisa i QSAN-a. 
W ten sposób będziemy „robić różnicę”.

Czy te nowe kontrakty wiązały się ze 
wzrostem zatrudnienia? 
Paweł Jurek Jak najbardziej. Zatrudnia-
my nowe osoby już od początku ubiegłego 
roku, w dziale technicznym i dziale rozwo-
ju. Zwłaszcza, że każda z naszych czterech 
nowych marek ma swojego dedykowa-
nego PM-a. 

A jak ubiegły rok wpłynął na waszą pra-
cę i przychody? 
Anna Piechocka To był rok porównywal-
ny do jazdy rollercoasterem. Góra, dół, 
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wasz wybór padł na brazylijską fi rmę 
Senhasegura. Dlaczego? 
Paweł Jurek Przy wyborze dostawcy PAM 
kierowaliśmy się tym samym, co w przy-
padku poszukiwań rozwiązania DLP, kie-
dy to wybraliśmy produkt Safetica. Otóż 
zauważyliśmy, że brakuje graczy, którzy 
łączyliby duże możliwości produktu z ła-
twością wdrożenia. Dlatego właśnie zde-
cydowaliśmy się na Senhasegurę, która 
według Gartnera jest challengerem w swo-
im segmencie rynku. Myślę, że teraz część 
polskich fi rm zdecyduje się na kupno sys-
temu PAM, właśnie ze względu na prosto-
tę wdrożenia. Podobnie zresztą, jak część 
naszych partnerów, którzy nigdy nie brali 
pod uwagę sprzedaży PAM-ów. Myślę, że 
teraz uznają, że jednak można i warto na 
tym zarabiać. 

Z kolei, jeśli chodzi o zarządzanie urzą-
dzeniami mobilnymi, zdecydowaliście 
się na podpisanie kontraktu z amerykań-
skim Hexnodem. Tego typu funkcjonal-
ności ma też jednak ESET.
Paweł Jurek Rzeczywiście, ten segment 
rynku jest coraz częściej atakowany przez 
dużych graczy. Jednak nie dla każdego ta-
kie klasyczne rozwiązanie endpoint pro-
tection jest wystarczające, jeśli chodzi 
o zarządzanie urządzeniami mobilnymi. 
Hexnode jest dostępny w pięciu różnych 
pakietach cenowych, każdy o  różnym 
stopniu zaawansowania – od taniego, pod-
stawowego MDM-a, do rozbudowanego 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

„Chcemy się 
wyróżniać 
jako dystry-
butor z najlep-
szym w Polsce 
wsparciem 
przedsprze-
dażowym.”  
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Wszędzie słyszymy, że chmura będzie lekarstwem na nasze problemy – jest szybsza, tańsza, lepsza. 
Ale (szczególnie na początku) bywa i odwrotnie – to projekt chmurowy staje się problemem dla jej 
użytkownika. Jak tego uniknąć?

1  

Chmura to inne środowisko niż opro-
gramowanie lokalne. To żadne odkrycie, 
wiem. Jednak nie wszyscy zdają sobie spra-
wę, że zanim zdecydują się na duży pro-
jekt w chmurze, muszą poznać i oswoić 
się z nią, nauczyć się w niej poruszać i zdo-
być trochę doświadczenia. Niech Twój 
zespół zacznie od czegoś, co może dostar-
czyć w ciągu jednego, dwutygodniowego  

sprintu. Opłaci Ci się to później. Ma być 
ambitnie i angażująco, na początek może 
to być chociażby zautomatyzowanie wy-
branego wdrożenia. Jeśli chcesz przyspie-
szyć ten proces, możesz zaangażować kilku 
ekspertów, ale pamiętaj – Twój zespół musi 
sprawdzić grunt, zanim postawi dom. Plu-
ralsight to świetne źródło wiedzy na te-
mat podstaw chmury Azure. Kilka godzin 
w tygodniu na nieformalną wymianę wie-
dzy i pizza dla tych, którzy chcą się uczyć, 
to dobra inwestycja! 

2Masz osobne zespoły od bezpieczeń-
stwa i od sieci? Zbierz po jednym specja-
liście z każdego z nich i posadź ich obok 
programistów. Wszyscy oni powinni pra-
cować razem, aby konfrontować swoje 
założenia i metody działania. Izolowanie 
zespołów od siebie może stać się jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
sukcesu projektu. Zacznij przełamy-
wać bariery między działami i pozwól lu-
dziom pracować razem. Jeden z klientów  

którzy rozpoczynają swoją przygodę z chmurą
RAD DLA KLIENTÓW, 5 

CRN nr 2/202118

Cloud Reseller
 News      

GovTech Polska i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne 

projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych i sztucznej inteligencji 

w administracji publicznej. Szczególny nacisk ma być przy tym kładziony na opracowanie strategii 

„Tech Fit 4 Poland”, a więc jak najszybsze zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań i zapropono-

wanie konkretnych rozwiązań. „Tempo cyfryzacji wzrasta w całej Europie, a Polska nie jest wyjąt-

kiem. Zachęcające jest silne zaangażowanie polskiego rządu w doprowadzenie do przyjęcia chmury 

obliczeniowej przez instytucje publiczne, aby przyspieszyć transformację cyfrową kraju i lepiej 

służyć polskim obywatelom. Stanowi to ważny przykład dla adopcji chmury w całej Europie” – pod-

kreśla Casper Klynge, Vice President of European Government Affairs w Microsofcie.

Brytyjski oddział Ingram Micro 

udostępnił na swojej platfor-

mie chmurowej pakiet Google 

Workspace z myślą o sprzedaży 

tych usług – za pośrednictwem inte-

gratorów – małym i średnim przed-

siębiorstwom. Oczywiście oferta ta 

może być łączona z innymi, komple-

mentarnymi usługami dostępnymi 

za pośrednictwem Ingram Micro 

Cloud. Nieco wcześniej dystrybutor 

zapowiedział ponadto podwyższe-

nie poziomu pomocy technicznej 

w ramach programu AWS MSP 

(Managed Service Provider), co 

ma być możliwe dzięki globalnej 

współpracy z nOps – amerykańskim 

dostawcą usług SaaS z tytułem AWS 

Advanced Technology Partner. 

Infrastruktura Oracle Cloud (OCI) została wykorzystana przez Fundację WOŚP do budowy 

i funkcjonowania aplikacji eSkarbonka, a więc „wirtualnej puszki” umożliwiającej zbieranie datków 

w internecie. Aplikacja działa na komputerach, laptopach i urządzeniach mobilnych. „Projekt ruszył 

1 grudnia 2020 i już w połowie stycznia powstało ponad 15 tys. eSkarbonek, w których zareje-

strowano ponad 55 tys. wpłat na kwotę ponad 2,3 mln zł” – komentuje Anna Kobyłka, Technology 

Sales Manager w polskim oddziale Oracle’a. Kluczowym wydarzeniem w działalności WOŚP jest 

Wielki Finał, w czasie którego odbywa się licytacja złotych serduszek oraz kart telefonicznych. Do 

tego celu także zaangażowano technologię Oracle’a, która wiele lat temu posłużyła do zbudowania 

specjalizowanej aplikacji sterującej przebiegiem licytacji. 

Fakty, ciekawostki i rozmowy

P roblematyczny projekt chmurowy to taki, który nie jest dostarczony w odpowiednim zakresie, na czas lub w ramach ustalonego 
budżetu. W listopadowym wydaniu CRN Polska pisałem już o tym, że projektami w chmurze zarządza się zupełnie inaczej niż tra-
dycyjnymi projektami IT, w związku z czym należy przestrzegać nieco innych zasad. W ramach krótkiego przewodnika zebrałem 

kilka wskazówek na to, jak zwiększyć szansę na powodzenie, gdy klient dopiero zaczyna swoją przygodę z chmurą. 
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Tomasz Onyszko  
Autor pełni funkcję CTO w firmie Predica. 

Predica zorganizował 2-dniowy, we-
wnętrzny hackathon, aby zachęcić 
pracowników do wspólnej pracy nad 
konkretnymi problemami. Zadziałało!

3Dobrze poznaj wybrany 
model chmurowy

Pamiętaj: chmura to nie do końca nowa 
technologia. To raczej nowy model dostar-
czania mocy obliczeniowej i pamięci ma-
sowej, zapakowany w usługi, które mogą 
wiele zdziałać i przyspieszyć proces two-
rzenia danego produktu (czy to aplikacji, 
czy infrastruktury). Jednak każda usługa 
ma swój własny model dostarczania (IaaS, 
PaaS, SaaS), model kosztów, model dostęp-
ności i SLA oraz model integracji. Łatwo 
powiedzieć „to wygląda fajnie, użyjmy te-
go”, tylko po to, aby miesiąc później przy-
brać barwę płótna na widok pierwszego 
rachunku. Dlatego warto poświęć czas na 
zrozumienie modeli usług, z których za-
mierza się korzystać. 

4na nowo  
W przypadku technologii istnieje pew-
ne powszechne, błędne rozumowanie. 
Można je rozpoznać po usłyszeniu zdania 
typu: „To nie jest dla nas, jesteśmy wyjąt-

kowi i musimy to zrobić inaczej”. Czasa-
mi to prawda. Jednak w większości przy-
padków lepiej zacząć od gotowej usługi. 
Określony problem może być unikalny dla 
danej fi rmy, ale jego techniczne rozwiąza-
nie prawdopodobnie już powstało. Uwierz 
mi. „Been there, done that, got the T-shirt”.

5Nie celuj w  duży sukces po zaled-
wie kilku miesiącach. Podziel na iteracje 
wszystko: technologię, której używasz, 
strukturę zespołu i  sposób współpracy 
w chmurze. Możesz popełnić jeden duży 
błąd na pół roku lub kilka mniejszych po-
myłek co dwa tygodnie i wyciągać z nich 
wnioski na bieżąco. Jednym z  częstych 
błędów jest ukrywanie tych wniosków. Po 
każdej iteracji i decyzji, którą podejmiesz 
w projekcie, zrób dwie rzeczy: udokumen-
tuj to i udostępnij wszystkim. Dodatkowa 
wskazówka – nie oddzielaj dokumentacji 
od kodu. Czy to Azure DevOps czy GitHub 
– zbiór dobrych praktyk powinien być do-
stępny w tym samym miejscu co Twój kod 
i backlog.

Mamy tendencję do komplikowania rze-
czy. Tymczasem ważne jest, aby zacząć 
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Google Cloud zostało uznane przez specjalistów Cockroach Labs za 

najlepszą tego typu usługę pod względem wydajności w ramach bada-

nia „2021 Cloud Report”, którego celem jest cykliczne porównywanie 

platform chmurowych trzech największych na świecie dostawców. 

Z kolei AWS zostało docenione w kategorii „best value for the money”. 

Autorzy raportu wykonali blisko 1 tysiąc testów wykorzystując do tego 

urządzenia w 54 różnych konfiguracjach. Okazało się, że AWS wygry-

wa, jeśli chodzi o wskaźnik ceny do jakości, a także czas oczekiwania, 

zaś Google Cloud zapewnia użytkownikom najlepszą wydajność w prze-

liczeniu na jeden rdzeń procesora, zaś przypadku ceny do jakości 

ustępuje AWS-owi, ale wyprzedza Microsoft Azure. Eksperci Cockroach 

Labs podkreślają, że w tym roku wyłonienie zwycięzców w poszczegól-

nych kategoriach było trudniejsze niż wcześniej ze względu na bardzo 

małe różnice pomiędzy dostawcami w większości z nich. 

Akademia Leona Koźmińskiego została członkiem Amazon AWS Academy, co ma wzmocnić kierunek Master in Big Data Science po-

przez udostępnienie bezpłatnego, gotowego do realizacji programu nauczania w chmurze, który przygotowuje studentów do zdobycia 

najważniejszych certyfikatów, a także do zatrudnienia na stanowiskach pożądanych na rynku pracy. „Jesteśmy niezmiernie dumni, że 

pracownicy Amazon zgodzili się na szkolenie naszych studentów” – podkreśla profesor dr hab. Aneta Hryckiewicz. 

Marcin Kuśmierz został nowym przewodniczącym rady 

nadzorczej Fly On The Cloud, a jednym z jego zadań jest 

teraz między innymi wsparcie międzynarodowego rozwoju 

wrocławskiej spółki, jak również zarządzanie ładem korpora-

cyjnym. Fly On The Cloud to partner Google Cloud w Europie 

Środkowo-Wschodniej, który w ciągu sześciu lat działalności 

nawiązał współpracę z ponad 1,5 tys. przedsiębiorstw, między 

innymi z Revolutem, Motorolą czy AmRestem. Spółka posiada 

oddziały w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach, na Słowacji 

i na Węgrzech, a strategia na bieżący rok obejmuje ekspansję 

na rynek brytyjski oraz ukraiński. Fly On The Cloud, oprócz 

dostarczania klientom produktów chmurowych, świadczy 

usługi doradztwa, prowadzi szkolenia i obsługę w lokalnych 

strefach czasowych i w lokalnych językach.

o usługach CLOUDOWYCH

od podstaw, ponieważ to prostota budu-
je fundament dla przyszłego sukcesu. 
Musisz nauczyć się chodzić, zanim za-
czniesz biegać. Dotyczy to również chmu-
ry. Jeśli masz już doświadczenie z takimi 
projektami, zastanów się, jakimi lekcja-
mi możesz podzielić się z innymi. Wiele 
przedsiębiorstw decyduje się na projekt 
w chmurze nie analizując w pełni, z czym 
to się wiąże. Konsekwencje takich de-
cyzji można zmierzyć w straconym cza-
sie i  pieniądzach. A  także wynikającej 
z tego niechęci do korzystania z nowych 
technologii. Szkoda byłoby stracić aż tyle 
możliwości!

Felietony Tomasza Onyszko i innych spe-
cjalistów Predica są publikowane na fi rmo-
wym blogu tego integratora, pod adresem: 
www.predicagroup.com/blog.
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dostępne w chmurze. Nieważne, czy po-
trzebujesz uczenia maszynowego, bazy 
danych, zabezpieczeń, analityki wykorzy-
stującej sztuczną inteligencję czy syste-
mu transakcyjnego opartego o blockchain 
– w chmurze znajdziesz je od ręki. Dodaj 
do tego trochę otwartego kodu z GitHuba,
żeby wszystko pozszywać i masz gotowy 
przepis na supernowoczesną aplikację 
w rekordowym czasie.

Wiele fi rm planuje migrację z banalnych 
powodów, aby już po kilku miesiącach od-
kryć, że największą wartość w chmurze 
dają nie tańsze serwery, ale olbrzymie za-
soby aplikacji. Ich wykorzystanie pozwala 
w krótkim czasie, przy stosunkowo niewiel-
kich kosztach stworzyć własne rozwiąza-
nie, które inaczej powstawałoby długimi 
miesiącami, o ile w ogóle zmieściłoby się 
w budżecie. I to jest dzisiaj zasadnicza ko-
rzyść chmury: możliwość budowania inno-
wacyjnych rozwiązań z gotowych klocków.

że praca zdalna i rozproszona, elastyczność 
w dopasowaniu się do nowych reguł gry 
wychodzi lepiej, gdy do zasobów przedsię-
biorstwa – danych i aplikacji – można do-
stać się nie tylko zza fi rmowego biurka. Nie 
czekając nawet na koniec pandemii trze-
ba próbować uodpornić biznes na skrajnie 
silne perturbacje, bo być może zaczyna się 
właśnie „pandemia nierównowag” i szukać 
źródeł przychodów, a tu chmura może po-
kazać swoje prawdziwe zalety. 

Chmura to nieograni-
czone możliwości zbiera-
nia i analizowania danych. 
Dlatego przedsiębiorstwa 
określane jako data-dri-
ven nie mogą istnieć bez 
chmury. Badania prowa-
dzone przez Fujitsu po-
kazują, że spośród fi rm 

zaliczanych na podstawie zobiektywizo-
wanych wskaźników do grupy „napędza-
nych przez dane” 79 proc. radzi sobie na 
rynku ponadprzeciętnie. 

Dziś zasadniczą przewagę chmury sta-
nowi potencjał przyszłości: możliwość 
szybkiego użycia w fi rmie zupełnie nowych 
technologii. Wielkie platformy chmu-
rowe, takie jak AWS, Azure czy Google
Cloud, oferują dużo więcej niż proste ope-
racje związane z przechowywaniem czy 
przetwarzaniem. Każda daje dostęp do 
tysięcy aplikacji, które można ze sobą łą-
czyć i błyskawicznie tworzyć z nich własne 
rozwiązania na miarę. Zamiast programo-
wać samemu od początku, można poprzez 
API zintegrować odpowiednie narzędzie Fo

t. 
Ad
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e 

St
oc

k

Rośnie liczba firm rozczarowa-
nych chmurą. Przyczyną zwątpie-
nia są koszty, które miały spadać, 

a nie spadają. Według badań NetEnrich 
59 proc. szefów IT w 2019 r. stwierdziło, 
że koszty po migracji do chmury przekro-
czyły ich oczekiwania. Z 200 mld dol., jakie 
miały zostać wydane na chmurę publiczną 
prawdopodobnie 70 się zmarnowało. Oce-
nia się, że nawet 40 proc. zasobów AWS 
może być niewykorzystanych ze względu 
na przeszacowanie potrzeb. 

Gartner w  opublikowa-
nym rok temu raporcie 
o  optymalizacji kosztów 
w chmurze publicznej pod-
sumował: „większość orga-
nizacji jest nieprzygotowana 
do wykorzystania oszczęd-
ności i skłonna do przepła-
cania”, zaś zasadnicza rada, jakiej udzielił 
fi rmowym informatykom postulowała spra-
wienie, by „konsumenci usług w chmurze 
byli odpowiedzialni za to, co wydają”.

Czy chmura publiczna pozwala zaosz-
czędzić? Oczywiście. Tyle że, jak znowu 
piszą analitycy Gartnera, wymaga to „ści-
słej współpracy w takich dziedzinach jak 
governance, architektura, operacje, zarzą-
dzanie produktem, fi nanse i rozwój aplika-
cji”. No to nic dziwnego, że się nie udaje. 
Nawet szóstka w totka nie wymaga tak du-
żo. Wystarczy użyć przewidywania, syste-
matyczności, skrupulatności, natchnienia 
i niebieskiej kredki…

Być może oczekiwania wobec chmury 
zmieni pandemia. Szefowie fi rm zauważyli, 

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”.

Firmy data-driven 
nie mogą 
istnieć bez
chmury.

To będzie krótka lekcja: chmura służy 
  do zarabiania, a nie do oszczędzania.  

z chmury
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MiVO400 to wszechstronny system do komunikacji biznesowej, 
który może być instalowany jako klasyczny iPBX, dołączany do 
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, jak też w formie 
centrali wirtualnej w modelu chmury prywatnej.

System MiVO400 oferuje wiele funk-
cjonalności dostępnych „od ręki” zaraz 
po ich aktywacji, w tym: pocztę głoso-

wą z funkcją UM, IVR, kolejkowanie połą-
czeń wraz z informacją o pozycji w kolejce, 
automatyczną dystrybucją połączeń na bazie 
umiejętności agentów, faks serwer, wdzwa-
niane telekonferencje czy nagrywanie 
rozmów. Co ważne, tania i łatwa oraz nie- 
wymagająca długotrwałego wdrożenia jest 
rozbudowa do rozwiązania służącego do 
pracy zdalnej. Wystarczy, że instalator za-
rejestruje system MiVO400 na platformie 
CloudLink, a użytkownicy z przypisany-
mi licencjami będą mogli od ręki urucho-
mić aplikacje UC: MOMA (MiVoice Offi  ce 
Mobile Application) na smartfonie lub 
MOWA (MiVoice Offi  ce Web Applica-
tion) na komputerze. W obu przypadkach 
użytkownicy otrzymują możliwość reali-
zacji połączeń telefonicznych ze swoich 
numerów wewnętrznych, chatu z inny-
mi użytkownikami (1-do-1 albo grupowe-
go z synchronizacją wiadomości między 
urządzeniami końcowymi), zarządzania 
obecnością, przełączania rozmów oraz 
połączeń brokerskich. 

Aplikacje UC o wielu funkcjach
Użytkownicy aplikacji MOMA i MOWA, 
którzy mają subskrypcję usługi MiTeam-
Meetings, mogą jednym kliknięciem eska-
lować rozmowę telefoniczną lub chat 
do pełnej komunikacji wideokonferen-
cyjnej z  udostępnianiem pulpitu lub 
konkretnej aplikacji z komputera, umoż-
liwiając pracę grupową oraz opcjonalnie 
nagrywanie spotkania. Mogą też korzystać 

z wydzielonej w chmurze przestrzeni do 
udostępniania plików, zdjęć, fi lmów czy 
linków ze stron internetowych. Komunika-
cja odbywa się w szyfrowanych kanałach do 
chmury, co zwiększa bezpieczeństwo i nie-
zawodność rozwiązania.

MiVO400 posiada wiele wbudowa-
nych funkcji i  usług do obsługi infoli-
nii czy call center, a  ponadto może być 
rozbudowany o  moduł contact center 
– MiContact Center Business (MiCCB). 
To aplikacja zapewniająca obsługę kon-
taktów z klientami fi rmy w różnych ka-
nałach komunikacyjnych (np. telefon, 
web-chat, faks, e-mail czy wideo), łącząc 
je wszystkie ze sobą w ramach tzw. spraw. 
MiCCB zapewnia konfi gurację i  obsługę 
wszystkich kanałów kontaktów z klientem 
w sposób jednolity, niezależnie od rodza-
ju kanału. Moduł MiCCB posiada gotowe 
wtyczki do integracji z zewnętrznymi syste-
mami, takimi jak CRM, bazy danych oraz re-
jestratorami rozmów. Może być rozszerzony 
o funkcje STT oraz TTS wraz z systemami 
inteligentnych botów przeznaczonych do 
obsługi klienta.

MiVO400 charakteryzuje się także sze-
regiem wbudowanych interfejsów umoż-
liwiających integrację z  zewnętrznymi 
systemami, bez potrzeby stosowania do-
datkowego middleware’u. MiVO400 moż-
na integrować bezpośrednio z  usługami 
katalogowymi LDAP, serwerem Exchange, 
aplikacjami CTI fi rm trzecich, aplikacjami 
hotelowymi (Fidelio) czy standardem do 
inteligentnych budynków KNX. 

Mitel MiVoice Offi ce 400: 

ADVERTORIAL

dla każdego biznesu
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Dodatkowe informacje:
Jakub Gowin, Sales Director Poland, Westcon 

jakub.gowin@westcon.com
Marcin Rusewicz, Sales Director Poland, Mitel 

marcin.rusewicz@mitel.com

komunikacja
Zdaniem specjalisty 

n Jakub Gowin, Sales 
Director Poland, Westcon
Westcon i Mitel ofe-

rują polskim part-

nerom program 

MiVoice Discovery, 

dzięki któremu sprze-

daż rozwiązań Mitela sta-

je się jeszcze łatwiejsza i bardziej 

zyskowna. Dzięki gwarantowanym, 

przynajmniej do 30 września 2021 

roku, cenom i upustom na systemy 

MiVoice 400 mogą oni skutecznie 

konkurować z ofertami wszystkich 

innych producentów na naszym 

rynku. Uczestnikom programu za-

pewniamy dostęp do serwisu inter-

netowego, nieodpłatne szkolenia 

i warsztaty dotyczące MiVoice 400, 

rejestrację projektów oraz wyceny 

w ciągu kilku godzin od ich zgłosze-

nia. Już pierwszy zrealizowany pro-

jekt, o wartości 10 tysięcy dolarów 

lub większej, uprawnia do bezpłat-

nego zestawu demo. Wyróżniający 

się sprzedawcy mogą też liczyć na 

bardzo atrakcyjne nagrody.

n Marcin Rusewicz, Sales 
Director Poland, Mitel
MiVO400 może być 

stosowany zarów-

no w małych orga-

nizacjach (od kilku 

użytkowników), jak 

i dużych fi rmach (do 

1200 użytkowników) o rozproszo-

nej geografi cznie strukturze. Jako 

rozwiązanie „wszystko w jednym” 

obsługuje komunikację głosową, 

faksową, wideo, a dzięki integracji 

z aplikacjami UC – także IM, Pre-

sence oraz pracę grupową. 
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do zmian, co nie byłoby możliwe bez 
zaangażowania technologii. Jednym 
z  przykładów są zakłady należące do 
3M, które w  związku z  pandemią do-
świadczyły niespodziewanych wahań 
popytu – zmniejszenia sprzedaży trady-
cyjnej, za to zwiększenia transakcji w in-
ternecie –  i  musiały na to odpowiednio 
zareagować. Koniecznością okazało się 
przyspieszenie wielu działań. W tym ce-
lu zastosowano między innymi technikę 
wirtualnej rzeczywistości do szkolenia 
pracowników i partnerów biznesowych, 
a jednocześnie rzeczywistości rozszerzonej 
do wykonywania prac konserwacyjnych. 
W sumie specjalistom 3M udało się zwiększyć 
moce produkcyjne o 15 proc. 

Również w fabryce Mercedesa w Ja-
worze wykorzystano technologię AV/RV. 
W tym przypadku posłużyła do stworze-
nia cyfrowego bliźniaka (digital twins) 

wynika z globalnego badania IDC na temat 
wpływu COVID-19 na sektor przemysło-
wy, jednym z najważniejszych priorytetów 
dla fi rm produkcyjnych w tym roku będzie, 
oprócz uzyskania odporności operacyjnej 
(46 proc. wskazań), pozyskiwanie danych 
umożliwiających wgląd w działalność biz-
nesową, produkty i ekosystemy (41 proc.). 
Jednak, aby wydobyć pożądaną wartość 
z danych, których – jak wiadomo – przy-
bywa wykładniczo, trzeba usprawnić ca-
ły proces ich pozyskiwania i odpowiednio 
nim zarządzać. Jednym z kluczowych ele-
mentów zmiany będzie z całą pewnością 
technologia 5G. 

Wnioski, jakie fi rmy produkcyjne wycią-
gnęły z lockdownu, to zapewnienie zdol-
ności do szybkiego przystosowywania się Fo

t. 
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K ilkanaście tygodni temu organizo-
wałam  konferencję „IDC Manu-
facturing –  cyfrowy bliźniak, IoT 

i roboty”. Poszczególne wystąpienia kon-
centrowały się na różnych aspektach cyfry-
zacji sektora przemysłowego oraz wpływu 
pandemii na branżę. Wniosek, jaki z nich 
płynie, jest jeden: technologia pozwala za-
kładom produkcyjnym szybciej adaptować 
się do zmian i stwarza warunki dla krót-
ko- i długoterminowej przewagi konku-
rencyjnej. Z kolei przedsiębiorstwa, które 
nie inwestują w technologie są narażone na 
większe ryzyko. 

Co przy tym ważne, manualne metody 
zwiększania wydajności produkcji, kon-
troli jakości i  zapewnienia bezpieczeń-
stwa odchodzą w przeszłość. Kończy się 
podział na świat informatyki i automatyki 
przemysłowej, a zaczyna era digitalizacji, 
w której kluczową wartością są dane. Jak 

OPINIE

Analiza danych, automatyzacja, robotyzacja i współpraca pomiędzy różnymi branżami to dzisiaj 
podstawy dla rozwoju sektora produkcyjnego. Transformacja cyfrowa przemysłu i szybkie dosto-
sowywanie się do zmian prowadzą nie tylko do pomnażania wartości, ale też pozwalają przetrwać 
trudne okresy. 

Przemysł na drodze 
wielkich przeobrażeń 

Rzecz o cobotach, IoT, Rzecz o cobotach, IoT, 
VR i cyfrowym bliźniakuVR i cyfrowym bliźniaku
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jest regionalnym dyrektorem IDC na Polskę 

i kraje bałtyckie. W latach 2002 – 2014 pełniła 
funkcje menedżerskie między innymi w firmach 

Hewlett-Packard i Symantec.

linii produkcyjnej. Według badania IDC 
„Product and Service Innovation Survey” 
aż 70  proc. respondentów uważa two-
rzenie digital twins za ważną inicjatywę 
strategiczną. Dzięki cyfrowym bliźnia-
kom do 2023 r. 65 proc. producentów na 
świecie osiągnie 10 proc. oszczędności na 
kosztach operacyjnych. Warto dodać, że 
przy montażu trudnych i wymagających 
precyzji części w  Jaworze współdzia-
łają z  ludźmi tzw. coboty, czyli roboty  
współpracujące. 

Z kolei wdrożenia w obszarze IIoT po-
prawiają produkcję w  Grupie Żywiec. 
Czujniki podłączone do maszyn razem 
z danymi transakcyjnymi generowanymi 
przez pracowników pozwoliły na uzyska-
nie danych do dalszych procesów, a także 
do predictive maintenance, co daje możli-
wości oceniania stanu maszyn, urządzeń 
i  stworzenia modeli umożliwiających 
przewidywanie wystąpienia awarii. 

Ekosystemy jako nowy model 
biznesowy
Przyszłość przemysłu to nieustanny prze-
pływ informacji i  współpraca z  innymi 
podmiotami na rynku – podwykonawca-
mi, kooperantami, dostawcami i klienta-
mi – w ramach ekosystemów. Ekosystem, 
według definicji przedstawionej przez 
Andrzeja Soldatego, prezesa zarządu  
Platformy Przemysłu Przyszłości, to sa-
moorganizacja, której celem jest wspólne 
tworzenie i  użytkowanie 
zasobów, prowadząca do 
powstania zespołu koope-
tycji. Koopetycja to z jed-
nej strony współpraca, 
a z drugiej – konkurowa-
nie (w zależności od sytuacji) oraz wspólna  
adaptacja do zmian otoczenia. Kluczową 
rolę we współpracy pomiędzy uczestni-
kami ekosystemu odgrywa forma cyfrowa. 

Partnerami w  ekosystemach są firmy 
z bardzo różnych sektorów. Analitycy IDC 
szacują, że w 2025 r. nawet do 20 proc.  
przychodów przedsiębiorstw będzie po-
chodzić z  nowych, wcześniej niezago-
spodarowanych obszarów. Wygenerują je 
usługi cyfrowe stworzone przez wcześniej 
niepołączone branże, a co piąty partner 
biznesowy będzie reprezentować sektor, 
z którym dana firma nigdy wcześniej nie 
współpracowała. 

Warto zauważyć, że tworzenie cyfrowych 
ekosystemów ułatwia prowadzenie ini-
cjatyw na rzecz zamkniętego obiegu go-
spodarki i  zrównoważonego rozwoju. 
Dowodzą tego specjaliści Stena Recycling, 
którzy przedstawili kompleksowe przy-
kłady zarządzania odpadami u klientów 
w wielu krajach Europy, również w Pol-
sce. Firma obsługuje wszystkie procesy 
– od odbioru śmieci po ich utylizację – wy-
korzystując nowe technologie, w tym IoT 
i urządzenia zdalnie transportujące. Za-
stosowanie zaawansowanych technolo-
gii w zakładzie przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go Stena Recycling we Wschowie tworzy 
bardzo konkretną wartość, umożliwia-
jąc pozyskanie w ciągu roku 70 kg złota  
z odpadów. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do sposo-
bu działania Mercedes Benz Polska, któ-
ry ma kilkadziesiąt tysięcy kooperantów. 
Koncern ten z powodzeniem wykorzy-
stuje technologię blockchain do śledze-
nia całego łańcucha dostaw. Co istotne, 
śledzony jest nie tylko ślad węglowy, ale 
również sposób podejścia do praw czło-
wieka, praw pracownika i – generalnie 
–  etyki w  biznesie. W  tym kontekście 
kierownictwo zakładu produkcyjnego 
w Jaworze zapowiada, że w ciągu pięciu 
najbliższych lat ograniczy zużycie wody 

i energii o 40 proc., a za 
20 lat, jako pierwsza fa-
bryka Mercedesa na 
świecie (!), chce stać się 
zamkniętym ekosyste-
mem zeroemisyjnym, 

zasilanym energią odnawialną. Jawor 
wyróżnia się także w innej kategorii, ja-
ką jest struktura zatrudnienia. W fabry-
kach Mercedesa pracuje średnio 25 proc. 
kobiet i 75 proc. mężczyzn, a w Jaworze 
40 proc. kobiet i 60 proc. mężczyzn. Zmia-
na przekroju zatrudnienia pod względem 
płci, przełamująca stereotypy wyklucze-
nia cyfrowego wśród kobiet, była możliwa 
dzięki automatyzacji i technologiom ICT 
w produkcji. 

Cyfryzacja to nie wszystko 
W mojej ocenie cyfryzacja nie jest oczywi-
ście etapem końcowym. Przemysł czeka 

jeszcze wyzwanie przemiany w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym i zwięk-
szenia inwestycji w obszarze zrównoważo-
nego rozwoju. Mowa o gospodarce, która 
nie tylko będzie wykorzystywać jeszcze in-
tensywniej narzędzia cyfrowe, ale również 
będzie wymagała daleko idącej współpra-
cy pomiędzy produkcją, logistyką, kana-
łami sprzedaży i wreszcie klientem. I to 
współpracy cyfrowej, opartej na swobod-
nym przepływie danych. Dzisiaj już blisko 
40 proc. organizacji przemysłowych zda-
je sobie sprawę, że ich modele biznesowe 
będą musiały zostać rozszerzone o nowe 
ekosystemy cyfrowe, a ich łańcuchy do-
staw ulegną dywersyfikacji, aby zapobie-
gać przyszłym zagrożeniom. 
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Rośnie rola 

koopetycji.  

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego 

w branży przemysłowej jest problemem 

złożonym, ponieważ wymaga zabezpieczenia 

obszarów IT i OT, przy jednoczesnym 

zapewnieniu współpracy pomiędzy nimi, 

z uwagi na konieczność zbierania danych 

zarówno z produkcji, jak i z systemów 

transakcyjnych funkcjonujących w przed- 

siębiorstwie. Świat automatyki przemysłowej 

musi więc z jednej strony otworzyć się 

na IT, a z drugiej zadbać o odseparowanie 

sieci przemysłowej od sieci firmowej, ze 

względu na zachowanie bezpieczeństwa. 

Według Grzegorza Bojara, CIO z Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych, wydzielenie i mocne 

odseparowanie stref, na wzór rozwiązań 

w sektorze bankowym i finansowym, 

mimo zwiększenia liczby urządzeń, polityk 

bezpieczeństwa oraz pracy ludzkiej jest 

jedyną metodą na zabezpieczenie systemów 

automatycznych.

Bezpieczeństwo produkcji:  

mariaż OT i IT

22_23_CRN_02_2021 felieton_IDC Ewa Lis Jeżak.indd   23 16.02.2021   17:09:16



n Tomasz Janoś 

CRN nr 2/202124

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Stara architektura stała się zbyt kosz-
towna, ograniczają ją także czas wdrożenia 
i  mała elastyczność konfi guracji. Roz-
proszona struktura organizacji, chmura, 
mobilność i zdalna praca zwiększyła zapo-
trzebowanie na łącza sieci rozległych, więc 
w tradycyjnych WAN-ach tworzą się wy-
dajnościowe wąskie gardła, dochodzi do 
opóźnień w transmisji i degradacji usług. 

Moda na SD-WAN
Tak, to obecnie bardzo gorący temat 
w  branży IT. W  ciągu zaledwie kilku 
ostatnich lat SD-WAN z pozycji technolo-
gii niszowej przeszedł na poziom jednego 
z najszybciej rozwijających się segmen-
tów rynku infrastruktury sieciowej. Nie 
tylko lepiej niż tradycyjne korporacyjne 
sieci WAN odpowiada na potrzeby fi rm 
przechodzących cyfrową transformację 
i chcących korzystać z aplikacji w mode-
lu SaaS oraz rozwijać swoje środowiska 
IT w oparciu o model multi-cloud i chmu-
rę hybrydową. Zaspokaja także ich dąże-
nie do łatwiejszego zarządzania wieloma 

rodzajami łączy WAN, celem poprawy wy-
dajności aplikacji oraz podniesienia pozio-
mu obsługi użytkownika końcowego. 

Analitycy rynkowi nie mają wątpliwości 
odnośnie do potencjału tego rozwiązania, 
które coraz częściej zastępuje tradycyjny 
routing. Gartner przewiduje, że do 2024 r. 
60 proc. korporacji wdroży SD-WAN, aby 
zwiększyć swoją elastyczność i wsparcie 
dla aplikacji chmurowych. W przeszłości 
przeciętna duża fi rma mogła używać jed-
nego łącza MPLS do obsługi całego ruchu 
w swoim oddziale. Teraz, gdy lokalni ISP 
są w stanie zapewnić światłowód o bar-
dzo dużej przepustowości, a do dyspozy-
cji jest jeszcze szybka sieć mobilna i inne 
łącza, można z nich tworzyć najbardziej 
wydajne i optymalne połączenia. A przy 
tym kierować się określonymi wymaga-
niami szeregu aplikacji, natężeniem ru-
chu, jego miejscem przeznaczenia oraz 
dostępną przepustowością. Firmy mogą 
wykorzystywać SD-WAN do odciążania 
ruchu związanego z  internetem i  bez-
pośredniego łączenia się z  dostawcami 

To obecnie jeden z najgorętszych tematów w branży IT. 
W szybko rozwijającym się segmencie rynku infrastruktury 
sieciowej, jakim jest technologia SD-WAN, integratorzy będą 
musieli rywalizować z operatorami telekomunikacyjnymi.

P rzez długie lata fi rmy o rozproszo-
nej strukturze spinały prywatny-
mi łączami swoje odziały z jednym 

data center, bo w  nim znajdowały się 
wszystkie potrzebne aplikacje biznesowe. 
Odpowiednią przepustowość i wymaganą 
przez aplikacje jakość usług  gwarantowała 
technologia MPLS. Także dostęp do inter-
netu był zapewniany centralnie, bo jeden 
styk ze światem zewnętrznym łatwiej było 
skonfi gurować i zabezpieczyć. 

Tak zaprojektowane środowisko funk-
cjonowało wtedy bez zarzutu, bo za ruch 
w fi rmowej sieci w 80 proc. odpowiadał 
transfer lokalny, a tylko 20 proc. stanowiła 
wymiana z internetem. Obecnie fi zyczne 
granice przedsiębiorstw zatarły się. W fi r-
mach przybywa nowych oddziałów, rośnie 
wykorzystanie chmury, pracy zdalnej i mo-
bilności. W rezultacie ruch lokalny w sie-
ci korporacyjnej to mniej więcej 20 proc., 
a wymiana z internetem i ruch do chmury 
aż 80 proc. To zupełne odwrócenie propor-
cji wymusza użycie rozwiązania będące-
go odpowiedzią na nowe uwarunkowania. 

RYNEK

Dokąd zmierza
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chmury publicznej za pośrednictwem 
VPN-a, pozostawiając dotychczasowe, 
drogie łącze MPLS jedynie do obsługi ru-
chu najbardziej wrażliwego na opóźnie-
nia, jittery czy utratę pakietów. Tylko czy 
do fi rm te wspaniałe nowiny już dotarły?

Paweł Zwierzyński, inżynier sieciowy 
z Vernity twierdzi, że potencjalni użyt-
kownicy przeważnie już wcześniej sły-
szeli o istnieniu SD-WAN i zwykle chociaż 
częściowo orientują się, do czego taka sieć 
może służyć. Jednak szczegółowej wiedzy 
o tym, jak może sprawdzić się taka techno-
logia w ich przypadku, nie mają. 

– To pole do działania dla integratora, 
który ich w tym względzie uświadomi. Bę-
dzie to dotyczyć między innymi wyboru do-
stawcy, bo oferty producentów różnią się 
diametralnie i to, co sprawdzi się w jednym 
przypadku, nie przyniesie spodziewanego 
efektu w innym. Każdy projekt trzeba roz-
patrywać osobno – podkreśla specjalista 
Vernity. 

Mikołaj Wiśniak, Senior Manager 
Solution Engineering VMware’a na 
Europę Wschodnią uważa, że choć 
technologia SD-WAN jest już u  nas 
znana i używana, to droga do populary-
zacji i powszechnego wykorzystania tej 
technologii jest wciąż jeszcze dość dłu-
ga. Dowodzić tego mają chociażby wyniki 
najnowszego badania przeprowadzonego 
pod koniec ubiegłego roku przez redakcję 
Computerworlda. Objęło ono ponad sto 
fi rm z różnych branż i o różnej struktu-
rze, od małych przedsiębiorstw po orga-
nizacje, których infrastruktura sieciowa 
obsługuje nawet pięćdziesiąt i więcej lo-
kalizacji. Okazało się, że jedynie 21 proc. 
ankietowanych uważa, że dobrze wie, 
czym jest SD-WAN i czym różni się od in-
nych rozwiązań sieciowych. Natomiast aż 
79 proc. badanych przyznaje, że nie zna tej 
technologii lub ma tylko ogólną wiedzę na 
jej temat. 

Trzeba jednak podkreślić, że opinie 
osób pytanych o SD-WAN są jednoznacz-
nie pozytywne. Firmy dostrzegają 

Zdaniem producenta 

n Szymon Poliński, 
Systems Engineer 

Wireless, Fortinet
Zainteresowanie SD-

-WAN stale wzrasta, 

co prowadzi do wielu 

wdrożeń pilotażowych. 

Klienci przy okazji takich 

projektów rozważają również mi-

grację z prywatnych łączy teleko-

munikacyjnych na łącza publiczne. 

Technologią zainteresowane są za-

równo fi rmy posiadające kilkaset 

lokalizacji, jak i te, których liczba 

oddziałów wynosi kilkanaście, czy 

nawet kilka. W grę wchodzą takie 

branże, jak retail, fi rmy usługowe, 

placówki medyczne, banki, a tak-

że  stacje benzynowe. Mogą one 

skorzystać z najważniejszych za-

let technologii SD-WAN: central-

nego zarządzania i monitorowania 

działania sieci WAN, podniesienia 

poziomu dostępności lokalizacji 

zdalnych, a dzięki kontroli apli-

kacji lepszego wykorzystania 

łączy WAN. 

n Krzysztof Konkowski, 
Product Sales Specialist, 

Cisco 
W rozwiązania SD-

-WAN inwestują 

głównie dwa rodzaje 

organizacji. Po pierw-

sze, fi rmy z własnym 

działem IT, które – już teraz widząc 

zalety SD-WAN – albo realizują 

konkretne projekty, albo je przygo-

towują. Dla takich przedsiębiorstw 

kluczowe są dwa parametry: cykl 

życia urządzeń oraz okres umów 

na transmisję WAN, zazwyczaj jest 

to 36/48/60 miesięcy. Druga gru-

pa to fi rmy wybierające usługę 

zarządzaną – te zaczynają korzy-

stać z dobrodziejstw SD-WAN po 

wprowadzeniu jej do oferty ope-

ratorskiej, co już się dzieje. Przy-

glądamy się rozwojowi polskich 

operatorów. Liczymy na to, że bę-

dą światowymi pionierami, którzy 

pomogą swoim klientom rozwijać 

przystępne usługi oparte na SD-

-WAN. To naprawdę ogromny 

rynek.

SD-WAN?
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zalety tej technologii, takie jak niezawod-
ność infrastruktury czy wysoki poziom 
bezpieczeństwa. Z drugiej strony, najważ-
niejsze ich zdaniem bariery na drodze do 
popularyzacji SD-WAN w Polsce to między 
innymi dość wysokie koszty licencji i migra-
cji z istniejącego środowiska, potencjalne 
– ich zdaniem – zwiększenie stopnia kom-
plikacji sieci czy nieodpowiednie kompe-
tencje pracowników. 

Kto potrzebuje nowej 
technologii? 
Największe korzyści zastosowanie SD-
-WAN przynosi firmom posiadającym du-
żą liczbę oddziałów. Naturalnym klientem 
są więc przedsiębiorstwa z takich branż, jak 
retail, finanse czy szeroko pojęte usługi. De-
finiowane programowo sieci rozległe ofe-
rują organizacjom z wieloma lokalizacjami 
przede wszystkim optymalizację kosztów, 
dzięki zastąpieniu technologii MPLS i wy-
korzystaniu wielu tańszych sposobów prze-
syłania danych ( jak LTE czy sieci kablowe), 
w których można zestawiać tunele VPN. 
Co istotne, technologia SD-WAN znaczą-
co podnosi jakość świadczenia usług, dzięki 
wglądowi w aplikacje biznesowe i ich prio-
rytetyzacji oraz wykorzystaniu wielu ka-
nałów transmisji do budowy pojedynczego 
tunelu VPN.

Paweł Zwierzyński uważa, że SD-WAN 
w zasadzie nie dotyczy konkretnych i tyl-
ko wybranych branż. Może znaleźć zasto-
sowanie w każdej firmie, która ma oddziały 
oraz wyniesione zasoby, czy to w data cen-
ter, czy w chmurze. Także rozmiar przed-
siębiorstwa i liczba oddziałów nie stanowią 
tu bariery, bo na rynku jest wiele różniących 
się od siebie rozwiązań SD-WAN. 

– Z jednej strony są takie, które zaprojek-
towano do dużych środowisk, więc oferują 
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one bardziej zaawansowane funkcjonalno-
ści i odpowiednio więcej kosztują. Z drugiej 
strony można znaleźć takie, które spraw-
dzą się także w mniejszych organizacjach. 
Cena będzie dla nich do przyjęcia, a funk-
cjonalność zupełnie wystarczająca na ich 
potrzeby. Oczywiście korzyści z centralnego 
zarządzania i automatyzacji będą większe we 
wdrożeniach o odpowiedniej skali – twierdzi 
inżynier Vernity. 

SD-WAN?
Rafał Bakalarz, dyrektor sprzedaży B2 B ds. 
ICT w Netii studzi zapał tych, którzy pro-
gnozują bardzo szybki wzrost sprzedaży 
SD-WAN w Polsce. Jego zdaniem, jak każ-
da nowa technologia transmisji danych, 
potrzebuje ona dość długiego czasu na 
adaptację rynkową. Ow-
szem, operator zauważa 
coraz większe zaintere-
sowanie SD-WAN, lecz 
w porównaniu z techno-
logiami o ugruntowanej 
pozycji, skala wciąż jest 
jeszcze dość mała. 

– Na polskim ryn-
ku dominują technologie 
ethernetowe oraz MPLS 
i w mojej ocenie, jeszcze przez jakiś czas tak 
zostanie – twierdzi przedstawiciel Netii.

Powodem ma być to, że jedna z głów-
nych zalet rozwiązań SD-WAN, czyli po-
tencjalne zmniejszenie zapotrzebowania 
na pasmo, nie ma w Polsce takiego dużego 
znaczenia, jak chociażby w Stanach Zjed-
noczonych. W opinii Rafała Bakalarza ceny 
dostępu – czy to internetowego, czy usług 
transmisji danych w  warstwach L2/L3 
– są w Polsce, w stosunku do wielu innych  
rynków, niskie. 

– W porównaniu do Stanów, u nas jest 
czterokrotnie, a nawet pięciokrotnie taniej. 
Nie oznacza to jednak, że nie ma firm, któ-
rym rozwiązania SD-WAN nie przynio-
są wymiernych korzyści – zastrzega Rafał  
Bakalarz.

Pojawią się one przede wszystkim przy 
zastosowaniu tej technologii w lokaliza-
cjach ze słabym dostępem do łączy światło-
wodowych oraz korzystającym z backupu 
LTE. SD-WAN umożliwi tam łatwą kon-
figurację i szybkie uruchomienie nowych 
placówek. Potencjał jest też w galeriach 
handlowych, ze względu na często wygóro-
wane opłaty od operatorów budynkowych, 
a także w przypadku konieczności szybkiej 
migracji oraz komunikacji z lokalizacjami 
zagranicznymi.

Wielu specjalistów nie ma jednak wąt-
pliwości, że poziom wykorzystania defi-
niowanych oprogramowaniem sieci WAN 
w naszym kraju będzie rosnąć. Także z po-
wodu sporego obszaru i kształtu urbanizacji 
(prawie 40 miast z ponad 100 tys. mieszkań-
ców) Polska ma duży potencjał do wdraża-
nia rozwiązań SD-WAN. Poza tym rodzime 
firmy coraz bardziej przekonują się do 
chmury, dzięki czemu łatwiej będzie im 
podjąć decyzję o wejściu w SD-WAN. Tym 
bardziej, że w dobie masowej pracy zdalnej 
i korzystania z zasobów opartych o wiele 
chmur, tradycyjna architektura IT nie za 

bardzo się sprawdza. 
– Z  jednej strony ma 

za małą przepustowość, 
z  drugiej duży stopień 
skomplikowania prze-
kłada się na wolniejsze 
czasy reakcji. Kolejną 
kwestią są niewystarcza-
jące zabezpieczenia. Na-
tomiast sieci SD-WAN 
zapewniają możliwość 

optymalizacji, większą elastyczność, przepu-
stowość, a jednocześnie upraszczają kontrolę 
i zarządzanie siecią – uważa przedstawiciel 
VMware’a. 

rynek?
Dochodzimy do kwestii kierunku rozwoju 
rynku SD-WAN w naszym kraju. Czy górą 
będą operatorzy telekomunikacyjni ze swo-
imi ofertami kompletnej usługi (są już takie 
w Polsce) czy raczej firmy będą sobie z tym 

RYNEK

Rynek SD-WAN według Gartnera  Gartner definiuje rynek WAN 

Edge Infrastructure jako produkty brzegowe dla sieci rozległych, które zapewniają 

łączność sieciową rozproszonym lokalizacjom przedsiębiorstwa, dając im dostęp do 

zasobów prywatnych i publicznych centrów danych oraz do usług IaaS (Infrastructure 

as a Service) oraz SaaS (Software as a Service). Ostatni z opublikowanych raportów  

„Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure” (wrzesień 2020) wymienia sześciu lide-

rów rynku: Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks, Silver Peak (przejęty już po wydaniu ra-

portu przez HPE), Versa Networks i VMware. W swoim zestawieniu Gartner uwzględnił 

także dwóch pretendentów – Citrix i Huawei, dwóch wizjonerów – HPE (Aruba) i Juniper 

Networks oraz siedmiu graczy niszowych – Barracuda, Cradlepoint, FatPipe Networks, 

Nuage Networks, Peplink, Riverbed i Teldat.

Integratorzy zaczynają 
interesować się 
tworzeniem własnych  
usług zarządzanych 
SD-WAN. 
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radzić we własnym zakresie, choć z pomo-
cą integratorów? A może sieci SD-WAN 
będą budowane symultanicznie, zarów-
no przez operatorów, jak i klientów koń-
cowych? Operatorzy już budują własne, 
ustandaryzowane oferty SD-WAN, które są 
oferowane przede wszystkim z myślą o tych 
użytkownikach, których nie stać na samo-
dzielne zarządzanie siecią rozległą, głów-
nie ze względów kadrowych. 

– Z kolei przedsiębiorstwa, które już te-
raz samodzielnie zarządzają własną sie-
cią WAN, prawdopodobnie zmigrują je 
w kierunku SD-WAN, eliminując koniecz-
ność wykorzystywania droższych łączy 
prywatnych od operatorów – uważa Szy-
mon Poliński, Systems Engineer Wireless 
w Fortinecie. 

Nie brakuje też opinii, według których 
wdrożenia rozwiązań SD-WAN na pol-
skim rynku będą mieć charakter hybry-
dowy. Samo rozwiązanie będzie mogło 
być oferowane i wdrażane przez jednego 
z partnerów producenta, zaś wybór ope-
ratorów pozostanie w gestii klientów. Po-
nieważ SD-WAN pozwala budować tunele 
z wykorzystaniem wielu operatorów tele-
komunikacyjnych i dostawców internetu, 
w tym małych ISP, to fi rmy z oddziałami 
w małych miejscowościach mogą swoje 
umowy podpisywać właśnie z lokalnymi 
operatorami. 

– Z drugiej strony także operator teleko-
munikacyjny może zapewniać, poza swoją 
główną ofertą dotyczącą LTE, światłowód 
czy DSL-a, także alternatywne podłączenie 
do internetu, podpisując umowy podwyko-
nawstwa z lokalnymi ISP, także poza grani-
cami Polski – twierdzi Mikołaj Wiśniak.

Operatorzy kontra 
integratorzy
Wątpliwości, kto będzie górą, nie ma Rafał 
Bakalarz. Jego zdaniem rozwiązania SD-
-WAN będą sprzedawane głównie przez 
operatorów telekomunikacyjnych. To oni 
mogą zagwarantować SLA w trybie end-to-
-end, obejmujące zarówno łącza, jak i war-
stwę logiczną. Oczywiście, może to zrobić 
integrator lub samodzielnie użytkownik, 
jednak żadna z tych opcji – poza specyfi cz-
nymi przypadkami wynikającymi z uwa-
runkowań danego klienta – nie broni się 
w obszarze cenowym i jakościowym. Koszt 
poniesiony na własne zasoby techniczne 

niezbędne do zarządzania siecią lub koszt 
utylizacji istniejących zasobów, zawsze bę-
dzie wyższy niż koszt po stronie operatora. 

– Operator NOC-u zawsze zapewnia nad-
zór zarówno nad usługą SD-WAN, jak i nad 
siecią telekomunikacyjną. Dlatego szybciej 
i bez zbędnych przepychanek, niezależnie od 
tego czy awaria jest po stronie sprzętowej, czy 
łączy, sprawnie ją usunie – twierdzi przed-
stawiciel Netii.

Innego zdania jest wielu integratorów. 
Zauważają, że operatorzy to duże korpo-
racje, które mogą nie reagować odpowied-
nio szybko, jeśli klientowi będzie zależało 
na natychmiastowym rozwiązaniu proble-
mu. Poza tym w perspektywie kilku lat mo-
że się okazać, że usługa operatora będzie 
wyraźnie droższa niż zakup własnego roz-
wiązania, które w dodatku nie wiąże go 
z  konkretnym dostawcą łączy WAN. Co 
może być istotne, jeśli ten dotychczasowy 
przestanie spełniać jego oczekiwania.

– Są przykłady, że klient wybiera ofertę 
integratora a nie operatora, ponieważ fi rma 
IT może mu zaproponować większy wybór 
rozwiązań, dobierając te najbardziej odpo-
wiednie dla niego. Integratorzy mają wiedzę 
o całym rynku i starają się dywersyfi kować 
swoją ofertę. Operatorzy zwykle proponu-
ją tylko jedno rozwiązanie i oferują je w for-
mie usługi – podkreśla Paweł Zwierzyński 
z Vernity.

Zwraca też uwagę, że SD-WAN staje się 
doskonałym narzędziem do kontroli jakości
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Zdaniem integratora 
n Paweł Zwierzyński, inżynier sieciowy, Vernity 

Obecnie mamy już kilku klientów bardzo zainteresowanych sie-

ciami SD-WAN i każdemu proponujemy takie rozwiązanie, któ-

re będzie jak najlepiej odpowiadać jego potrzebom. Jesteśmy 

w trakcie wdrożenia dużego, według mojej wiedzy największe-

go w tym momencie projektu w Polsce. Opiera się on na platfor-

mie, która jest zaprojektowana do bardzo szybkiego uruchamiania 

kolejnych oddziałów. Ekipa instalatorska bez udziału administratora 

wypakowuje i podłącza sprzęt w miejscu docelowym, który sam się konfi guruje. 

Czas wdrożenia jednej kolejnej lokalizacji skrócił się do mniej więcej pół godzi-

ny. Oprócz automatyzacji provisioningu, dużą korzyścią dla klienta jest właśnie 

funkcjonalność SD-WAN, umożliwiająca ograniczenie kosztów wynikających 

z braku konieczności użycia drogich łączy MPLS i dająca możliwość wykorzysta-

nia tanich łączy nawet bez stałego adresu IP – od lokalnego dostawcy interneto-

wego oraz z sieci mobilnej LTE. Znacznie uproszczone jest też zarządzanie całym 

środowiskiem. Pracujemy poza tym nad kolejnym projektem – właśnie przystę-

pujemy do Proof of Concept w fi rmie, która ma dużo zasobów w chmurze. Tam 

SD-WAN ma zapewnić oddziałom optymalny dostęp do nich i proponowane 

przez nas rozwiązanie pochodzi od innego vendora.

usług operatorów. Przed wdrożeniem ta-
kiej sieci klient nie ma wglądu w stan łącza 
usługodawcy i może jedynie stwierdzić czy 
łącze działa, czy nie. Po wdrożeniu dokład-
nie widzi, jak wygląda komunikacja, a więc 
jakie są parametry łącza, zarówno w czasie 
rzeczywistym, jak i w ujęciu historycznym. 
Gdy pojawiają się problemy, klient zyskuje 
w ten sposób trudne do podważenia argu-
menty na potrzeby rozmowy z operatorem. 

Co ciekawe, integratorzy coraz częściej 
zadają sobie pytanie czy mogliby sprzeda-
wać SD-WAN jako usługę, a po wdrożeniu 
pełnić rolę Managed Service Providera? Za-
czynają więc interesować się tworzeniem 
własnych usług zarządzanych SD-WAN 
z  wykorzystaniem łączy różnych opera-
torów. To może być perspektywiczny kie-
runek rozwoju biznesu, niemniej trzeba 
bardzo precyzyjnie ustalić warunki współ-
pracy z operatorami. 

– Sądzę, że wymaga to wiele odwagi i bar-
dzo dobrze opracowanych systemów zarzą-
dzających awarią łączy będących własnością 
innego podmiotu. Integrator musiałby pod-
pisać umowę zawierającą określone ustale-
nia co do jakości oferowanych usług – zwraca 
uwagę Krzysztof Konkowski, Product Sales 
Specialist w Cisco. 

Jaki więc ostatecznie model zdominuje 
rynek? W tym momencie jeszcze za wcze-
śnie na prognozy, z wyjątkiem pewności, 
że czeka nas dalszy wzrost wartości tego 
segmentu rynku.   n
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Dlaczego SD-WAN? Rosnący ruch 
sieciowy istotnie zwiększa koszty 
i ogranicza wydajność łączy MPLS 

w ramach tradycyjnych infrastruktur sieci 
rozległej (WAN), w rezultacie czego wie-
le przedsiębiorstw zamierza zastąpić tra-
dycyjną infrastrukturę WAN jakąś formą 
defi niowanej programowo sieci rozległej 
(SD-WAN). Sieci SD-WAN pozwalają na 
efektywniejsze i bardziej ekonomiczne 
korzystanie z dostępnych usług sieci roz-
ległej, aby użytkownicy w ramach całego 
rozproszonego przedsiębiorstwa mogli 
optymalnie wykorzystywać dostępne na-
rzędzia i aplikacje, często serwowane za 
pomocą centralnych centrów danych lub 
dostawców chmurowych. 

Wdrożenie optymalnego dla przedsię-
biorstwa rozwiązania SD-WAN zależy 

od wymogów dotyczących wydajności 
aplikacji, charakterystyki ruchu siecio-
wego oraz priorytetów bezpieczeństwa. 
Podczas wdrożenia sieci SD-WAN jed-
nym z priorytetów powinno być również 
zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, realizowanego między 
innymi poprzez zapory NGFW, ponieważ 
oddziały przedsiębiorstwa w sieci SD-
-WAN mogą być bezpośrednio podłączo-
ne do internetu. Aby spełnić te wymogi 
konieczne jest zastosowanie komplekso-
wego rozwiązania takiego jak Fortinet 
Secure SD-WAN, które wykorzystuje 
platformę FortiGate, integrującą funkcje 
zabezpieczeń z usługami SD-WAN.

Fortinet Secure SD-WAN pozwala 
zintegrować usługi sieciowe i  bezpie-
czeństwa wykorzystując zaporę NGFW 

FortiGate, którazapewnia unikalną wy-
dajność, funkcje rozpoznawania aplika-
cji, usługi zautomatyzowanego wyboru 
optymalnych ścieżek transmisji danych 
oraz możliwość budowy połączeń VPN 
w sieci rozległej WAN. Fortinet Secure 
SD-WAN zapewnia zaawansowane me-
chanizmy ochronne przed zagrożeniami, 
które nie są powszechnie spotykane w in-
nych rozwiązaniach SD-WAN. Funkcje 
zapory NGFW, system zapobiegania wła-
maniom (IPS) i wirusami, mechanizmy 
kontroli aplikacji, inspekcja pakietów 
SSL/TLS czy fi ltrowanie stron WWW 
umożliwiają zbudowanie spójnej polity-
ki bezpieczeństwa we wszystkich lokali-
zacjach sieci SD-WAN.

Wykorzystanie specjalizowanych 
układów scalonych SOC4 SPU, pozwala

ADVERTORIAL
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Istnieją różne modele integracji sieci SD-WAN z zaawansowanymi mechanizmami bezpieczeństwa, 
ale tylko jeden z nich nazywa się „Secure SD-WAN”. Taki, który realizuje usługi sieci rozległej 
defi niowanej programowo i bezpieczeństwa pod postacią jednego systemu.  

Korzyści Secure SD-WAN 
dla przedsiębiorstw
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na szybsze przełączanie aplikacji i  ich 
wydajną identyfikację. Układy te za-
pewniają również sprzętową inspekcję 
danych szyfrowanych SSL/TLS, co jest 
kluczowe w przypadku inspekcji pakie-
tów w  sieciach SD-WAN, na potrzeby 
ich poprawnego sterowania. Kluczowym 
wymogiem dla sieci SD-WAN jest wska-
zanie konkretnej aplikacji możliwie naj-
efektywniejszego w danym momencie 
połączenia z siecią rozległą, utylizując 
wszystkie dostępne łącza WAN. Roz-
wiązania SD-WAN muszą być zdolne do 
identyfikowania wielu aplikacji i okre-
ślania odpowiednich zasad routingu. 
Brak tej funkcji może ograniczać dzia-
łanie aplikacji typu SaaS, połączeń audio 
i wideo, wpływając na produktywność 
użytkowników końcowych. Baza da-
nych aplikacji FortiGate obsługuje ponad 
5000 sygnatur aplikacji, co zapewnia do-
kładne wykrywanie krytycznych aplika-
cji działających w czasie rzeczywistym. 
Fortinet Secure SD-WAN może identyfi-
kować i klasyfikować aplikacje (również 
zaszyfrowany ruch generowany przez 
aplikacje chmurowe) już na podstawie 
pierwszego pakietu. 

Warto podkreślić, że rozwiązanie For-
tinet Secure SD-WAN pozwala na ści-
słą integrację sieci WAN i LAN poprzez 
możliwość zarządzania sieciami dostę-
powymi LAN/WiFi w oparciu o model 
oddziału definiowanego programowo 
(SD-Branch). Eliminuje to największe 
problemy wynikające z  zastosowania 
oddzielnych infrastruktur WAN i LAN: 
wysoką  złożoność sieci w  oddziałach 
wykorzystujących rozwiązania wielu 
producentów (więcej urządzeń do za-
rządzania za pomocą odrębnych konsol 
zarządzania), ograniczoną widoczność 
i kontrolę operacji. 

Podsumowując, bez znaczenia na wiel-
kość przedsiębiorstwa, skalowalne roz-
wiązanie Fortinet Secure SD-WAN może 
pomóc w obsłudze coraz większej liczby 
aplikacji lub usług chmurowych, ilości lo-
kalizacji przedsiębiorstw oraz większej 
przepustowości niezbędnej dla obsługi 
użytkowników. Użytkownicy tego roz-
wiązania otrzymują optymalny zestaw 
doskonałych zabezpieczeń i funkcji SD-
-WAN, podnoszący produktywność bez 
uszczerbku dla bezpieczeństwa danych. 
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KLUCZOWE CECHY rozwiązania Fortinet  
Secure SD-WAN wpływające na wydajność sieci 

n  Zautomatyzowany wybór optymalnych ścieżek sieciowych: zdolność 

do rozpoznawania aplikacji pozwala na trasowanie aplikacji priorytetowych 

w ramach dostępnej przepustowości sieci na podstawie konkretnych parame-

trów aplikacji i użytkownika. Nowy układ SOC4 SPU zapewnia rozwiązaniu 

Fortinet Secure SD-WAN najszybsze w branży możliwości przełączania aplika-

cji. Poziomy usług rozwiązania SD-WAN (SLA) mogą być łatwo zdefiniowane 

w drodze dynamicznego wyboru najlepszego połączenia w sieci rozległej dla 

zadanych warunków biznesowych. W przypadku aplikacji o niskim i średnim 

priorytecie można określić kryteria jakości, a produkty FortiGate wybiorą 

wówczas dla tych aplikacji najlepsze połączenia. W przypadku aplikacji o wy-

sokim i krytycznym priorytecie można natomiast zdefiniować ścisłe poziomy 

usług oparte na wartościach wskaźników mierzących fluktuacje, utratę pakie-

tów i opóźnienia. 

n  Sieć VPN: kluczowy element rozwiązania SD-WAN. Dzięki wykorzystaniu 

funkcji automatycznych konfiguracji możliwa jest centralna i szybka orkie-

stracja sieci VPN. Agregacja tuneli VPN w celu maksymalnego wykorzystania 

dostępnej przepustowości – dla aplikacji wymagających większej przepusto-

wości możliwe jest rozkładanie ruchu per pakiet, w celu ich jednoczesnego 

przesłania w ramach nie jednego, ale dwóch tuneli VPN w celu maksymalnego 

wykorzystania dostępnej przepustowości.

n  Automatyczne przełączanie awaryjne: w przypadku problemów z pod-

stawową ścieżką możliwe jest automatyczne przełączanie ruchu sieciowego 

na najlepsze dostępne łącze. Tego rodzaju automatyzacja jest wbudowana 

w zaporę FortiGate NGFW, aby zwiększyć utylizację dostępnych łączy WAN 

i podnieść produktywność użytkowników końcowych. 

n  Forward error correction: dodawanie do pakietów wychodzących dodat-

kowych danych korygujących umożliwia odzyskanie danych ewentualnie utra-

conych wskutek błędów w transmisji. Poprawia to znacząco jakość działania 

aplikacji wykorzystywanych w czasie rzeczywistym. 

n  Uproszczone zarządzanie i niski całkowity koszt posiadania (TCO): 
funkcje SD-WAN są natywną częścią zapory NGFW, bez konieczności po-

siadania przez ich użytkownika dodatkowych licencji. Ponadto centralny 

system zarządzania pozwala na zarządzanie funkcjami optymalizacji sieci 

rozległej SD-WAN i funkcjami bezpieczeństwa za pomocą jednego interfejsu 

konfiguracyjnego.

n  Bezobsługowe wdrożenie: dzięki oferowanym przez Fortinet Secure SD-

-WAN funkcjom „zero touch provisioning” możliwe jest znaczące uproszczenie 

wdrożenia NGFW FortiGate. Zapora po podłączeniu do sieci automatycznie łą-

czy się z usługą FortiDeploy na platformie FortiCloud, zostaje uwierzytelniona 

i następnie przekierowana do centralnego systemu zarządzania FortiManager. 

n  Zarządzanie z poziomu jednej konsoli: rozwiązanie FortiManager zapew-

nia scentralizowane mechanizmy monitorowania i zarządzania wszystkimi 

wdrożonymi w rozproszonym systemie SD-WAN zaporami NGFW FortiGate. 

FortiManager to jedno z nielicznych rozwiązań pozwalających na zarządzanie 

zabezpieczeniami, mechanizmami kontroli dostępu i funkcjami sieci SD-WAN 

z poziomu jednej konsoli.
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macierze dyskowe SAN wykorzystu-
ją sieć opracowaną wyłącznie z  myślą 
o przechowywaniu danych, gdzie ruch 
jest zazwyczaj obsługiwany przez proto-
kół Fibre Channel. Warto zaznaczyć, że 
na rynku od dawna dostępne są rozwiąza-
nia typu unifi ed storage, które pozwalają 
na natywną obsługę plików oraz bloków 
w ramach jednego systemu. Zwolennicy 
takich systemów przekonują, że jest to po-
ważne udogodnienie dla przedsiębiorstw, 
ponieważ te, zamiast inwestować w ma-
cierze NAS i SAN, instalują pojedyncze 
urządzenie. 

– Największe zainteresowanie macierza-
mi unifi ed storage przejawia sektor MŚP, 
co jest rezultatem częstego braku działów 
IT w takich fi rmach. Zastosowanie uniwer-
salnych systemów odpowiada na potrzeby 
współdzielenia różnego rodzaju danych na 
jednym urządzeniu – wyjaśnia Sebastian 
Kulpa, Senior Client Executive w Lenovo 
Data Center Group. 

Przeciwnicy unifi kacji twierdzą, że 
sprawdza się ona jedynie w przypadku 
fi rm, które muszą ogarnąć małą ilość da-
nych, przykładowo 30  TB plików oraz 
5 TB bloku. Natomiast wdrożenie roz-
wiązania unifi ed storage w sytuacji, kiedy 
występują poważne dysproporcje pomię-
dzy zasobami plikowymi i blokowymi nie 
opłaca się zarówno ze względów ekono-
micznych, jak i technologicznych. Trzeba 
też mieć na uwadze, że rywalizacja w seg-
mencie pamięci masowych już od pewne-
go czasu nie ogranicza się wyłącznie do 
rywalizacji macierzy SAN i NAS. Część 
fi rm migruje do chmury, a kilka miesięcy 
temu Amazon zaprezentował usługę EBS 
io2 o niezawodności rzędu 99,999 proc. 
i 500 IOPS na każdy GB danych. 

Zdaniem Krzysztofa Wyszyńskiego, IT 
Architecta w Netology, taka usługa jest 
idealna dla użytkowników, którzy urucha-
miają projekty raz na kilka miesięcy. Jed-
nak dla klientów wymagających ciągłej 

Macierze SAN nieustannie cieszą się dużą popularnością 
wśród przedsiębiorców, choć na rynku pojawiły się nowe 
alternatywne rozwiązania. Najbliższa przyszłość tych urzą-
dzeń będzie związana z rozwojem pamięci fl ash.

Macierze SAN swoją stabilną po-
zycję na rynku pamięci maso-
wych zawdzięczają w głównej 

mierze wydajności, skalowalności i odpor-
ności na awarie. Sieci SAN ze względu na 
koszt i złożoność najlepiej sprawdzają się 
w dużych centrach danych, a najczęstszym 
przypadkiem użycia takich właśnie sieci 
jest hosting baz danych. Urządzenia tej 
klasy znajdują też szerokie zastosowanie 
w organizacjach, które korzystają z wirtu-
alnych serwerów czy platform VDI. 

Najpoważniejszą alternatywę dla ma-
cierzy SAN stanowią serwery NAS. Są 
stosunkowo tanie i dużo łatwiejsze w kon-
fi guracji niż rozwiązania konkurencyj-
ne. Dlatego NAS-y zazwyczaj trafi ają do 
małych i średnich fi rm, gdzie służą jako 
platformy do przechowywania danych 
ogólnego przeznaczenia i tworzenia ko-
pii zapasowych bądź jako serwery plików. 

W przypadku NAS-ów cały ruch kie-
rowany jest przez sieć LAN. Z  kolei 

RYNEK

Macierze SAN: 
zmiany 
w rytmie

flash
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dostępności, EBS io2 może się nie opła-
cać. Inną alternatywą dla macierzy SAN 
jest inwestycja w architekturę hiperkon-
wergentną czy systemy klasy Software 
Defi ned Storage (SDS). Jak widać, przed-
siębiorcy poszukujący systemów pamięci 
masowych mają pole manewru, co może 
nieco niepokoić dostawców klasycznych 
macierzy dyskowych. Choć ci ostatni 
wciąż mają w zanadrzu kilka silnych ar-
gumentów, a chyba najmocniejszym jest 
chęć korzystania przez przedsiębiorców 
ze znanych i sprawdzonych rozwiązań. 

– Rodzimi klienci bardziej preferują ma-
cierze SAN niż rozwiązania SDS. Wynika to 
z faktu, że dużo łatwiej się nimi administru-
je. Nowe interfejsy grafi czne pozwalają, po 
odpowiednim skonfi gurowaniu, zarządzać 
macierzami także mniej doświadczonym 
administratorom. Natomiast SDS wy-
maga większego zaangażowania ze stro-
ny działu IT – tłumaczy Tomasz Spyra, 
CEO Rafcomu. 

Największe ożywienie w  segmencie 
macierzy SAN nastąpiło wraz z  poja-
wieniem systemów all-fl ash. W począt-
kowej fazie były one traktowane jako 

urządzenia zare-
zerwowane dla 

organizacji z  wy-
pchanymi portfelami, 

ale to się powoli zmie-
nia. Obecnie urządzenia 

all-fl ash są motorem napędo-
wym rynku macierzy SAN. We-

dług IDC w trzecim kwartale ubiegłego 
przychody z  ich sprzedaży wyniosły 
2,7 mld dol., co oznacza 0,5 proc. wzrost 
w ujęciu rok do roku. Niewiele więcej, bo 
2,8 mld dol., wydali klienci na zakup ma-
cierzy hybrydowych wyposażonych za-
równo w nośniki fl ash, jak i tradycyjne 
dyski HDD. Jednak w tym przypadku na-
stąpił spadek o 0,7 proc. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że w ubiegłym roku świat biznesu 
zmagał się z poważnym kryzysem gospo-
darczym, powyższe wyniki należy uznać 
za przyzwoite. W bieżącym roku można 
spodziewać się kolejnych wzrostów, a ich 
poziom w dużym stopniu będzie zależeć 
od tempa w jakim topnieć będą ceny pa-
mięci NAND Flash. Jim Handy, dyrektor 
generalny Objective Analysis, przewidu-
je, że do końca 2021 r. ten spadek wyniesie 
około 10 proc. 

Część ekspertów oraz producentów 
macierzy dyskowych duże nadzieje po-
kłada w pamięciach QLC, które stano-
wią kolejny krok w rozwoju technologii 
komórek wielostanowych. Eric Burge-
ner, wiceprezes ds. badań w IDC, uważa, 
że już w  najbliższych miesiącach bę-
dziemy świadkami ekspansji systemów 

korporacyjnych korzystających z nośni-
ków QLC, pozwalających na obniżenie 
ceny za GB pamięci fl ash. Jednak entu-
zjazmu Burgenera nie podzielają eksperci 
z Della czy IBM-a. Ci pierwsi przewidu-
ją, że urządzenia wyposażone w QLC tra-
fi ą do głównego nurtu nie wcześniej niż 
w 2022 r. Lider rynku korporacyjnych pa-
mięci masowych tłumaczy to tym, że nie 
dostrzega wystarczających korzyści eko-
nomicznych, które rekompensowałyby 
wady nośników QLC NAND. 

– Mamy do czynienia ze skomplikowa-
ną technologią. W przypadku odczytów 
występują dłuższe opóźnienia niż w przy-
padku TLC. Do tego dochodzi stosunko-
wo niewielka wytrzymałość. Dlatego też 
nośniki QLC nie będą mogły być używa-
ne przy większych obciążeniach. Jednak 
zawsze są sposoby, aby ominąć problemy. 
Wystarczy umieścić w pokoju sprytnych 
inżynierów i mówić im, że nie mogą cze-
goś zrobić. Warto nad tym popracować, 
tym bardziej, że pozwala to obniżyć kosz-
ty fl ash o 20 – 25 proc. – przyznaje Andy 
Walls, CTO i główny architekt IBM Flash 
Systems.

Konstruktorzy starają się za wszelką ce-
nę upchnąć jak najwięcej bitów w komór-
ce pamięci. Tego typu działania prowadzą 
do obniżenia ceny NAND Flash. Dobra 
wiadomość jest taka, że im się to udaje, 
niemniej upychanie bitów niesie ze sobą 
pewne negatywne konsekwencje. QLC 
pozwala na przechowywanie 4  bitów 
informacji w jednej komórce pamięci 

REKLAMA

Broadcom 
i Cisco najszybciej 
zaadaptowali 
standard NVMe 
w warstwie sieci.
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i choć są one tańsze od innych rodzajów 
pamięci fl ash NAND, to nie ma nic za dar-
mo. Rzecz w tym, że każdy bit dodany do 
komórek fl ash NAND zmniejsza wy-
trzymałość mierzoną jako liczba zapi-
sów przed zużyciem komórki. I jeśli 
SLC jest oceniane na około 100 000 
cykli zapisu na komórkę, MLC na 
10 000, a TLC na 1000, to QLC zaled-
wie na… 100. 

Niemniej proces zagęszczania nie koń-
czy się na QLC. Coraz częściej słyszy się 
o planach wprowadzenia do macierzy all-
-fl ash kolejnego rodzaju pamięci NAND 
Flash. Chodzi o 5-bitowe pamięci PLC 
(penta-level cell). Nowe nośniki oferują 
jeszcze wyższe zagęszczenie, a tym sa-
mym niższą cenę niż QLC, ale jednocze-
śnie słabszą trwałość (10 cyklów zapisu) 
i niższą wydajność. 

Co z tym Fibre Channel? 
Co by nie mówić o Fibre Channel (FC), 
ta licząca sobie ponad trzy dekady tech-
nologia jest wyjątkowo odporna. Już nie-
jednokrotnie odsyłano ją do lamusa, a po 
raz pierwszy chyba gdzieś około 2002 r. 
Wówczas miał ją zastąpić protokół iSCSI,
później duże nadzieje wiązano z Fibre 
Channel over Ethernet. Choć oba pro-
tokoły nadal istnieją, w  sieciach SAN 
dominuje Fibre Channel, co jest o tyle 

CRN nr 2/202132

ciekawe, że ustępuje pod względem wy-
dajności rywalom. Przełączniki FC ofe-
rują bowiem przepustowość na poziomie 
4, 8, 16 i 32 Gb/s, a chociaż w drugiej poło-
wie ubiegłego roku Broadcom przedsta-
wił 7 generację switchy, umożliwiającą 
transfer na poziomie 64 Gb/s., to jakby 

nie patrzeć, jest to wciąż mniej niż 100 Gb
Ethernet. Co jednak nie ma większego 
wpływu na decyzje zakupowe klientów. 

– W 90 proc. przypadków zastosowanie 
FC w zupełności wystarcza, zarówno pod 
kątem prędkości transferu, jak i wydajno-
ści mierzonej w IOPS. Co więcej, większość 
klientów nie jest w stanie wykorzystać na-
wet połowy przepustowości w posiadanych 
macierzach SAN – podkreśla Sebastian 
Kulpa. 

Prace w toku 
Niemniej w  biurach badawczo-rozwo-
jowych cały czas trwają poszukiwania 
rozwiązań, które mogą zastąpić wysłu-
żoną technologię. Jednym z  najwięk-
szych faworytów wydaje się być na dzień 
dzisiejszy NVMe over Fabric. Jak sama 
nazwa wskazuje, to rozwiązanie powią-
zane ze standardem NVMe, który po-
zwala na podłączenie dysków SSD za 
pośrednictwem szyny PCIe. To umoż-
liwia napędom NAND Flash pokazanie 
ich maksymalnych możliwości w zakre-
sie przepustowości. Jednocześnie to duży 
krok w dalszej ewolucji i rozwoju syste-
mów all-fl ash. Jednak, aby w efektywny 
sposób korzystać z NVMe w macierzach 
dyskowych, trzeba je podłączyć za 

RYNEK

Zdaniem integratora 

n Tomasz Spyra, CEO, Rafcom
Popyt na macierze SAN od dłuższego czasu pozostaje na niezmienionym pozio-

mie. Z naszych doświadczeń wynika, że pandemia nie zahamowała sprzedaży tej 

klasy systemów. Klienci kupujący macierze kierują się głównie ich funkcjonalno-

ścią oraz wydajnością i wybierają je pod kątem konkretnych zastosowań. 

Coraz więcej fi rm inwestuje w macierze all-fl ash, które są przeznaczone do ob-

sługi wirtualizacji, a także baz danych o dużym obciążeniu. Jednak zdarzają 

się też przypadki, że choć nie ma wyraźnych przesłanek, aby wdrożyć all-fl ash, 

klienci decydują się na taki krok. Najczęściej dotyczy to fi rm korzystających z 

niewielkiej przestrzeni dyskowej. Natomiast macierze hybrydowe zazwyczaj 

trafi ają do organizacji potrzebujących dużych pojemności liczonych w kilkuset 

terabajtach. Warto podkreślić, że od ponad dwóch lat obserwujemy wzrost zapo-

trzebowania na pamięć masową typu all-fl ash kosztem rozwiązań hybrydowych. 

Obecnie większość sprzedawanych przez nas macierzy to właśnie rozwiązania 

typu all-fl ash. Dzieje się tak ze względu na wysycenie możliwości rozwiązań hy-

brydowych, spowodowane między innymi nieprzewidywalną wydajnością, a tak-

że na korzyści związane z adopcją mechanizmów redukcji danych na systemach 

all-fl ash. Producenci zapewniają  parametry deduplikacji i kompresji na pozio-

mie 4:1. Jeśli porównamy cenę terabajta pamięci fl ash w stosunku do rozwiązań 

standardowych, zakup macierzy hybrydowej może się nie opłacać. 

Okazuje się, 
że rodzimi 
klienci wciąż
wolą macierze 
SAN od SDS.
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pomocą sieci umożliwiającej odpowied-
nią jakość obsługi. I tutaj z odsieczą przy-

chodzi właśnie NVMe over Fabric. 
Jego największą zaletą jest kom-
patybilność ze standardami 

sieciowymi, jak Fibre Channel,
iWARP, RDMA over Conver-

ged Ethernet, (RoCE), 
Infi niBand czy TCP.

– Paradoksalnie, ada-
ptacja standardu NVMe 

w warstwie sieci najszybciej 
dokonała się u producentów 

przełączników FC, czyli Broad-
coma i Cisco. Jeśli dysponujemy siecią 

SAN Brocade’a 5 generacji, czyli technolo-
gią z 2013 roku, nasza sieć SAN jest gotowa 
na NVMeoF z zachowaniem istniejącej 
architektury i metod administracyjnych 
– mówi Krzysztof Wyszyński. 

Technologia jest stosunkowo nowa
i  jak na razie znajduje zastosowa-
nie w  urządzeniach współdziałających 
z aplikacjami przeznaczonymi do ob-
sługi zaawansowanej analityki bizneso-
wej czy realizacji projektów związanych 
ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem 
maszynowym. Jest jeszcze za wcześnie, 
aby przewidzieć przyszłość NVMeoF,
ale są przesłanki pozwalające mieć na-
dzieję, że nie podzieli ona losów takich 
protokołów, jak Fibre Channel over 
Ethernet. Większość dostawców macie-
rzy pamięci masowej oferuje już macierze 
półprzewodnikowe z wewnętrzną pamię-
cią NVMe. Analitycy Gartnera przewidują, 
iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy, coraz 
więcej dostawców infrastruktury będzie 
oferować obsługę łączności NVMe-oF do 
hostów obliczeniowych. n

Rozwiązania NetApp® SAN 
–  doskonała wydajność aplikacji 

z dostępnością na poziomie

      www.arrow.com/ecs/pl/
      netapp.ecs.pl@arrow.com

99,9999%

Zdaniem specjalisty  

nPiotr Drąg, Storage Category Manager, HPE
Po pierwszym zamknięciu gospodarki popyt na macierze SAN wyraź-

nie spadł. Rynek na tej klasy systemy skurczył się o ponad 20 proc. 

w ujęciu rocznym. Natomiast w drugiej połowie nastąpiło wyraźnie 

odbicie  - sprzedaż wzrosła o jedną piątą. Niełatwo prognozować ja-

ka będzie tendencja w 2021 r., bo sytuacja z jednej strony jest wciąż 

niepewna, zaś z drugiej nic tak w ostatnich latach nie przyspieszyło cy-

frowej transformacji jak pandemia. Naturalnie, wraz z rosnącą cyfryzacją 

gospodarki wręcz wykładniczo rośnie liczba danych, które oczywiście trzeba gdzieś 

przechowywać. Stąd też wzrastający popyt na macierze SAN. Największą popular-

nością cieszą się systemy hybrydowe. Odnotowujemy też wzrost sprzedaży all-

-fl ash, aczkolwiek trend ten uległ spowolnieniu, gdyż ceny nośników SSD nie 

spadają w tak szybkim tempie, jak było to jeszcze niedawno prognozowane.

nWojciech Wolas, Data Center Sales Manager, Dell Technologies 
Wybuch pandemii na przełomie 2019 i 2020 r. przyczynił się do spo-

wolnienia sprzedaży macierzy SAN. Jednak w drugiej połowie ubie-

głego roku na rodzimym rynku nastąpił znaczny wzrost popytu na 

tego typu systemy. Przewidujemy, że jeżeli sytuacja pandemiczna 

się nie pogorszy, to tendencja wzrostowa utrzyma się także w 2021 r.

Większość macierzy SAN obsługuje systemy transakcyjne, w których 

kluczowa jest wydajność i krótkie czasy odpowiedzi. Dlatego też klienci 

wybierają rozwiązania all-fl ash, zwłaszcza że rośnie pojemność dysków SSD i spada 

koszt za TB. Macierze all-fl ash, szczególnie z gwarantowanym stopniem redukcji da-

nych, zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak zdecydowanie mniej miejsca w sza-

fi e w serwerowni, niższe zużycie energii i mniejsze wydzielanie ciepła. 

nMichał Wielgus, Product Manager, Veracomp
Pandemia nie spowodowała spadku popytu na macierze SAN, ponie-

waż branże najmocniej dotknięte przez lockdown nie są główny-

mi odbiorcami tego typu rozwiązań. Z drugiej strony niesamowicie 

szybko postępujący rozwój rynku e-commerce wręcz przyczynił się 

do wzrostu zapotrzebowania na macierze SAN. Sklepy internetowe 

oraz liczne branże, które przeniosły swoją działalność do sieci, potrze-

bują niezawodnych i wydajnych rozwiązań z niskimi opóźnieniami, któ-

re zapewnią dostępność systemu transakcyjnego w trybie 24/7. W konfi guracjach 

najpopularniejszych systemów widać wyraźny spadek udziału dysków talerzowych 

SAS 10K oraz całkowite odejście od dysków SAS 15K, które zostały wyparte przez 

SSD ze względu na lepszą wydajność w bardzo zbliżonej cenie oraz wyższe 

pojemności. 
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Według danych zawartych w ra-
porcie „Growth Opportuni-
ties for Video Conferencing in 

Huddle Rooms, Global, Forecast to 2022”, 
opublikowanym przez Frost & Sullivan, 
w 2018 r. na świecie było już ponad 32 
miliony pomieszczeń konferencyjnych 
typu huddle room. Ten rodzaj małej sali 
spotkań znajduje się obecnie w wielu fi r-
mach i może sprawdzać się jako wygodne, 
nowoczesne, zapewniające prywatność 
i komfort pomieszczenie wideokonferen-
cyjne. Ze wspomnianego raportu wynika, 
że coraz częściej tak właśnie się dzieje, 
a obecna sytuacja może dodatkowo przy-
spieszyć ten proces. 

W tym kontekście warto przytoczyć 
także rezultaty globalnego badania prze-
prowadzonego przez analityków Gart-
nera. Okazuje się, że od czasu, gdy wirus 
zaczął się rozprzestrzeniać, aż 88 proc. 
organizacji biznesowych na całym świe-
cie upoważniło lub zachęciło wszystkich 
swoich pracowników do pracy zdalnej. 
I  choć wiele osób faktycznie przeszło 
na tryb home offi  ce, czemu towarzyszy-
ło unikanie spotkań na żywo, to z czasem 
niektórzy pracownicy wrócili jednak do 

pracy w biurach. Z tym, że zwykle działają 
w nowym reżimie sanitarnym, w efekcie 
czego spotkania w większym gronie nadal 
odbywają się głównie w formie online. Co 
oznacza, że pomieszczenia typu huddle 
room zyskały na znaczeniu w kontekście 
organizacji wideokonferencji. 

To wszystko stanowi szansę bizneso-
wą dla integratorów, gdyż nie wszystkie 
z  zyskujących na po-
pularności niewielkich 
salek biurowych są 
w  pełni przystosowa-
ne do wdrożenia wy-
sokiej jakości spotkań 
w  formie wideo. We-
dług szacunków Frost 
& Sullivan w 2018 r. by-
ło takich pomieszczeń 
mniej niż… 2 proc. spośród wspomnia-
nych ponad 32 milionów huddle room’ów 
na całym świecie. Organizacja wideokon-
ferencji w tego typu pokojach może być 
zatem sporym wyzwaniem dla niektó-
rych fi rm. Odpowiedzią są kompleksowe 
rozwiązania dostarczane przez Logitech 
– jedną z wiodących fi rm na rynku urzą-
dzeń wideokonferencyjnych. 

Posiadanie kilku kamer, mikrofonów 
i komputerów w sali konferencyjnej to 
już przeszłość. Łatwą, wygodną i przede 
wszystkim niezawodną organizację wi-
deokonferencji w pomieszczeniach typu 
huddle room umożliwia zestaw Logitech 
Room Solutions. Dzięki niemu każdy roz-
mówca jest bardzo dobrze widoczny i sły-
szalny dla osób po drugiej stronie ekranu, 
a spotkaniami online można zarządzać 
bez dodatkowego komputera.

Logitech MeetUp to wielofunkcyjny wi-
deobar typu all-in-one przeznaczony wła-
śnie do małych pomieszczeń huddle room. 
Dzięki temu urządzeniu wszystkie osoby 
biorące udział w wideokonferencji są bar-
dzo dobrze widoczne, bez względu na to, 
co robią i gdzie dokładnie siedzą. Wszystko 
za sprawą autorskiej technologii Logitech 
RightSight, która sprawia, że obiektywy 
poruszają się w pionie i poziomie, śledząc 
ruchy uczestników spotkania, przybliża-

jąc ich oraz odpowiednio ka-
drując. Wszystkich uczestników 
spotkania można zobaczyć po 
drugiej stronie ekranu w maksy-
malnej jakości oferowanej przez 
platformy wideokonferencyjne 
przy wsparciu obiektywu i prze-
twornika 4K Ultra HD.

W obecności Logitech Meet-
Up można również swobodnie 

się wypowiadać. Głos aktywnego rozmów-
cy sprawnie wyłapywany jest przez układ 
mikrofonów. Ich skuteczny zasięg można 
zwiększyć do 5 metrów, kupując dodat-
kowy mikrofon. Z kolei czystość każde-
go wypowiedzianego słowa gwarantuje 
Logitech RightSound, eliminujący hała-
sy dobiegające z otoczenia. Każdy gość 
może także bez problemu usłyszeć osoby 
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NIEZAWODNE 
wideokonferencje

Według szacunków Frost & Sullivan do 2023 roku rozmowy 
online organizowane w salkach typu huddle room mają stano-
wić aż 77 proc. wideokonferencji odbywających się na terenie 
biur. Dzięki urządzeniom marki Logitech rozmowy na odległość 
z małej sali mogą niemalże zastąpić realny kontakt, co obecnie 
jest szczególnie istotne.

z Logitech 
Room Solutions

Nowe funkcje 
huddle roomów  
szansą 
biznesową dla 
integratorów. 
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znajdujące się po drugiej stronie ekranu 
za sprawą szerokopasmowego głośnika.

Brak miejsca w  małej sali konferen-
cyjnej również nie stanowi problemu dla 
Logitech MeetUp. Za pomocą specjalnych 
uchwytów montażowych konstrukcję 
można zamontować w wygodnym miej-
scu – na ścianie, na stole czy przy ekranie. 
Producent zadbał również o to, by korzy-
stanie z urządzenia było łatwe, szybkie 
i przyjemne. Wystarczy podłączyć je do 
komputera czy laptopa przez USB albo 
połączyć się ze smartfonem lub tabletem 
za pośrednictwem Bluetooth.

Każdy w pracy ceni sobie większe możli-
wości, dlatego producent dołączył do ze-
stawu także Logitech TAP. To dodatkowy 
ekran dotykowy z czujnikiem ruchu, któ-
ry po podłączeniu do komputera nie tylko 
daje możliwość wygodnego zarządzania 
aplikacjami służącymi do organizacji 
wideokonferencji. To małe urządzenie 
dotykowe z czujnikiem ruchu umożliwia 
również zarządzanie pozostałą elektro-
niką zamontowaną w pomieszczeniu, bez 
konieczności wstawania od stołu konfe-
rencyjnego. Dzięki czujnikowi ruchu 
sprzęt od razu jest gotowy do działania.

Z urządzenia można korzystać nawet 
w słoneczny dzień i niestraszne są mu złe 
warunki oświetleniowe, co jest możliwe 
za sprawą powłoki antyodblaskowej. Pro-
blemu nie stanowi także kurz i inne ty-
powe zabrudzenia, dzięki zastosowaniu 
warstwy oleofobowej. Logitech TAP po-
maga również ograniczyć ryzyko uszko-
dzenia kabli. Można bowiem prowadzić je 
z tyłu lub po bokach, gdzie umieszczono 
system niwelacji naprężeń i mechanizmy 
podtrzymujące. Dla najbardziej wymaga-
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jących użytkowników producent przygo-
tował dodatkowe akcesoria. Umożliwiają 
one zamontowanie konstrukcji na sto-
le – płasko, a nawet pod kątem. Można 
umieścić je także na ścianie, jeśli na stole 
nie ma miejsca albo jest to pomieszczenie 
do nieformalnych spotkań, gdzie stołu po 
prostu nie ma.

Uzupełnieniem zestawu Logitech Room
Solutions jest mini komputer Intel NUC, 
który obsługuje najpopularniejsze plat-
formy wideokonferencyjne. Można do 
niego podpiąć inne urządzenia, takie 
jak kamery, mikrofony czy dodatkowe 
wyświetlacze. Dzięki temu dodatkowe 
komputery w sali konferencyjnej nie są 
potrzebne. Konstrukcja posiada porty 
typu USB, HDMI i Thunderbolt, a także 
obsługuje Wi-Fi.

Należy podkreślić, że produkty wcho-
dzące w skład zestawu Logitech Room 
Solutions to zaledwie część rozwiązań 
oferowanych przez tego producenta.
W  styczniu 2020  r. do bogatej oferty 
urządzeń wideokonferencyjnych dołą-
czyły Logitech Rally Bar, Logitech Rally 
Bar Mini oraz Logitech RoomMate. Dwa 
pierwsze urządzenia to wielofunkcyj-
ne wideobary typu all-in-one, które łą-
czą w sobie kamerę, głośniki i mikrofony. 
Ostatnia konstrukcja znacząco ułatwia 
natomiast prowadzenie spotkań w for-
mie wideo bez konieczności posiadania 
dodatkowego komputera.

– Rozwój produktów do wideokon-
ferencji to jeden z  naszych priorytetów. 

Oferowane przez nas urządzenia poma-
gają stworzyć wydajną infrastrukturę IT 
do organizacji spotkań wideo w pomiesz-
czeniach dowolnych rozmiarów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sal typu huddle 
room. Wszystkie konstrukcje są kompa-
tybilne z najpopularniejszymi platforma-
mi typu Zoom Rooms czy Microsoft Teams 
i  można je dowolnie łączyć. Posiadają 
też wsparcie autorskich technologii typu 
RightSound, RightSight czy RightLight, 
które zapewniają najwyższą jakość dźwię-
ku i obrazu – podsumowuje Paweł Cebul-
ski, Head of Video Collaboration Poland 
& Baltics w fi rmie Logitech. 

LOGITECH
  ROŚNIE W SIŁĘ 
Logitech jest jedną z wiodących marek 

na rynku urządzeń wideokonferen-

cyjnych. W trzecim kwartale 2020 r. 

fi rma zanotowała wzrost sprzedaży 

o 80 proc., a jej dochód operacyjny 

wzrósł trzykrotnie. Do dynamicznego 

rozwoju przyczyniło się poszerzenie 

portfolio produktów wideokonferen-

cyjnych, w szczególności tych przezna-

czonych do sal typu huddle room. Pro-

ducent tym samym wpisuje się w nowe 

trendy, a także odpowiada na potrzeby 

różnych grup klientów. Świadczy o tym 

właśnie rozwój oferty skierowanej do 

średnich i dużych fi rm. To między in-

nymi dla nich wideokonferencje w po-

mieszczeniach typu huddle room stają 

się nową rzeczywistością. 
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Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Engave. 

Frustracje 
przedsiębiorców  
są zrozumiałe.  

Nie rozumiem na przykład psycho-
logii wirusów – i nie mówię tutaj 
o tych komputerowych – które, 

szczególnie w Polsce wydają się zacho-
wywać zupełnie inaczej niż przypadku 
reszty świata (nie stanowiąc zresztą pod 
tym względem wyjątku). Nie rozumiem 
na przykład, dlaczego niektóre wirusy 
nie lubią sklepów meblowych? Czy jest 
to spowodowane szczególnymi właści-
wościami wirusobójczymi materiałów, 
z których wykonywane są sprzedawane 
w nich artykuły? Jeżeli tak jest, to mo-
że warto poprosić, aby restauratorzy (nie 
tylko sieciowi) wyposażyli się w meble 
z owych sklepów i już też będą mogli być 
otwarci, ponieważ  wirusy też ich nie bę-
dą lubić. 

Albo galerie handlowe, gdzie tłoczenie 
się klientów w przepastnych korytarzach 
wykazuje działanie niemalże prozdro-
wotne. Ale już zjeżdżanie na nartach na 
świeżym powietrzu stanowi poważne za-
grożenie dla zdrowia. No przecież! Wi-
rusy w Polsce wprost nienawidzą galerii 
handlowych (podobnie jak i ja zresztą), 
za to wprost uwielbiają jazdę na nartach, 
czyż nie? 

Frustracje całej masy przedsiębior-
ców są więc zrozumiałe, ponieważ ci 
nie bardzo rozumieją dlaczego akurat 
siedzenie w restauracji, w kilkumetro-
wych odstępach miałoby być gorsze od 
stania w kolejce do sklepu z ubraniami, 
gdzie w środku może przebywać dzie-
sięć osób, ale w kolejce do tego sklepu 
może już być tych osób kilka razy więcej. 
Wielokrotnie byłem świadkiem takiego 
absurdu, domyślam się więc, że paru 
właścicieli restauracji czy siłowni też 
było. A skoro ja się zastanawiam, to oni 
też się pewnie zastanawiają... Z tym że 

nie wiedzą tego, co wiem ja. A mianowi-
cie, że najzwyczajniej w świecie wirusy 
wprost nie znoszą galerii handlowych! 
Ot, i cała tajemnica.

Z kolei właściciele stoków narciar-
skich i  wyciągów na pewno w  duchu 
przeklinają, że wirus tak narty lubi. Ale 
zapewne jednocześnie zachodzą w gło-
wę, dlaczego tylko te zjazdowe? Przecież 
bieganie na nartach też jest fajne i dla ser-
ca zdrowe, a wirus tak jakby nie bardzo 
refl ektował… Albo zjeżdżanie na san-
kach? Też przecież przyjemne, a wirusy 
się nim nie zachwycają. 

Wygląda to zupełnie tak, jakby prze-
bywające na terytorium naszego kraju 
wirusy przejmowały pewne nasze cechy 
„dziwności” i w związku z tym zaczę-
ły działać w sposób, który dla większo-
ści jest trudny do zrozumienia, a także 
do zaakceptowania. Mianowicie oszczę-
dzają wielkich i  bogatych właścicieli, 
bezlitośnie za to odgrywają się na mniej-
szych podmiotach gospodarczych. Zu-
pełnie ignorując przy tym możliwości 
przetrwania na rynku poszczególnych 
grup przedsiębiorców. A przecież nie od 
dziś wiadomo, że duży może więcej – i ja-
koś dziwnie mi to przypomina rodzimy 
rynek IT.

Ale nie bądźmy znowuż takimi pesy-
mistami – w końcu wirusy stracą zain-
teresowanie jazdą na nartach, bo co to 
za frajda, jak nie ma śniegu? W restaura-
cjach też będziemy od nich bezpieczni, 
przynajmniej w tych, które jeszcze po-
zostaną przy życiu. 

A nam pozostaje mieć nadzieję, że 
przedsiębiorcy z branży IT będą jeszcze 
mieli komu swoje usługi sprzedawać. 

Psychologia wirusów   

Siedzę sobie i rozmyślam... I przychodzi mi do głowy, że coraz mniej 
rozumiem otaczającą mnie rzeczywistość.

niekomputerowych
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38  Coraz więcej biura w domu
W czasie pandemii w domowych biurach niezbędne okazały się 
zarówno aplikacje do wideokomunikacji, jak i komputery oraz 
akcesoria w postaci kamerek i słuchawek. Co czeka nas w kolejnych 
miesiącach? 

42  Domowe biura coraz bardziej mobilne
Na popularności zyskują 14-calowe laptopy. Użytkownicy częściej 
poszukują cienkich, lekkich, energooszczędnych modeli. Istotną rolę 
w funkcjonowaniu domowych biur mają mieć technologie Wi-Fi 6 i 5G. 
Możliwe więc, że laptopy z odpowiednimi modułami będą miały coraz 
większe wzięcie. Podobne zjawisko dotyczy systemu mesh.

48  Home offi ce: pokaż to swojemu klientowi!
Infografi ka prezentująca kompletny ekosystem rozwiązań na 
potrzeby home offi ce’u i domowej rozrywki, z podziałem na 
kategorie produktów i informacją o cechach, jakimi powinny się 
charakteryzować. 

52  Domowe biura: więcej pracy dla serwisów
Rozmowa z Grzegorzem Skuzą, właścicielem serwisu PcFix, o jego 
doświadczeniach związanych z obsługą klientów zmuszonych 
do zorganizowania sobie w krótkim czasie pracy w warunkach 
domowych. 
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resowania rozwiązaniami z wyższej półki, 
a także chęcią ulepszenia już wykorzysty-
wanych przez klientów rozwiązań. 

Telepracownicy z jednej strony dekla-
rują chęć kontynuowania pracy w domu 
nawet po zakończeniu pandemii, z drugiej 
zaś narzekają na ciągnące się w nieskoń-
czoność spotkania online. Producenci stają 
więc przed wyzwaniem, a zarazem bizne-
sową szansą, jaką jest wprowadzanie funk-
cjonalności pozwalających uczestnikom 
w pełni zaangażować się w wirtualne spo-
tkania. Z kolei pracodawcy chcieliby mieć 
dostęp do narzędzi mierzących efektyw-
ność wideokonferencji. Oczywiście wiele 
do zrobienia mają w tym zakresie przede 
wszystkim dostawcy software’u. Takie apli-
kacje jak Zoom, Microsoft Teams czy We-
bex w ubiegłym roku na ogół odpowiednio 
wywiązywały się ze swoich zadań, choć 
ich producentom nie udało się uniknąć 

mniejszych lub większych wpadek. Z całą 
jednak pewnością ich „pięć minut” się wy-
dłuży i nie skończy wraz z ustaniem zarazy. 
Przypomnijmy, że aż 80 proc. uczestników 
badania Cisco „Workforce of the Future” 
przyznało, że nawet po zakończonej epi-
demii chce mieć możliwość wyboru miej-
sca, z którego będą wykonywać obowiązki. 

A jeśli tak się stanie, to trzeba liczyć się 
z nierzadko przykrymi skutkami tego sta-
nu rzeczy. Nie tak dawno zarząd CD Projekt 
Red tłumaczył kłopoty z wypuszczeniem 
na rynek Cyberpunka 2077 między innymi 
trudnymi warunkami pracy w dobie pande-
mii i rozproszeniem zespołu produkcyjnego. 

Jeśli wierzyć futurystom już niedługo większość ludzi 
pracować będzie we własnych mieszkaniach, w biurach 
zaś zastąpią ich awatary. Wbrew pozorom to wcale nie 
musi się wydarzyć w bardzo odległej przyszłości.

Miniony rok pokazał, że akademic-
kie dysputy o tym, co jest ważniej-
sze – hardware czy software, nie 

mają większego sensu. W czasie pandemii 
równie niezbędne były zarówno aplika-
cje do wideokomunikacji, jak i komputery 
oraz akcesoria w postaci kamerek i słu-
chawek. Co czeka nas w kolejnych miesią-
cach? W pierwszym kwartale 2021 r. biura 
nie zapełnią się pracownikami, trudno też 
liczyć na zagraniczne wyjazdy służbowe 
czy udział w tradycyjnych targach. Ozna-
cza to, że popyt na sprzęt oraz oprogramo-
wanie do komunikacji nie osłabnie. Jednak 
o ile w ubiegłym roku użytkownicy bizne-
sowi często wybierali przypadkowe roz-
wiązania, co było wywołane pośpiechem, 
brakiem sprzętu oraz nieznajomością na-
rzędzi, o tyle tegoroczne zakupy powin-
ny być nieco bardziej przemyślane. Należy 
spodziewać się dalszego wzrostu zainte-

Coraz więcej biura
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w domu

n Artur Szpruch, Key Account Manager, MSI
Gracze mają coraz większe wymagania, twórcy 

gier wykorzystują nowe technologie w rodza-

ju Ray Tracing, a w monitorach gamingowych 

pojawiają się coraz większe i szybsze matry-

ce z częstotliwością odświeżania 360 Hz i bar-

dzo wysoką rozdzielczością. Niesie to ze sobą 

konieczność posiadania komputera zdolnego ob-

służyć tak wyśrubowane parametry. Biorąc pod uwagę pre-

mierę nowych podzespołów, jak procesory Intel 11 generacji, 

czy poprawę dostępności kart grafi cznych z serii RTX 3000, 

w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się duże-

go zainteresowania sprzętem dla graczy. 

Zdaniem producenta 

n Damian Przygodzki, System Engineer, Sophos
Nowe trendy wyznaczane są przede 

wszystkim przez potrzeby fi rm i użyt-

kowników. Od ubiegłego roku są więc 

częściowo „wymuszane” pracą zdalną. Sytu-

acja związana z epidemią koronawirusa oraz 

powszechnym przestawianiem działalności na 

model pracy zdalnej od wielu miesięcy jest kata-

lizatorem rozwoju technologii bezpieczeństwa w kierunku 

ochrony dostępu do danych – zarówno z poziomu aplikacji 

w chmurze, jak i lokalnego serwera w siedzibie fi rmy.
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– W minionym roku zdarzały się opóź-
nienia premier, szczególnie jeśli mowa 
o produkcjach z segmentu AAA, jednak na-
leży wziąć pod uwagę liczebność zespołów 
deweloperskich stojących za takimi tytuła-
mi, a tym samym większą skalę problemów 
wynikających z przestawienia całego zespo-
łu na komunikację zdalną. Niemniej w prak-
tyce specyfi ka tej pracy znacząco ułatwia 
adaptację do jej nowego modelu. Poza tym, 
bądź co bądź, lockdown przyczynił się do 
wyraźnego wzrostu przychodów całej bran-
ży – przyznaje Jacek Głowacki, Company 
Development Manager w Draw Distance, 
krakowskim producencie gier.

Awatary w biurach 
Niewykluczone, że już wkrótce twórcy 
gier znajdą zatrudnienie przy opracowy-
waniu aplikacji do pracy grupowej. Część 
fi rm bowiem próbuje połączyć zdalne spo-
tkania biznesowe z wirtualną rozrywką. 
Na rynku już teraz pojawiają się progra-
my, które umożliwiają odpowiednie wy-
posażanie mieszkań czy biur na potrzeby 
konferencji online, a  także wprowadza-
nie elementów humorystycznych w posta-
ci ulubionych motywów z gier. Co więcej, 
dostawcy software’u pracują nad rozwojem 
biur VR, w których ludzie mogą pojawiać 
się w pracy w postaci awatarów, aby lepiej 
odwzorować uczucie swobodnej rozmo-
wy i spontanicznych spotkań. Jeszcze inna 
koncepcja zakłada wprowadzenie awata-
rów naśladujących mimikę twarzy danej 
osoby w czasie rzeczywistym, dzięki czemu 
współpracownicy mogliby wchodzić ze so-
bą w interakcje bez potrzeby pokazywania 
bałaganu w sypialniach czy rozsypanych po 
salonie zabawek. 

Jednak nie wszystkie planowane inno-
wacje spodobają się pracownikom. Jednym 
z przykładów jest analizowanie zachowa-
nia uczestników spotkania na podstawie 
wizualnych wskazówek, takich jak uśmie-
chy, zmarszczone brwi czy skinienie gło-
wą. Jeszcze dalej zamierza pójść Microsoft, 
wprowadzając w swoim oprogramowaniu, 
oprócz elementów badających mowę ciała, 
również pomiary temperatury w pomiesz-
czeniach i punktowanie spotkań. 

wybory
Jeszcze pod koniec 2019 r. analitycy za-
powiadali nadejście chudych lat dla do-
stawców komputerów. Jednak pandemia 
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n Sebastian Antkiewicz, Client Solutions Group Manager, 
Dell Technologies 
Rynek zmierza w kierunku komputerów mniej-

szych, lżejszych, ale cały czas dających duże moż-

liwości w zakresie elastycznej pracy i wydajności. 

Bardzo istotną cechą dla użytkowników jest wy-

świetlacz. W tej chwili opracowywanych jest wiele 

rozwiązań – ekrany elastyczne, składające się z dwóch-

-trzech ekranów, wysuwane, rozsuwane itp. Warto też zauważyć, 

że w ubiegłym roku globalna sprzedaż smartfonów spadła, co po-

kazuje w pewien sposób jak ważny jest komputer PC. W tym roku 

sprzedaż komputerów pozostanie na podobnym poziomie, spadnie 

jedynie popyt na desktopy. 

n Paweł Cebulski, Head of Video Colla-
boration, Poland & Baltics, Logitech
Zdalna praca pozostanie z nami 

na dłużej. To z kolei zaowocu-

je dalszym zainteresowaniem 

rozwiązaniami z wyższej półki, 

a także chęcią ulepszenia obecnie 

wykorzystywanych systemów. Jakość 

naszej obecności podczas połączeń wideokonfe-

rencyjnych stanie się naszą biznesową wizytówką. 

Podtrzymanie trendu pracy z domu już w 2020 r. 

pociągało za sobą zmiany w biurach. Ten kierunek 

będzie jeszcze wyraźniejszy. 

sprawiła, że wszystkie te prognozy moż-
na było wyrzucić do kosza. W ubiegłym 
roku globalna sprzedaż komputerów biła 
rekordy, osiągając wzrosty przekraczające 
nawet 20 proc. Najszybciej z półek znika-
ły chromebooki – według danych Canaly-
sa ich sprzedaż w trzecim kwartale 2020 
roku skoczyła aż o 122 proc. W tym samym 
okresie spektakularne wzrosty odnotowali 
również producenci urządzeń detachables 
(88 proc.) i ultrabooków (57 proc.).

Jednak prawda jest też taka, że klienci 
biznesowi zbytnio nie wybrzydzali i bra-
li to, co było akurat pod ręką, co wcale nie 
oznacza, że był to najtańszy sprzęt. W przy-
padku klientów z  segmentu enterprise 
działy IT nie za bardzo chciały brać na sie-
bie odpowiedzialność za utrzymanie sprzę-
tu konsumenckiego. 

– Inaczej wygląda to w segmencie MŚP, 
gdzie decydowano się na półśrodeki i za-
kupy komputerów przeznaczonych do pra-
cy w domu – mówi Sebastian Antkiewicz, 
Client Solutions Group Manager w Dell 
Technologies. 

Przedstawiciele producentów patrzą na 
bieżący rok z dużą nadzieją i choć nie spo-
dziewają się powtórki z roku 2020, to ich 
zdaniem popyt na sprzęt komputerowy nie 
spadnie. Nie można natomiast wykluczyć 
opóźnień w dostawach sprzętu. 

– Czas dostawy komputerów do Polski 
wydłużył się dwu-, a czasami nawet trzy-
krotnie. Przykładowo nowe zamówienia od 
partnerów, które spływały do nas na ko-
niec czwartego kwartału 2020 roku, mają 
przewidywane terminy dostawy do Polski 
dopiero na koniec drugiego kwartału te-
go roku – mówi Patryk Roszko, Product 
Business Unit Manager w polskim od-
dziale Acera. 
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Pozostaje przy tym pytanie, w  jakim 
kierunku powinny pójść związane z tym 
inwestycje. Zdaniem Jolanty Malak, regio-
nalnej dyrektor sprzedaży w Fortinecie, 
jedną z podstawowych kwestii jest wnikli-
wa obserwacja środowiska IT w domach 
pracowników. Przedsiębiorstwa będą po-
trzebować rozwiązań ochronnych, które 
kompleksowo zabezpieczają zasoby prze-
chowywane w chmurze, ale też urządze-
nia końcowe. Można więc przewidywać, 
że wzrośnie popularność zunifi kowanych 
platform zapewniających jak najszersze 
spektrum ochrony. Jednym z kierunków 
rozwoju systemów bezpieczeństwa ma 
być analityka wykorzystująca uczenie 

maszynowe i sieci neuronowe. 
Takie rozwiązania już są wy-
korzystywane i będą dalej roz-
wijane oraz wdrażane między 
innymi w  systemach ochro-
ny sieciowej czy na punktach 
końcowych.

Istotnym problemem, o którym nieco 
rzadziej dyskutuje się podczas pandemii 
jest zjawisko określane jako shadow IT. 
Proceder ten polega na tym, że pracownicy 
instalują i wykorzystują niezatwierdzone 
przez działy IT aplikacje na urządzeniach 
podłączonych do fi rmowej sieci. Przesy-
łanie poufnych dokumentów za pomocą 
nieautoryzowanych narzędzi, pobieranie 
potencjalnie niebezpiecznych aplikacji 
na służbowy telefon czy praca na prywat-
nym laptopie, w którym nie zainstalowano 
programu antywirusowego narażają orga-
nizacje na ogromne niebezpieczeństwo 
związane z wyciekiem danych lub zainfe-
kowanie sieci korporacyjnej. 

– Zjawisko to nie tylko otwiera furtkę 
cyberprzestępcom, ale przyczynia się do nie-
kontrolowanego rozwoju infrastruktury in-
formatycznej – zauważa Sebastian Wąsik, 
Country Manager baramundi software. 

Warto przy tym podkreślić, że shadow IT 
nie jest raczej wynikiem złej woli czy nie-
frasobliwości pracowników. W czasie pan-
demii fi rmy musiały działać bardzo szybko 
i zdarzało się, że brakowało czasu na wypo-
sażenie pracownika w niezbędne narzędzia 
i aplikacje. Osoby pracujące w domu próbo-
wały czasem uzupełniać braki we własnym 
zakresie, tym samym stając się łatwym ce-
lem ataków. W tym roku tego typu sytuacji 
powinno być znacznie mniej.  n

Z kolei zdaniem Marcina Grosmana, 
Consumer Category Managera w Lenovo, 
w bieżącym roku podaż powinna wrócić do 
normalnej wielkości, ale wydarzy się to nie 
wcześniej niż w trzecim kwartale. 

Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że 
sprzęt komputerowy będzie nadal używany 
do wideokonferencji, dlatego producenci 
wprowadzają zarówno stosunkowo proste 
zmiany związane z poprawą jakości kamer 
i mikrofonów, jak też bardziej zaawanso-
wane funkcjonalności. Przykładowo Dell 
wykorzystuje rozwiązania wykorzystują-
ce sztuczną inteligencję, które mają na celu 
minimalizację wszelkich zakłóceń, w tym 
jakości pasma i redukcji szumów. 

Komputery nie tylko do gry
Ludzie zamknięci w  czterech ścianach 
w wolnych chwilach poszukują rozrywki. 
Jedni wybierają Netlixa, niektórzy książki, 
a jeszcze inni stawiają na gry. Ta ostatnia 
grupa jest dość liczna, co pokazują ubie-
głoroczne wyniki sprzedaży komputerów 
dla graczy. Według IDC producenci sprze-
dali 50 mln sztuk tego typu urządzeń, co 
oznacza 16 proc. wzrost rok do roku. A ja-
ko że gracze lubią wydawać pieniądze na 
drogie zabawki, to największe przychody 
w ubiegłym roku zanotowano w segmen-
cie high-end – 18,5 mld dol., podczas gdy 
w przypadku produktów ze średniej pół-
ki było to 13,4 mld, zaś wartość sprzedaży 
najtańszych rozwiązań wyniosła „jedynie” 
7,3 mld dol. Co ciekawe, część klientów ku-
powała komputery gamingowe dla potrzeb 
nauki i pracy zdalnej.

– Ceny tych urządzeń są zbliżone do pro-
duktów klasy midrange, a oprócz tego ofe-
rują dodatkowe możliwości. W  sytuacji 

sprzed pandemii migracja na komputery 
gamingowe byłaby bardzo ograniczona, 
a  teraz ma miejsce w niemałym zakresie 
– mówi Marcin Grosman. 

Towarzyszy temu korzystny dla klien-
tów trend, jakim jest rosnąca wydajność 
idąca w parze ze spadkiem cen sprzętu 
klasy entry level. Za kwotę 3 tys. zł moż-
na kupić komputer, który poradzi sobie 
z najpopularniejszymi tytułami, takimi jak 
Counter-Strike: Global Off ensive, League 
of Legends czy Rainbow Six. Specjaliści 
Acera zwracają uwagę, że obniżenie cen 
komputerów gamingowych doprowadzi-
ło do kanibalizacji urządzeń konsumenc-
kich wyposażonych w podstawowe karty 
grafi czne typu MX250. 
Tymczasem, nawet po 
ujarzmieniu zarazy, gra-
cze nie przestaną inwe-
stować w  sprzęt. IDC 
przewiduje, że w 2024 r. 
globalny rynek wchło-
nie w sumie 62 mln desktopów, monito-
rów oraz notebooków gamingowych. 

Bezpieczny dom 
W październiku Fortinet przeprowadził 
w Polsce badanie wśród fi rmowych spe-
cjalistów decydujących o sprawach zwią-
zanych z  bezpieczeństwem IT. Wynika 
z niego, że 2/3 przedsiębiorstw nie zwięk-
szyło budżetów na cyberbezpieczeństwo 
w związku z pandemią. Nieco inne świa-
tło na politykę cyberbezpieczeństwa re-
alizowaną przez fi rmy rzuca raport Global 
Digital Trust Insights 2021 wydany przez 
PwC. Okazuje się, że 55 proc. responden-
tów planuje zwiększenie tegorocznych 
budżetów na systemy bezpieczeństwa IT. 
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Tegoroczne zakupy 
będą bardziej 
przemyślane.  
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W czasach, gdy nie możemy mieć już wąt-
pliwości, że przynajmniej część naszej pracy 
zawodowej będzie przebiegać zdalnie, warto 
wspólnie z klientami zastanowić się, jak powinno wyglądać 
odpowiednie stanowisko pracy. 

Obecnie w zasadzie biznesowe życie 
toczy się za pośrednictwem ekranu 
monitora, dlatego tak ważne jest, 

by jego jakość była bezkompromisowa.

Od lat przekonujemy, że długotrwała pra-
ca na laptopach jest szkodliwa, zarówno 
dla oczu (bo matryce instalowane w tego 
typu komputerach są słabej jakości i czę-
sto błyszczące), jak i dla kręgosłupa (nawet 
gdy laptop znajduje się na biurku, pracując 
na nim opuszczamy głowę. Jego mobilność 
sprawia, że często przybieramy wygodną, 
ale szkodliwą pozycję – kto z nas nie praco-
wał, leżąc na łóżku czy kanapie. Dlatego do 
laptopa warto podpiąć zewnętrzny moni-
tor, a jeśli będzie to monitor EIZO, możemy 
mieć pewność, że uda się go ustawić w po-
zycji optymalnej dla każdego użytkownika, 
niezależnie od jego wzrostu i wymiarów 
biurka, na którym pracuje. 

Wiele lat temu EIZO przeprowadziło ba-
dania analizujące relację między komfor-
tem pracy a  wydajnością. Ich rezultaty 
pokazały, że nasza efektywność może być 
prawie 15 proc. wyższa, pod warunkiem, 
że będziemy pracować w  optymalnych 
warunkach (mowa tylko o odpowiednim 
monitorze). W monitorach EIZO z serii 
FlexScan stosowanych jest wiele rozwią-
zań, które mają łagodzić wpływ wielo-
godzinnej pracy na nasze samopoczucie. 
Jednym z  nich jest ograniczenie emisji 
szkodliwego niebieskiego światła. Moni-
tory biurowe EIZO mają specjalny tryb 
wyświetlania obrazu, w  którym ekran 
ma żółtawy, cieplejszy odcień. To tryb 

przeznaczony do pracy z  dokumentami 
tekstowymi czy arkuszami kalkulacyjnymi. 

Przyzwyczajeni już do wysokich roz-
dzielczości i intensywnych kolorów, jakie 
widzimy na ekranach tabletów czy smart-
fonów, intuicyjnie zwiększamy jaskrawość 
kolorów na monitorach. Tymczasem zbyt 
duża jasność zwiększa zmęczenie. Rów-
nież tę kwestię rozwiązało EIZO – czujnik 
Auto EcoView wykrywa zmiany oświetle-
nia zachodzące w otoczeniu w ciągu dnia 
i automatycznie ustawia optymalny po-
ziom jasności ekranu – obraz nigdy nie jest 
zbyt jasny ani też zbyt ciemny.

Kolejnym problemem wynikającym 
z charakterystyki matryc LCD jest migo-
tanie obrazu – dla większości z nas nie-
zauważalne, powoduje jednak zmęczenie 
oczu. Jego przyczyną jest wykorzystywana 
w konwencjonalnych panelach metoda re-
gulacji jasności podświetlenia LED. W mo-
nitorach EIZO serii FlexScan stosowane 
jest hybrydowe rozwiązanie, dzięki które-
mu regulowanie jasności nie powoduje za-
uważalnego migotania, przy zachowaniu 
stabilności koloru. Oczywiście wszystkie 
matryce montowane w monitorach EIZO 
są matowe – padające na ekran światło jest 
rozpraszane i nie ma efektu blikowania, 
bardzo uciążliwego zwłaszcza w słonecz-
ne dni lub przy oświetleniu punktowym. 

Część monitorów z serii FlexScan wyposa-
żonych jest w złącze USB-C, które umoż-
liwia wyświetlanie sygnałów audio, wideo 
i USB, a także ładowanie urządzeń. Dzię-
ki temu do podpięcia monitora do laptopa 
wystarcza jeden kabel –  jest to rozwią-
zanie wygodne i  ograniczające liczbę 

kabli kłębiących się na biurkach. Co wię-
cej, w nowoczesnych laptopach ogranicza 
się liczbę złączy, zwłaszcza użytkownicy 
Maców mają często problem z podłącze-
niem peryferiów. Do huba USB w monito-
rze można podpiąć klawiaturę, mysz i inne 
akcesoria, dla których zabrakło slotów. 

Monitor na potrzeby domowego biura po-
winien mieć odpowiednią wielkość. To 
znaczy taką, aby swobodnie zmieścił się 
na wydzielonej przestrzeni. Jednocze-
śnie trzeba pamiętać, że przekątna ekranu, 
rozdzielczość, a co za tym idzie wielkość 
plamki w wykorzystywanych aplikacjach 
ma znaczenie dla komfortu pracy. Należy 
więc wnikliwie przeanalizować sytuację 
i dobrać właściwe rozwiązanie. Przykła-
dowo, zamiast jednego monitora o dużej 
rozdzielczości i małej plamce, wybrać dwa 
o mniejszych rozdzielczościach i większej 
plamce, co zwiększy czytelność obrazu.

ma znaczenie
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Dlaczego monitor do pracy zdalnej 
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o kwestie bezpieczeństwa – fi rmowe dane 
nierzadko przesyłano mailem, ewentualnie 
przynoszono do domu na pendrive’ach. Jed-
nocześnie wzmógł się popyt na akcesoria do 
wideokonferencji – słuchawki, zewnętrzne 
kamery, stacje dokujące umożliwiające pod-
łączenie do laptopa desktopowej klawiatury, 
co poprawia komfort pracy. Tendecja ta po-
winna się utrzymać w kolejnych miesiącach, 
podobnie jak rosnąca potrzeba mobilności. 

Chociaż w domach używa się bardzo róż-
nego sprzętu, na popularności szczególnie 
zyskują 14-calowe laptopy. Użytkownicy 
częściej poszukują cienkich, lekkich modeli, 
a przy tym energooszczędnych, które długo 
pracują na baterii (8 godzin lub więcej). Nie 
bez znaczenia jest przy tym estetyka. Obec-
nie klienci cenią aluminiowe obudowy i ja-
sne kolory, przede wszystkim srebrny i biały. 

Coraz wyżej ceniona jest też uniwersal-
ność sprzętu. Dlatego wraz z  masowym 
przejściem na home offi  ce zwiększyło się za-
potrzebowanie na konwertowalne laptopy,

czyli sprzęt z  dotykowym ekranem, któ-
ry można obracać, najlepiej w zakresie 360 
stopni. Jeden z dużych producentów szacu-
je, że w tym roku około 15 proc. sprzedawa-
nych laptopów ma taką opcję, podczas gdy 
rok temu stanowiły około 10 proc. 

Istotną rolę w  funkcjonowaniu domo-
wych biur będą miały technologie Wi-Fi 6 
i 5G. Dlatego jest prawdopodobne, że laptopy 
z odpowiednimi modułami będą miały coraz 
większe wzięcie. Podobne zjawisko dotyczy 
systemu mesh, w którym każde urządzenie 
wchodzące w jego skład łączy się z innymi, 
stając się elementem jednolitej sieci WiFi. 

– W ten sposób użytkownik przemiesz-
czający się po mieszkaniu cały czas korzysta 
z jednej sieci o tej samej nazwie i tym samym 
haśle, choć jego smartfon czy laptop łączy się 
w praktyce z różnymi urządzeniami dostępo-
wymi – wyjaśnia Maciej Turski, Marketing 
Manager w TP-Linku.

Z drugiej strony, mimo że nastąpił znacz-
ny spadek sprzedaży desktopów, również 

Użytkownicy biur domowych najczęściej samodzielnie zaopatrują się w urządzenia, nie pytając 
integratorów o radę.

Nie dość, że po wybuchu pandemii 
w ekspresowym tempie trzeba było 
przenosić miejsca pracy do domów, 

a więc zmiana odbywała się w pośpiechu 
i chaosie, to na rynku miał miejsce drastycz-
ny spadek podaży sprzętu. Kupowano nie-
specjalnie zastanawiając się przy tym nad 
optymalnym wyborem. Zamawiano to, co 
było akurat dostępne, nierzadko po pro-
stu najtańsze laptopy, drukarki czy moni-
tory. Zwykle zresztą bez specjalnej troski 

Domowe biura
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mobilne

coraz bardziej 
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ten sprzęt wciąż ma swoich odbiorców. Naj-
bardziej poszukiwane są przez nich mode-
le z przedziału cenowego od 2,5 tys. do 3,5 
tys. zł. Co ciekawe, transformacja domów 
w miejsca pracy i nauki sprawiła, że rene-
sans zainteresowania przeżywają tablety. 
Były czasem kupowane jako tańsza alter-
natywa laptopa, zwłaszcza w okresie, gdy 
w sklepach brakowało notebooków. 

Użytkownicy poszukują akcesoriów do 
PC, takich jak słuchawki, kamerki interne-
towe, stacje dokujące.

– W 2020 roku popyt na takie dodat-
ki znacznie wzrósł i w tym również będzie 
duży – uważa Tomasz Szewczak, Lenovo 
Commercial notebooks 4P Manager.

Nadchodzi czas upgrade’ów 
Home offi  ce przypuszczalnie pozostanie 
powszechnym modelem pracy także po 
pandemii, co wymusi na użytkownikach 
domowych dalszą aktualizację sprzętu, choć 
nie w takim stopniu, jak to miało miejsce 
w 2020 r. Towarzyszyć temu będzie, podob-
nie jak obecnie, zmiana struktury popytu. 

– O ile do końca 2020 r. sprzedawały się 
praktycznie wszystkie dostępne modele note-

booków, o tyle na początku 2021 r. popyt 
na wyższe konfi guracje nieznacznie spadł. 
Nadal na rynku brakuje produktów konsu-
menckich z Windowsem Home i tanich ma-
szyn biznesowych z Windowsem Pro – mówi 
Paweł Andrzejewski, Business Unit Manager
– PC Systems w Tech Dacie. 

Tym niemniej dostawcy spodziewają się, 
że w segmencie home offi  ce nadal na zna-
czeniu będą zyskiwać lekkie i wydajne uni-
wersalne konstrukcje. Popularność takiego 
sprzętu potwierdzają dane pochodzące od 
producentów. Wynika z nich, że w IV kw. 
2020 r. sprzedaż cienkich i lekkich lapto-
pów Lenovo wzrosła rok do roku o ponad 
32 proc. globalnie w ujęciu wartościowym.

Realizację zamówień będzie jednak w ko-
lejnych miesiącach komplikować słaba do-
stępność komponentów. Brakuje między 
innymi kart grafi cznych i w zasadzie nie 
wiadomo, jak długo taki stan rzeczy potrwa.

– Bardzo słabo jest z dostępnością zasila-
czy do PC, RAM, procesorów i dysków SSD, 
gdzie wprawdzie dostępność jeszcze jako ta-
ka jest, ale ceny idą cały czas w górę. A nic nie 
wskazuje na to, by szybko miało się to zmie-
nić – uważa Michał Miłkowski, doradca 
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Zdaniem producenta 
n Magdalena Ośka, 

Senior Sales Manager 
– Transactional, Epson
Są dwa typy klien-

tów w segmencie 

home offi ce: jedni 

szukają tylko koloro-

wych urządzeń wielo-

funkcyjnych – drukarka, kopiarka, 

skaner – najlepiej z dupleksem 

i ADF-em, drudzy urządzeń druku-

jących jedynie w czerni. Obie te gru-

py łączy chęć posiadania szybkiej 

i łatwej w obsłudze drukarki. Bar-

dzo zauważalne jest to, że użytkow-

nicy zwracają uwagę na całkowite 

koszty eksploatacji, zapas atramen-

tu, długość gwarancji i kwestię eko-

logii. Coraz więcej osób jest gotowa 

zapłacić więcej kupując nowe urzą-

dzenie, by zapewnić sobie oszczęd-

ności oraz mieć komfort, jeśli chodzi 

o materiały eksploatacyjne przez 

następne 2–3 lata. 

n Maciej Turski, 
Marketing Manager, 

TP-Link
Obserwujemy 

znacznie większe 

zapotrzebowanie na 

urządzenia w stan-

dardzie Wi-Fi 6, które 

pozwalają użytkownikom na kom-

fortowe korzystanie z sieci bez-

przewodowej bez opóźnień, nawet 

wtedy, gdy korzysta z niej jedno-

cześnie cała rodzina. Dużym za-

interesowaniem cieszą się także 

rozwiązania Wi-Fi Mesh. Ten system 

cenią sobie przede wszystkim po-

siadacze dużych domów i mieszkań. 

Jego atutem jest możliwość rozbu-

dowy – poprzez dodanie kolejne-

go routera do istniejącej już sieci. 

Do najczęstszych błędów popeł-

nianych przy wyborze urządzeń 

sieciowych należy zakup routera 

z portami 10/100 Mb/s, podczas 

gdy użytkownik posiada łącze od 

dostawcy internetu charakteryzu-

jące się prędkością przekraczającą 

100 Mb/s. Po podłączeniu taki ro-

uter stanie się wąskim gardłem całej 

sieci, a jej prędkość nie przekroczy 

wspomnianych 100 Mb/s. 

Na popularności 
w domach mogą 
zyskiwać laptopy 
z wbudowaną 
kartą eSIM.
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– Obserwujemy ogromne zainteresowanie 
zakupem sprzętu drukującego w przedziale 
cenowym od 500 do 1000 zł brutto, zarówno 
w technologii laserowej, jak i atramentowej. 
Mówimy tu o urządzeniach wielofunkcyjnych, 
które sprawdzą się także podczas typowych 
prac biurowych – mówi Piotr Baca, Country 
Manager Brothera w Polsce.

Popularne są również urządzenia lase-
rowe mono. Podstawową cechą jest mo-
duł Wi-Fi, a coraz bardziej pożądany druk 
dwustronny. Do domów klienci najczęściej 
decydują się na rozwiązania mniejszych 
rozmiarów. 

Poszukiwane NAS-y 
z dodatkami
O ile komputery, monitory i  drukarki to 
standardowe wyposażenie domowych biur, 
NAS-y nadal stanowią w nich rzadkość. Jak 
jednak zapewniają producenci, rośnie świa-
domość użytkowników w tej kwestii. 

– Widzimy zainteresowanie modelami 
4-zatokowymi lub 2-zatokowymi z możliwo-
ścią rozbudowy. Popularne są również roz-
wiązania oferujące możliwość korzystania 
z darmowych aplikacji do backupu oraz umoż-
liwiające współpracę na odległość –  infor-
muje Magdalena O`Dwyer, Team Manager 
– Poland, Baltic and Balkans w Synology. 

Do najbardziej poszukiwanych należa-
ła funkcja serwera VPN (stała się podstawą 
komunikacji zdalnych pracowników), a tak-
że narzędzia do współpracy i udostępniania 
danych. Zmieniają się przy tym oczekiwania 
użytkowników dotyczące funkcjonalności. 

– Długo NAS był kojarzony tylko z prze-
chowywaniem plików, a teraz coraz częściej 
klienci szukają rozwiązań oferujących do-
datkowe narzędzia: serwery multimediów, 
mechanizmy przesyłania danych z urządzeń 
mobilnych, jak też narzędzia dostępu zdalnego 
i współpracy – mówi Łukasz Milic, Business 
Development Representative w QNAP-ie.

W podobnej sytuacji, jak NAS-y, są UPS-y.
Wciąż niewielu domowych użytkowników 
zdaje sobie sprawę z ich przydatności. 

– Z mojego doświadczenia wynika, że wy-
starczy około 20 proc. większa moc UPS wo-
bec sumy mocy urządzeń, którym chcemy 
zapewnić bezprzerwowe zasilanie. Co do 
optymalnego czasu podtrzymania, to jest to 
indywidualna sprawa, w zależności od te-
go, jakie urządzenia chcemy chronić i w jaki 
sposób z nich korzystamy – mówi Grzegorz 

zarządu ds. rozwoju biznesu komponentów 
i marki PC Actina w Actionie.

W przypadku laptopów, jak też rzecz jasna 
desktopów, standardem stały się zewnętrz-
ne monitory –  zwykle o  przekątnych od 
22 do 27 cali. Istotna dla użytkowników jest 
ilość złączy, stąd zainteresowanie modelami 
ze stacją dokującą, jak i stacjami dokującymi 
w zestawach do laptopa.

– Klienci wybierają coraz chętniej monito-
ry o dużych przekątnych i wysokich rozdziel-
czościach, szukając rozwiązań, które znacznie 
poprawiają komfort pracy. Rosnącym zainte-
resowaniem cieszą się modele z USB-C, bo ko-
rzystanie z monitora jako stacji dokującej jest 
bardzo wygodne. Z oczywistych względów 
prawdziwy boom obserwujemy na modele 
wyposażone w kamery internetowe – wyli-
cza Paweł Ruman, Country Sales Manager 
AOC & Philips.

Dostawcy monitorów twierdzą, że po 
dłuższym okresie pracy i innych aktywno-
ści online w domach, gdzie funkcjonują nie-
koniecznie najnowsze laptopy z ekranami 
o niskich rozdzielczościach czy monitory 
o słabych parametrach wyświetlania, użyt-
kownicy będą bardziej cenić ergonomię i ja-
kość urządzeń. Zaczną szukać monitorów, 
które sprawią, że nawet długotrwałe siedze-
nie przed ekranem nie będzie aż tak męczące. 
Już teraz widoczne jest większe zaintere-
sowanie sprzętem niwelującym migotanie 
obrazu czy emisję niebieskiego światła. 

W przeciwieństwie do zwykłych biur, w przy-
padku home offi  ce’u w  użyciu są przede 
wszystkim drukarki atramentowe. Taki bo-
wiem sprzęt dominował wcześniej w  do-
mach, a po wybuchu pandemii o wyborze 
atramentowych urządzeń przesądzała głów-
nie niższa cena, tańsza eksploatacja i mniejsze 
wymagania odnośnie do wydajności druka-
rek w porównaniu z fi rmowymi kombajnami. 
Obecnie coraz większą popularność zysku-
ją urządzenia z systemem stałego zasilania 
w atrament, gdzie koszt druku jest kilka razy 
niższy niż w maszynach laserowych. 

Jednak jak wynika z informacji producen-
tów, nie tylko technologia, ale też cena i funk-
cjonalność są istotne przy wyborze sprzętu 
do home offi  ce’u. 
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Zdaniem dystrybutora 
n Jacek Ruciński, dyrektor 

ds. zakupów produktów 
konsumenckich, Action
Sądzę, że rolą reselle-

ra jest kompleksowa 

obsługa klienta, po-

cząwszy od udzielania 

wsparcia przy wyborze 

sprzętu do pracy bądź nauki, po do-

radzanie w zakresie zmian, udosko-

nalanie i serwisowanie infrastruktury 

sieciowej w miejscu pracy. Reseller 

powinien także wspierać wiedzą i do-

świadczeniem swoich klientów przy 

wyborze oprogramowania, gdyż do-

stępna na rynku mnogość rozwiązań 

w tym zakresie czy licencji jest zwy-

kle dla użytkowników nie do końca 

czytelna. Po wybuchu pandemii na 

popularności zdecydowanie zyskały 

rozwiązania mobilne – notebooki, ale 

też urządzenia all-in-one. Z naszych 

obserwacji wynika, że głównie są to 

rozwiązania oparte na najnowszych 

trendach technologicznych, w cenie 

do 3 tys. zł. Warto podkreślić, że kró-

lują modele z nośnikami SSD.

nKarolina Trojanowska, 
Marketing Manager, Alstor
Na początku pan-

demii zauważal-

nie zwiększyła się 

sprzedaż laptopów 

i peryferii. Popular-

ność wśród nauczycieli 

i uczniów zyskały tablety piórkowe. 

Obecnie, w miejsce obaw o przy-

szłość, klienci myślą, jak najlepiej 

przystosować się do nowych warun-

ków. Po pracy na improwizowanych 

stanowiskach użytkownicy przeko-

nali się, jak ważna jest ergonomia. 

Odpowiedni monitor może oka-

zać się antidotum na bolący kręgo-

słup i łzawiące oczy. Użytkownicy 

są w dużej mierze świadomi, że nie 

wrócimy już do punktu wyjścia. De-

cyzje zakupowe są bardziej wyważo-

ne, klienci wiedzą, że produkty, które 

kupują, stanowią długoterminową 

inwestycję, również w zdrowie. Re-

sellerzy mogą być wsparciem takich 

klientów i benefi cjentami popytu na 

rozwiązania z wyższej półki. 
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eSIM, co ułatwia tworzenie profi li użytkow-
ników i poprawia bezpieczeństwo.

Integratorzy zajmują się obsługą biur domo-
wych niejako przy okazji, w ramach usług 
dla fi rm, których pracownicy działają zdal-
nie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, są to 
raczej interwencje sporadyczne, zwłaszcza 
że dla wielu przedsiębiorców praca w try-
bie zdalnym to żadna nowość. Zdarzają się 
prośby o skonfi gurowanie VPN-a, czy po-
moc w prostych sprawach, jak łączenie pe-
ryferii bądź konfi guracja oprogramowania 
i sprzętu. Jednocześnie integratorzy przy-
znają, że małe fi rmy nie oczekują pomo-
cy przy wyborze sprzętu do pracy zdalnej. 
Ich pracownicy załatwiają sobie takie spra-
wy na własną rękę albo zabierając do domu 
to, z czego dotychczas korzystali w fi rmie. 
Obsługą zdalnych pracowników zajmują 
się częściej serwisy komputerowe. W ich 
przypadku po wybuchu pandemii znacznie 
wzrosła liczba interwencji w domach – nie 
tylko związanych z naprawami, ale też po-
mocą w konfi guracji, instalacji oprogramo-
wania czy komunikacji.  n

HOME OFFICE

Kostek, Electrical Channel 
Sales Manager – Secure Power
 w Schneider Electric.

Warto, aby użytkownik 
od czasu do czasu zrobił test 
– wyłączył prąd w mieszka-
niu i sprawdził, jak długo UPS 
podtrzyma zasilanie pracują-
cych urządzeń. 

czyni cudów
Po pierwszych dniach pewnej beztroski 
w kwestii bezpieczeństwa przewiduje się, że 
zarówno fi rmy, jak i pracownicy będą przy-
wiązywać coraz większą wagę do ochrony 
domowych biur. Grzegorz Michałek, prezes 
Arcabita zwraca uwagę, że dla małych do-
mowych biur cena produktu stanowi istotny 
czynnik wpływający na decyzję o doborze 
pakietu zabezpieczającego. Dominująca 
jeszcze do niedawna reguła 3xC, czyli cena 
czyni cuda, powoli przestaje grać pierwsze 
skrzypce przy wyborze oprogramowania. 

Zresztą to zjawisko było widoczne już 
przed pandemią. Od około dwóch lat klien-
ci w małych fi rmach i biurach domowych 
wybierają najbardziej rozbudowane pakie-
ty ochronne, które udostępniają dodatkowe 
narzędzia istotne w pracy, w tym możli-
wość zarządzania domową siecią, ochrona 
danych przed zniszczeniem lub zaszyfro-
waniem czy moduł analizujący działania 
użytkownika w różnych obszarach systemu 
czy aplikacji i blokujący (lub ograniczający) 
aktywności, które mogą prowadzić do infek-
cji lub utraty bądź uszkodzenia danych. To 
szczególnie istotne, bo pozwala na blokowa-
nie całkowicie nowych zagrożeń.

– Wartość tego typu mechanizmów 
ochronnych jest nie do przecenienia w do-
mowych biurach, ponieważ bardzo czę-
sto komputery wykorzystywane do pracy 
są współdzielone z  członkami rodziny, 
a w szczególności z dziećmi, co bez wdrożenia 
dodatkowych środków bezpieczeństwa jest 
gotowym przepisem na katastrofę – ostrze-
ga Grzegorz Michałek. 

Przewiduje się, że na znaczeniu będą zy-
skiwać rozwiązania umożliwające uwierzy-
telnianie wieloskładnikowe, oparte na jak 
największej liczbie różnego rodzaju czynni-
ków (czytniki kart i kamery biometryczne). 
Możliwe, że na popularności w domach będą 
zyskiwać także laptopy z wbudowaną kartą 

1rosnąca popularność
urządzeń mobilnych, 

zwłaszcza 14-calowych 

laptopów

2poszukiwanie produktów,
akcesoriów i dodatków, które 

poprawiają komfort i wydajność pracy

3przewidywany duży popyt
i utrzymujące się problemy 

z dostępnością popularnych urządzeń 

3główne 
trendy to…  

Najpopularniejsze
produkty to…  
n 14-calowe laptopy,

n  zewnętrzne monitory wielkości 

22-27 cali,

n stacje dokujące, 

n  akcesoria do wideokonferencji: 

słuchawki, kamery, mikrofony. 
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Już prawie rok minął odkąd wyjąt-
kowo wiele osób musiało zamienić 
biurowe wnętrza z wszystkimi ich 

udogodnieniami na pokój do pracy, a cza-
sami tylko kawałek stołu we własnych 
czterech ścianach. Co więcej, często mu-
szą godzić obowiązki zawodowe z odpo-
wiadaniem na pytania z biologii, chemii 
czy matematyki, bo ich dziecko też ma ho-
me offi  ce. A może bardziej home school.

Jaki sprzęt (oprócz dobrego ekspresu 
do kawy) stał się nieodzowny w tej ca-
łej sytuacji? Oczywiście komputer i dru-
karka. Drukarka, czyli urządzenie przez 
wiele osób używane dotąd sporadycznie, 
okazała się czymś niezbędnym – najle-
piej jeszcze w komplecie ze skanerem. 
Umowy, raporty, prezentacje, a do tego

testy, ćwiczenia materiały do lekcji dla 
uczniów i  kolorowanki dla najmłod-
szych, po prostu najlepiej (a czasami wy-
łącznie!) sprawdzają się na papierze. Po 
raz kolejny okazało się, że szybki roz-
wój i upowszechnienie technologii cy-
frowych, a także popularność rozwiązań 
chmurowych wcale nie sprawiły, że druk 
odszedł do lamusa.

Drukarka na biurko: 

Jakie cechy stają się kluczowe przy wy-
borze drukarki? Sprawa wydaje się pro-
sta: ma być szybka, intuicyjna w obsłudze 
i tania w eksploatacji. Jednak dla wielu 
osób wybór zaczyna się od technologii 
– laser czy atrament? No cóż, popularny 

pogląd, że drukarki laserowe są najtań-
sze i najbardziej ekonomiczne, miał rację 
bytu… ponad dziesięć lat temu. Techno-
logie zmieniają się dynamicznie, dlatego 
współczesne piezoelektryczne drukarki 
atramentowe są dziś tańsze w eksploata-
cji od drukarek laserowych. 

Warto pochylić się właśnie nad dru-
karkami atramentowymi z serii EcoTank 
fi rmy Epson. Producent zapewnia, że 
wszystkie drukarki wchodzące w skład 
tej linii drukują za mniej niż 1  grosz 
w  przypadku wydruków czarno-bia-
łych (i poniżej 2 groszy w kolorze). Do-
datkowo wykorzystywany przez Epsona 
piezoelektryczny druk atramentowy „na 
zimno” to także radykalnie mniejsze (do 
95 proc. w stosunku do laserówek) zuży-
cie prądu i mniejsze ryzyko awarii. 

W lipcu 2020 r., chcąc poznać poglądy 
i oczekiwania związane z zachowaniem 
pracodawców i marek podczas epidemii 
Covid-19, Epson zapytał o aktualne do-
świadczenia ponad 4 tysiące osób z 26 
krajów, w tym z Polski. Badani wskazy-
wali, że głównymi kryteriami wyboru 
sprzętu są przede wszystkim trwałość, 
energooszczędność i ograniczenie ilości 
odpadów, które są generowane w wyniku 
eksploatacji. 

– Pracownik pracując zdalnie ponosi 
dodatkowe koszty. Warto w takiej sytuacji 
inwestować w technologie i urządzenia, 
które mają niskie zużycie energii, co prze-
kłada się na niskie koszty eksploatacji, 
a także mniejszy wpływ na środowisko na-
turalne – podkreśla Robert Reszkowski, 
Business Sales Manger w Epson Europe. 
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Po raz kolejny okazało się, że szybki rozwój oraz upowszechnienie technologii cyfrowych, a także 
popularność rozwiązań chmurowych wcale nie sprawiły, że druk odszedł do lamusa.

Home czy Office…, 
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Z analizy zeszłorocznego badania wy-
nika, że pandemia nie tylko nie wyparła 
tematyki ekologicznej ze świadomości 
ludzi w Europie, ale zdaje się, że pogłę-
bia zainteresowanie tym obszarem. To 
będzie miało, a być może już ma, wpływ 
na biznes, wyposażenie biur, sposób pra-
cy oraz wybór urządzeń. Okazuje się, że 
pracownicy mają wysoką świadomość, że 
podejmowanie decyzji zakupowych zwią-
zanych z wyposażaniem domowego biu-
ra ma w zasadzie wpływ na komfort życia 
nas wszystkich. 

Za najważniejsze cechy domowe-
go sprzętu, które mają wpływ na śro-
dowisko i  społeczeństwo, 
respondenci uznają: dłu-
gowieczność, efektywność 
energetyczną i  redukcję 
odpadów. Przy czym 7  na 
10 pracowników (70 proc.) 
określa co najmniej jed-
ną z  tych cech jako istot-
ną. Dodatkowo aż 65 proc. 
badanych jest przekona-
nych, że kwestie ekolo-
giczne – także w obszarze 
zaplecza sprzętowego biznesu – zyska-
ją dodatkowo na znaczeniu po pandemii 
(Eco-Values Research, A Research Report 
for Epson & IRIS, Oliver Truman, Scott 
Murphy & Paige Blake, czerwiec 2020).  
Jak widać, kryzys związany z COVID-19 
może przynieść też pozytywne skutki 
– głównie w obszarze poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego.

Co zatem możemy wybrać z oferty Ep-
sona? Zacznijmy od tych, dla których 
wydruki w domu i praca ze sporą ilością 
dokumentów to codzienność. Tu idealnie 
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sprawdzi się Epson L6170. To zapro-
jektowane z myślą o firmach urządzenie 
3w1 umożliwia drukowanie dwustronne 
z szybkością 15 str./min. i posiada podaj-
nik papieru mieszczący 150 arkuszy oraz 
automatyczny podajnik dokumentów 
(ADF) na 30 arkuszy. Dzięki obsłudze 
Wi-Fi i Wi-Fi Direct, używając aplikacji 
Epson iPrint, można przesyłać dokumen-
ty do wydrukowania z urządzeń mobil-
nych. To niezawodne urządzenie zamiast 
kartridży wykorzystuje zaawansowany 
system napełniania pojemników z atra-
mentem oraz proste w  użyciu butelki 
z tuszem. Dzięki dołączonemu zapasowi 

na 14 000 stron w czer-
ni i 11 200 stron w kolo-
rze, co po jednokrotnym 
„zalaniu” powinno wy-
starczyć nawet na trzy 
lata drukowania, po-
zwoli zaoszczędzić do 
90  proc. na kosztach 
atramentu. 

Tym, którzy szukają 
czegoś mniejszego, co 
bez trudu zmieści się 

na każdym biurku i śmiało obsłuży po-
trzeby wszystkich domowników, moż-
na polecić model Epson L3150/3151. Ta 
kompaktowa drukarka EcoTank typu 
3w1, z  łącznością bezprzewodową na 
pokładzie, ma wszystko, czego potrze-
ba, by sprawdzić się w domowej pracy 
i nauce. Ten model potrafi wydrukować 
do 8100 stron czarno-białych i do 6500 
stron kolorowych za pomocą dołączo-
nego do drukarki zestawu startowego. 
Oczywiście tu również można przesyłać 
dokumenty do druku z wielu rodzajów 
urządzeń bezprzewodowych jak smart-
fony czy tablety.

Tym, którzy nie potrzebują druku w ko-
lorze warto polecić model Epson M3180. 
Ta stylowa, kompaktowa drukarka mono-
chromatyczna EcoTank jest łatwa w ob-
słudze i zapewnia bardzo niski całkowity 
koszt eksploatacji (szczególnie jeśli po-
równamy go z drukarkami laserowymi 
podobnej klasy). Oprócz druku możemy 
oczywiście skorzystać tu z funkcji kopio-
wania czy skanowania, a na dołączonym 
do urządzenia zapasie atramentu wydru-
kujemy nawet 11 000 stron.

Wszystkie drukarki Epson objęte są 
standardową gwarancją, którą można 
wydłużyć bezpłatnie nawet do trzech 
lat. Wystarczy rejestracja na stronie 
epson.pl/gwarancjanadrukarki. 

Pandemia nie 
wyparła tematyki 
ekologicznej 
ze świadomości 
europejskich 
klientów. 

HOME OFFICE

Więcej informacji: 
www.epson.pl/ecotank

Jacek Gamrot, Account Manager, Epson
jacek.gamrot@epson.pl, tel. 882 430 482

Halo, widać mnie? 
Praca z domu to nie tylko druk i obieg 

 
rozmów. Bardzo funkcjonalnym 

to nie wszystko. 
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DRUKARKA Zamiast kierować się wyłącznie ceną 
urządzenia, warto uwzględnić całkowite koszty i wygodę 
uzupełniania materiałów eksploatacyjnych. 

AKCESORIA Dodatki powinny ułatwiać zarówno pracę, jak i rozmowy 
z pomocą komunikatorów. 

MONITOR Po prostu musi być wyposażony w funkcje, które dbają 
o wzrok i wygodę użytkowania. 

HOME Office 
RAPRAPOORT 360RT 360oo
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1
KOMPUTER W pracy zdalnej ważna jest 
mobilność, stąd w trybie home office’u dobrze 
sprawdzają się przenośne pecety.   

5

4TABLET Model z dołączaną klawiaturą może być alternatywą lub 
uzupełnieniem dla laptopa.

Praca w modelu home offi ce to nie tylko siedzenie przy stole w kuchni czy salonie, lecz wykonywanie zadań z dowol-
nego miejsca. Przy wyborze sprzętu istotna jest więc mobilność i wydajność komputera. Pod tym względem sprawdzą 
się lekkie, energooszczędne laptopy z napędem SSD, gwarantujące długi czas pracy na baterii. Przy czym lepsze są 
modele biznesowe, z uwagi na zabezpieczenia, funkcje zarządzania i złącza, chociażby do podpięcia stacji dokującej. 

Ekosystem

na potrzeby pracy 

i rozrywki w domu.

Akcesoria, takie jak mysz i zewnętrzna klawiatura, powinna cechować ergonomia, korzystnie wpływająca na wielogodzinną 
pracę. Przykładowo, wygodę korzystania z komputera i dodatków zapewniają stacje dokujące ze złączem, do którego można 
podpiąć zewnętrzną klawiaturę. Jeżeli do laptopa podłączany jest zewnętrzny monitor, zwykle niezbędna jest zewnętrzna 
kamera, która może oferować lepszą jakość obrazu i większą swobodę kadrowania niż ta zintegrowana z obudową notebooka. 

Stopka monitora powinna mieć duże możliwości regulacji, aby ekran był zawsze 
na wysokości oczu. Matowa matryca sprawi, że będzie można komfortowo 
pracować, nawet przy dużym nasłonecznieniu. Warto sprawdzić, czy monitor 
ma funkcje, które dbają o wzrok, tak jest w przypadku modeli FlexScan EIZO 
(np. system niwelujący migotanie obrazu oraz ograniczenie emisji niebieskiego 
światła). Warto rozważyć monitor ze złączem USB-C, dzięki któremu do jego 

podłączenia wystarczy jeden kabel (również do 
zasilania). Przykładowo model EV2495. 

Dobrym wyborem do pracy w ramach home offi ce’u jest system EcoTank, który pozwala drukować nawet 
przez 3 lata w cenie niższej niż 1 gr za stronę A4. Generalnie istotne jest, aby urządzenie było uniwersal-

ne i sprawdziło się także jako wsparcie dla uczących się dzieci czy w charakterze 
drukarki do zdjęć. Niewielkie gabaryty sprzętu, a więc takie, żeby zmieścił się na 
biurku, będą stanowić dodatkowy atut. Modelem, który dobrze wpisuje się w takie 
właśnie potrzeby pracowników zdalnych, jest między innymi Epson L3151. 

Tablety, do których można podpiąć klawiaturę (modele „detachables”) mogą pełnić zarówno uniwersalną rolę klasycznego tabletu 
z ekranem dotykowym, jak i laptopa. To alternatywa dla zastosowań komputera przenośnego, gdy kluczowa dla użytkownika jest mo-
bilność, a ekran większy niż 10 –12 cali nie jest niezbędny. W zdalnej nauce mogą sprawdzić się specjalistyczne tablety piórkowe.
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6 NAS Najlepiej, gdy serwer sieciowy zapewnia nie tylko backup, lecz także dodatkowe funkcje. 

7 UPS Kluczową sprawą jest zabezpieczenie przed problemami 
z zasilaniem urządzeń klienckich.

8
ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZAJĄCE
Powinny zapewnić bezpieczny dostęp do zasobów firmowych, jak 
też chronić dane i urządzenia w domowym biurze. 

10 ROZWIĄZANIA DO KOMUNIKACJI W trybie home office 
niezbędne są rozwiązania online do zdalnej komunikacji, sprawdzą się zwłaszcza 
zestawy wideokonferencyjne przeznaczone do niewielkich pomieszczeń.

9 SIEĆ WI-FI Dobry router do domowego biura musi mieć trzy cechy: 
być szybki, oferować duży zasięg i obsługiwać wiele urządzeń klienckich 
jednocześnie. 

klientowi

HOME OFFICE

Warto wybrać nowoczesny, dwuzakresowy router Wi-Fi 6, gdyż obecność 
technologii OFDMA umożliwia wielu urządzeniom jednoczesne korzystanie 
z tego samego pasma, pomagając sieci Wi-Fi w obsłudze większej liczby 
urządzeń niż pozwalają na to możliwości routera Wi-Fi 5 o takich samych 
prędkościach. Dodatkowym atutem będzie obecność technologii kształto-
wania wiązki i mechanizm MU-MIMO. To rozwiązania zwiększające nie tylko 
prędkość, ale i zasięg sieci. Wymagania te spełnia np. TP-Link Archer AX20. 

W zależności od potrzeb w domowym biurze sprawdzi się NAS z dwoma lub czterema zatokami na dyski. Coraz ważniejsza staje się uniwersalność 
serwera sieciowego i dodatkowe funkcje. Oprócz możliwości przechowywania plików i korzystania z narzędzi do backupu wskazane są rozwiązania 
ułatwiające pracę zdalną, jak funkcja serwera VPN, narzędzia do współpracy i udostępniania danych, w tym mechanizmy umożliwiające przesyła-
nie danych z urządzeń mobilnych, czy też przydatna nie tylko do pracy funkcja serwera multimediów. 

Niespodziewane zaniki zasilania lub jego zakłócenia prowadzą do utraty cennych 
danych i możliwości komunikacji oraz zdalnej współpracy. Dlatego bardzo ważne 
jest, by UPS chronił takie urządzenia, jak stacjonarny komputer, monitor, drukarkę, 
zewnętrzne dyski i – co szczególnie istotne – router. Już pojedyncze gniazdko czy 
listwa zasilająca z ochroną przeciwprzepięciową ochroni przed gwałtownymi skoka-
mi napięcia, ale najlepszym zabezpieczeniem z podtrzymaniem zasilania podłączo-
nych urządzeń jest UPS, na przykład APC Back UPS BE850G2-CP. 

Nie można zapominać o zestawieniu połączeń z zasobami fi rmy poprzez VPN, unikając podłączania zdalnych pulpitów bezpośrednio 
do sieci. W miarę możliwości warto wdrożyć system uwierzytelniania wielopoziomowego. Pakiety ochronne powinny być rozbudo-
wane o narzędzia zabezpieczające, a przy tym istotne w pracy, a więc chociażby możliwość zarządzania domową siecią, szyfrowanie 
dysków, ograniczanie takiego zachowania użytkownika, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, bądź narzędzia pozwa-
lające na blokowanie całkowicie nowych zagrożeń.

W domowych biurach normą stało się korzystanie z platform internetowych do rozmów online i współpracy. Gdy wideo-
komunikacja staje się codziennością, a jej jakość jest istotna (chociażby rozmowy z klientami), przydadzą się rozwiązania 
sprzętowe kompatybilne z platformami przynajmniej najpopularniejszych dostawców, na przykład biurkowe zestawy do 
współpracy wideo ze specjalną kamerą, słuchawkami z funkcją eliminacji szumów i mikrofonem wyciszającym dźwięki 
tła, czy też kompaktowe zestawy z kamerą o wysokiej rozdzielczości i głośnikami w jednej niewielkiej obudowie. 

Pokaż to

swojemu !
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Gdy zdalna praca i nauka stały się powszechne, prze-
strzeń do pracy w domu powinna wspierać jak najwięk-
szą produktywność. Jednak nic z tego nie wyjdzie, gdy 
nie zadba się o nieprzerwane i niezawodne zasilanie. 

P rzy czym nie wystarczy wygodne 
krzesło, funkcjonalne biurko i odpo-
wiednie oświetlenie. Niestety, o braku 

bardzo ważnego elementu – gwarantowa-
nego i chronionego zasilania – zdalni pra-
cownicy zbyt często przekonują się dopiero, 
gdy go zabraknie. Tymczasem niezawodne-
go zasilania wymagają nie tylko takie urzą-
dzenia, jak stacjonarny komputer, monitor, 
drukarka czy zewnętrzne dyski, ale także 
chociażby router. Zwłaszcza że do zakłó-
ceń w sieci elektrycznej może dojść z wie-
lu powodów, których źródłem mogą być 
czynniki zarówno zewnętrzne, jak i  we-
wnętrzne. Przepięcie, czyli pojawienie się 
nagłego impulsu zbyt wysokiego napięcia, 
może być czasem wręcz zabójcze dla sprzętu 

elektronicznego. Na komputerach podłą-
czonych do zasilania może dojść do utra-
ty danych, a nawet fi zycznego uszkodzenia 
sprzętu. Przyczyny występowania przepięć 
są różne, w tym złe uziemienie i wyładowa-
nia elektrostatyczne, ale najbardziej groź-
ne są wyładowania atmosferyczne. Przy 
czym nie musi dojść do bezpośredniego 
uderzenia pioruna. Nawet, jeśli nastąpi to 
w pewnej odległości, to pola elektromagne-
tyczne mogą powodować szkody poprzez 
indukowanie prądu do pobliskich instalacji 
przewodzących. 

Kwestia ochrony przed przepięciami 
staje się wręcz kluczowa w kontekście 
powszechnego dzisiaj modelu pracy zdal-
nej. W przypadku pracy na komputerze

stacjonarnym, który jest pozbawiony zasi-
lania akumulatorowego, kłopotliwy bywa 
już sam zanik zasilania. Bardzo często na-
głe wyłączenie otwartych aplikacji koń-
czy się uszkodzeniem plików i  utratą 
często cennej pracy. W fi rmach oznacza 
to stratę czasu na odzyskiwanie danych, 
a w skrajnych przypadkach zaczynanie 
pracy od zera. Dzięki skorzystaniu z urzą-
dzeń zabezpieczających przed przepię-
ciami i  zanikami napięcia można być 
jednak mądrym przed szkodą.

Mniej stresów w zdalnej pracy 
i nauce 
Oczywiście nie brakuje osób, które twier-
dzą, że to ich nie dotyczy, bo korzystają 
z urządzeń wyposażonych w baterie. To 
prawda, laptopy, tablety czy smartfony 
mogą nadal działać, gdy pojawią się pro-
blemy z zasilaniem. Co jednak z dostępem 
do internetu? Tym bardziej, że wcale nie 
trzeba aż przerwy w dostawie energii, by 
doszło do trwałej utraty połączenia z sie-
cią. Nawet krótki zanik napięcia lub je-
go nagły skok może spowodować awarię 
routera Wi-Fi.
Wyobraźmy sobie kogoś, kto w ramach ho-
me offi  ce’u pisze właśnie tekst dokumen-
tu, pracuje nad arkuszem kalkulacyjnym, 
współpracuje z innymi podczas konferen-
cji internetowej – udostępniając im ekran 
komputera. Gdyby nagle w  domowym 
biurze pojawił się problem z zasilaniem, 

Home office 

CRN nr 2/202150

bez problemów 
z zasilaniem
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prawdopodobnie dokument by przepadł, 
konferencja zostałaby wstrzymana, a tym 
samym produktywność spadłaby do zera.
Podobnie jest ze zdalną nauką. Kiedy 
edukacja przeniosła się na platformy in-
ternetowe, zarówno nauczycielom, jak 
i uczniom powinno się zapewnić ochronę 
zasilania, by ograniczyć ryzyko utraty ko-
munikacji. Wyobraźmy sobie stres, jakiego 
musi doświadczać student podczas ważne-
go testu, gdy z powodu zaniku lub zakłóceń 
zasilania przestaje dzia-
łać komputer lub sieć.

Już pojedyncze gniazd-
ko czy listwa zasilająca 
z ochroną przeciwprze-
pięciową ochroni przed 
gwałtownymi skoka-
mi napięcia, które mo-
gą być spowodowane 
przez pioruny. Bardziej rozbudowane 
urządzenia, takie jak listwy zasilające zin-
tegrowane z akumulatorowym systemem 
podtrzymania zasilania dadzą kilka minut 
na spokojne zapisanie pracy i bezpieczne 
wyłączenie komputera w momencie wy-
stąpienia nagłej przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej. W przypadku korzystania 
z zaawansowanej stacji roboczej, używa-
nia zewnętrznych pamięci masowych 
czy routerów, warto postawić na bardziej 
zaawansowane zasilacze awaryjne oferu-
jące kompleksowe zabezpieczenia prze-
ciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz 
przeciwprzepięciowe.
Jeśli chodzi o  zabezpieczanie sprzętu 
w ramach home offi  ce’u przed zanikami 
napięcia i  skutkami wyładowań atmos-
ferycznych, to najlepszą ochronę oferują 
właśnie zasilacze awaryjne UPS. Gwaran-
tują podtrzymanie zasilania podłączonych 
urządzeń elektronicznych, gdy nastąpi 
przerwa w zasilaniu lub jego parametry 
nie będą mieścić się w bezpiecznym za-
kresie. Jednocześnie chronią sprzęt przed 
przepięciami. 
UPS jest wyposażony w baterię, która może 
zasilać urządzenia elektroniczne, gdy wy-
stąpią problemy w dostawie energii. Ponie-
waż bateria jest stale ładowana, to będzie 
gotowa do pracy, gdy zajdzie taka potrze-
ba. Co ważne, UPS zadziała natychmiast, 

Grzegorz Kostek,
Electrical Channel Sales Manager – 
Secure Power, Schneider Electric Poland 

zabezpieczone przed nie-
spodziewanymi zanikami 

gdy wystąpi przerwa w zasilaniu. Chroni 
nawet podczas bardzo krótkich jego zani-
ków i zakłóceń. Dlatego nie dochodzi do 
utraty cennych danych i efektów bieżącej 
pracy. 
Dostępne są różne typy zasilaczy UPS, 
o  różnych mocach i  czasie podtrzyma-
nia pracy na baterii. Oferują one od kilku 
minut do wielu godzin nieprzerwanego 
działania podłączonych urządzeń. Moż-
na więc wybrać model, który zapewni tyl-

ko tyle czasu, ile potrzeba 
na bezpieczne wyłączenie 
urządzeń w razie awarii za-
silania. Albo można zdecy-
dować się na taki UPS, który 
przez długi czas umożli-
wi kontynuowanie pracy. 
Wiele zasilaczy awaryj-
nych jest obecnie wyposa-
żonych w porty USB, dzięki 
czemu podczas przerwy 
w dostawie energii można 

jednocześnie ładować smartfony i  inne 
urządzenia przenośne. Co istotne, wszyst-
kie wymienione rozwiązania są w stanie 
chronić sprzęt, który często jest znacznie 
od nich droższy. Co równie ważne, nie-
wielka inwestycja w UPS może zapobiec 
utracie danych, które są jeszcze cenniej-
sze od sprzętu.

Zasilacze UPS Schneider Electric chro-
nią zarówno komputery w domach, sta-
cje robocze w fi rmach, jak i serwery oraz 
centra przetwarzania danych. Krót-
ko mówiąc, w portfolio Schneider 
Electric można znaleźć coś dla 
każdego. Resellerzy łatwo do-
biorą takie rozwiązanie, 
które będzie najlepiej 
dopasowane do kon-
kretnych wymagań 
użytkownika .
– Wybierając UPS-a 
należy zwrócić uwagę 
na jego moc. Dobrą prak-
tyką jest uwzględnienie zapasu 
około 20 proc. w stosunku do obecnych 
potrzeb, aby można było zwiększyć obciąże-
nie w razie przyszłej rozbudowy chronionego 
systemu. Ważny jest też czas podtrzymania. 
Może być mniejszy, jeśli klient doświadcza 

Niewielka inwestycja 
w UPS-a może 
zapobiec utracie 
danych, które są 
jeszcze cenniejsze 
od sprzętu.

jedynie krótkich skoków napięcia. Gdy zaś 
musi się on liczyć z dłuższymi przerwami 
w zasilaniu, trzeba wybrać model, który jest 
wyposażony w większy akumulator, ewentu-
alnie daje możliwość rozbudowy o zewnętrz-
ne baterie –  tłumaczy Grzegorz Kostek, 
Electrical Channel Sales Manager – Secure 
Power w Schneider Electric Poland. 

Znając potrzeby klienta co do mocy 
UPS-ów, czasu podtrzymania, perspek-
tyw rozbudowy środowiska i funkcji, moż-
na tworzyć także kombinacje produktów 
– obejmujące pakiety akumulatorowe i in-
ne akcesoria z oferty Schneider Electric.

Dodatkowe informacje: 
Grzegorz Kostek,  Electrical Channel Sales Manager, 

Secure Power Division, Schneider Electric Poland
grzegorz.kostek@se.com
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już go mają. Być może jeszcze w domach 
wciąż jest za mało urządzeń do zdalnej na-
uki. Z tego co zauważyliśmy, to na począt-
ku lockdownu rodzice, jeżeli mieli tablety, 
to dawali je dzieciom, ponieważ sami po-
trzebowali komputerów i niestety to się nie 
sprawdziło. Praca na tablecie, przynajmniej 
jeśli chodzi o naukę zdalną, jest mało efek-
tywna, stąd mieliśmy do czy-
nienia z mocno zauważalną 
wymianą tabletów na laptopy. 
Mam tu na myśli młodszych 
użytkowników. 

Czy użytkownicy domowi 
są przy tym zainteresowa-
ni pomocą w wyborze sprzętu?
Przy pracy zdalnej spora część pracodaw-
ców wyposażyła swoich pracowników 
w  laptopy czy stacjonarne komputery. 
Część osób sama kupowała sobie to, czego 
potrzebowała w home office. Jeżeli ktoś py-
tał o wybór sprzętu to najczęściej po fakcie, 
a więc już dysponując urządzeniem, któ-
re nie spełniło oczekiwań – stąd potrzeba 
uzyskania porady. Zwykle takie sytuacje 
wynikają z tego, że na przykład ktoś kupił 
taniego laptopa konsumenckiego sugerując 
się ceną, a po kilku dniach użytkowania za-
czął odczuwać niezadowolenie ze zbyt wol-
nej pracy czy też braku określonych złączy. 
Generalnie pracownicy domowi częściej 
decydują się na biznesowe urządzenia po-
leasingowe niż nowe laptopy. 

A jakiego rodzaju obsługi potrzebują naj-
częściej w ramach wsparcia na potrzeby 
home office’u? 
Najczęściej jest to instalacja i konfiguracja 
oprogramowania, co wykonujemy zdalnie. 
Nierzadko potrzebna jest też pomoc w kon-
figuracji połączeń, urządzeń, zabezpieczeń. 
Zwykle nie są to skomplikowane zadania. 
Zdarza się na przykład, że ktoś nie potrafi 

CRN W  zeszłym roku, gdy zamknię-
to biura z  powodu pandemii, zaczę-
ło się masowe przechodzenie na pracę 
zdalną. Czy i jak ta zmiana była dla was  
odczuwalna? 
Grzegorz Skuza Gdy wybuchła pandemia, 
szybko zaczęło przybywać zleceń związa-
nych z home office’m. Szacuję, że w ubie-
głym roku było ich o jakieś 40 proc. więcej 
niż przed COVID-19. Przybyło nam również 
klientów, bo więcej firm i osób potrzebowa-
ło wsparcia. Największy wzrost nastąpił 
w okresie od wiosny do sierpnia. Od tego 
czasu tematów związanych ze zdalną pra-
cą jest mniej. 

Czym to tłumaczyć? 
Wydaje mi się, że rynek home office’u już się 
nasycił. Ci, którzy potrzebowali sprzętu, 

podłączyć drukarki. Oprócz tematów zwią-
zanych z obsługą informatyczną domowych 
biur istotne są kompetencje serwisowe. Naj-
częściej firmy zgłaszają się do nas wtedy, 
gdy coś nie działa jak trzeba. W home office 
najczęstsze problemy to zalanie, uderze-
nia, uszkodzenie dysku twardego, utrata  
danych… Nierzadkim problemem, jeśli cho-

dzi o  bezpieczeństwo jest 
ransomware. Z tego, co za-
uważyłem, pracownicy uży-
wają VPN-ów i sobie z tym 
radzą. 

Jak duże firmy korzystają  
z waszych usług?  

Klientami są małe i średnie firmy. Z tym, że 
z tych najmniejszych, powiedzmy do pięciu 
osób, praktycznie nie mamy zleceń. Uważa-
ją, że w ten sposób oszczędzają. Mamy sta-
łych klientów, którzy w razie czego wiedzą, 
do kogo mają się zwrócić. Nie jest to współ-
praca na zasadzie płatnej gotowości, po pro-
stu rozliczamy konkretne interwencje. 

Jaki sprzęt kupuje się do domowych 
biur?
Najczęściej użytkownicy kupują 14-calo-
we laptopy, bo są najbardziej uniwersalne. 
Pojawiają się też 12-calowe, ale to rzadkość. 
Ponadto standardem stało się instalowanie 
jednego lub dwóch monitorów o przekąt-
nej 22 albo 24 cale. Drukarki wybierane 
są zwykle najtańsze, atramentowe. Z kolei 
NAS-y w domach to rzadkość. Klienci inte-
resują się nimi wtedy, gdy utracą jakieś dane 
i wówczas potrzebują pomocy w konfigura-
cji takich urządzeń. Nie przypominam sobie 
natomiast, żeby ktoś wymieniał router na 
bardziej wydajny. W domach korzysta się 
ze standardowych urządzeń od operatorów.

„Po przejściu firm na pracę zdalną 

serwisom PC znacznie przybyło 

zajęć” – informuje Grzegorz 
Skuza, właściciel serwisu PcFix.

DOMOWE BIURA:  
więcej pracy dla serwisów

Rozmawiał 

Krzysztof Pasławski

Wydaje mi się,  
że rynek home 
office’u  już się 
nasycił. 

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

CRN nr 2/202152

RAPRAPOORT 360RT 360oo

52_CRN_02_2020 raport  HO wywiad integrator.indd   52 15.02.2021   18:09:46



TP-Link OneMesh umożliwia 
stworzenie domowej sieci bez-
przewodowej na miarę potrzeb 
zdalnej pracy, nauki i innej 
aktywności online. Zapewnia 
szybkie i stabilne połączenia, 
nie wymagając przy tym kosz-
townej wymiany sprzętu, a po-
nadto jest łatwa w zarządzaniu 
i działa pod jedną nazwą Wi-Fi.

Home offi  ce, jako powszechny tryb 
pracy, jest już z nami niemal rok i za-
nosi się na to, że zostanie na dłużej 

– wiele fi rm już teraz deklaruje, że stawia na 
model hybrydowy (dom + biuro) nawet po 
zakończeniu pandemii. Przed pracownika-
mi stoi więc wyzwanie, aby zadbać o szybkie 
łącze bezprzewodowe, zapewniające kom-
fort wykonywania obowiązków zawodo-
wych. Nie można też zapominać o zdalnej 
nauce dzieci i innych aktywnościach online 
domowników. Pamiętajmy, że w domu cią-
gle rośnie liczba urządzeń podłączonych do 
sieci i wymagania sprzętowe, żeby obsłużyć 
taki ekosystem. 

Aby był on w pełni wartościowy i bezob-
sługowy dla użytkownika, sygnałem Wi-Fi 
powinien zostać pokryty cały budynek. Do 
tego dla wygody mieszkańców najlepiej, 
aby była to sieć pod jedną nazwą i z jed-
nym hasłem – tak, aby przemieszczając się 
po domu ze smartfonem czy laptopem, nie 
trzeba było przełączać się pomiędzy sie-
ciami i cieszyć się nieprzerwanym, wydaj-
nym połączeniem.

TP-Link stworzył OneMesh, techno-
logię, dzięki której jest to możliwe. Co 
istotne, by z niej skorzystać, wielu posia-
daczy urządzenia TP-Link musi jedynie 
ściągnąć aktualizację oprogramowania 
– nie muszą kupować nowych routerów. 
Technologia ta inteligentnie łączy urzą-

dzenia mobilne z routerem lub wzmac-
niaczem sieci, zapewniającym najlepszą 
jakość połączenia. Inteligentnie, tzn. sys-
tem sam wybiera najszybszą ścieżkę prze-
syłu danych. Daje to gwarancję stabilnej, 
szybkiej sieci w każdym zakamarku domu.

Zaawansowana technologia idzie w pa-
rze z łatwością jej obsługi. Siecią OneMesh, 
tak jak innymi systemami Wi-Fi TP-Linka,
można łatwo zarządzać przez aplikację 
mobilną Tether lub interfejs użytkownika.

Wszystkie nowe topowe urządzenia 
marki TP-Link są już kompatybilne z One-
Mesh. Ich lista znajduje się pod adresem 
tp-link.com/en/onemesh/product-list 
i stale się powiększa. Są to m.in.: route-
ry Wi-Fi 6 Archer GX90, AX90, AX73, 
AX3200, AX21, AX20, a  także nowe 
wzmacniacze sygnału, ekstendery, rou-
tery DSL i 4G.

Wystarczy aktualizacja 
Aby stworzyć sieć OneMesh nie jest ko-
nieczna kosztowna inwe-
stycja w sprzęt najwyższej 
klasy. Jeśli w domu działają 
już nieco starsze urządze-
nia TP-Linka, wystarczy 
aktualizacja firmware’u. 
Wśród starszych, popu-
larnych urządzeń, które 
dostały lub dostaną aktu-
alizację do OneMesh są m.in.: 
n  router Archer C6, od wersji sprzętowej 

V2; urządzenie umożliwia transmisję 
w łącznej przepustowości 1200 Mb/s;
technologia MU-MIMO 2x2 pozwala 
łączyć się z dwoma urządzeniami jed-
nocześnie, dwukrotnie zwiększając 
wydajność routera; 

n  router na kartę SIM Archer MR200
od wersji V4; udostępnia połączenie 
4G LTE (lub 3G) w sieci bezprzewo-
dowej aż 64 urządzeniom; nie wymaga 
konfi guracji i wystarczy karta SIM; 

n  wzmacniacz sygnału RE200 od wersji 
V2 pozwala na zwiększenie zasięgu sieci 
o 185 mkw.; łączna przepustowość wy-
nosi maksymalnie do 750 Mb/s.; RE200 
jest kompatybilny ze standardami 802.11 
b/g/n oraz 802.11ac; urządzenie cechu-
je estetyczny desing, miniaturowe wy-
miary i możliwość montażu w gnieździe 
zasilającym; 

n  transmitery sieciowe TL-WPA4220 
KIT od wersji sprzętowej V5 umożli-
wiające transmisję przez domową sieć 
elektryczną z prędkością do 600 Mb/s 
i udostępnianie sieci bezprzewodowej 
o prędkości do 300 Mb/s. 
Lista kompatybilnych urządzeń będzie  

 się stale poszerzać.

dla home office

HOME OFFICE

Wydajna i niezadowodna sieć 
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Eliminacja martwych stref Wi-Fi
OneMesh zwiększa siłę sygnału pojedynczej sieci Wi-Fi, obejmującej każdy zakątek domu. 

Koniec z szukaniem silniejszego sygnału, w celu uzyskania szybszego połączenia.
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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+”. 

Rozumowanie, które do tego prowa-
dzi jest następujące: „deweloperzy 
nie muszą się interesować procesem, 

Scrumem, organizacją pracy. To my, Scrum 
Masterzy i Agile Coache jesteśmy od tego! 
My im to zorganizujemy, poukładamy, a oni 
będą się mogli skupić na tym, w czym są do-
brzy, na wykonywaniu pracy – kodowaniu”. 
Postawa taka jest dla mnie antytezą tego, 
czym agile jest – a może raczej miał być.

Uważam tak, bo istotnym elementem 
idei agile w ogólności, a Scruma w szcze-
gólności, jest założenie, żeby to ludzie wy-
konujący pracę sami ją sobie organizowali. 
W Scrumie organizacja narzuca być może 
strukturę, w tym właśnie Scrum, narzuca 
podział na zespoły (choć lepiej jeśli pozwoli 
się ludziom, aby sami się do nich przypisa-
li lub choćby o tym współdecydowali), ale 
o całej reszcie ma decydować zespół. Ba! Ca-
ła następna fala nowatorskich metod zarzą-
dzania typu Holakracja idzie jeszcze dalej: 
pracownicy sami ustalają również struktury 
oraz podział odpowiedzialności i obowiąz-
ków, który jest przez nich dynamicznie do-
stosowywany zależnie od potrzeb. 

Skąd ta idea się wzięła? Choćby z obser-
wacji, że to ludzie bezpośrednio wykonu-
jący pracę mają najwięcej wiedzy na temat 
tego jak ona jest wykonywana, a zatem są 
w najlepszej pozycji do tego, żeby ją uspraw-
nić, poprawić. A także z obserwacji, że jeśli 
ludzie mają wpływ na to jak pracują, to są 
bardziej zaangażowani w pracę – co powo-
duje, że jeszcze bardziej im zależy, żeby to 
dobrze działało. I tak mamy w organizacji 

– a przynajmniej w zespole – pozytywne 
sprzężenie zwrotne, które podnosi i jakość 
pracy, i zaangażowanie. Do tego właśnie słu-
żą w Scrumie retrospekcje – robiliśmy cały 
sprint, teraz pomyślmy jak tę pracę robili-
śmy, abyśmy w przyszłości robili ją jeszcze 
lepiej, ponieważ nam na tym zależy. 

Zresztą, Scrum wziął się stąd, że zaan-
gażowani deweloperzy i współpracujący 
z nimi produktowcy oraz menedżerowie 
kombinowali, jak pracować lepiej. W skró-
cie, Scrum to jest coś co zespół robi, że-
by lepiej działać (o czym pisałem szerzej 
w  przywołanym już artykule, „Kryzys 
agile”, CRN Polska nr 12/2020). Mentalność 
„my wam to poustawiamy, nie musicie tego 
robić, wy macie kopać” jest z tym sprzeczna, 
wręcz szkodliwa. Obniża zaangażowanie, 
promuje postawę klasy „ja tu robię X od-do, 
a resztę mam w… głębokim poważaniu” al-
bo „niech menedżer, to znaczy Scrum Ma-
ster się tym zajmie, to nie moja sprawa”. To 
jest stawianie Scruma na głowie, powrót do 
biernych deweloperów zarządzanych przez 
menedżerów, którzy – jako ci starsi i mą-
drzejsi – poustawiają im świat. Czyli powrót 
dokładnie do tego, czemu przeciwstawił się 
cały ruch agile. Innymi słowy, takie myśle-
nie to prosta droga do tego, żeby Scrum nie 
był czymś, co robią deweloperzy, aby lepiej 
działać, ale stał się czymś, co inni robią de-
weloperom. A to, jak już wiemy, nie działa. 
Właśnie między innymi dlatego, żeby wal-
czyć z takimi pomysłami, w najnowszym 
„Scrum Guide” nie ma już ról. Są odpowie-
dzialności w zespole (Scrum Team). Cały 

zespół odpowiada za to, czy praca jest do-
brze zorganizowana i czy jest wartościowa.

Jeśli to czytasz, a masz odpowiedzialność 
Scrum Mastera, apeluję: nie stawiaj Scruma 
na głowie! Nie próbuj we wszystkim zespo-
łu wyręczyć. Pewnie, jeśli zespół jest mało 
doświadczony, w ogóle świeży to układa-
nia potrzebuje więcej. Ale z czasem ma być 
go coraz mniej. Nigdy nie stawiaj się ponad 
zespołem, nie myśl, że TY im poukładasz, 
a oni nie muszą o tym myśleć. Przeciwnie 
– powinni o tym myśleć. Jako SM dąż do te-
go, żeby każdy członek zespołu czuł się od-
powiedzialny nie tylko za swoje od-do, ale 
za całość: całość tego, jaki produkt jest, jak 
wygląda zespół, jak wygląda organizacja, 
co można poprawić. Jeśli będzie inaczej, 
Twój zespół odrzuci Scruma, traktując go 
jako kolejny wymysł menedżerów wciska-
ny im na siłę. A nie o to przecież chodzi. 
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Kryzys agile, o którym pisałem kilka miesięcy temu, stał się tak widoczny, 

że właściwie nikt nie polemizuje już z samą tezą o jego istnieniu. Niektórzy 

jednak zaczęli się pocieszać, że to w sumie nic złego.

Nie stawiajcie 
Scruma

na głowie!
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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. 

Należy 
spodziewać się 

wzrostu cen 
sprzętu. 

P ierwsza w  pandemicznej rzeczy-
wistości odnalazła się infrastruk-
tura teleinformatyczna, wykorzy-

stywana do zdalnej pracy i nauki, zamó-
wień oraz komunikacji społecznej. U nas 
podołała temu obciążeniu w  80  proc., 
przy czym w wielu miejscach  jakość trans-
misji nie jest najlepsza. 

Niestety administracja, zamykając do-
stęp do urzędów, tylko częściowo prze-
niosła obsługę obywateli do sieci. Nie 
wszystkie procedury administracyjne zo-
stały tak zmodyfi kowane, aby były możliwe 
do realizacji zdalnie. Dalej około 20 proc. 
potencjalnych użytkowników nie ma do-
stępu do komputera – często też nie potra-
fi łaby z niego (lub smartfonu) skorzystać. 

Na rynku teleinformatycznym więk-
szość z podpisanych kontraktów na usłu-
gi IT była kontynuowana. Korzystając ze 
zdalnej pracy programistów możliwe było 
realizowanie zamówień na oprogramowa-
nie. Chociaż, jak podejrzewam, problemy 
z „Cyberpunkiem” wynikły ze zmienionej 
przez sytuację pandemiczną organizacji 
testów produktu – nie wszystko udało się 
zdalnie skoordynować w zespole na 5 mi-
nut przed wydaniem gry na rynek.

Co istotne, pojawiły się nowe ważne 
zamówienia na oprogramowanie. Fir-
my zagraniczne musiały szybko uaktual-
nić i zmodernizować oprogramowanie do 
zdalnych spotkań. W pilnym trybie uru-
chomiono prace nad systemami kontroli 
źródeł zakażenia koronawirusem. Syste-
my te w Chinach oraz Korei pozwoliły na 
szybkie wyodrębnienie ognisk epidemii. 
W USA oraz EU prace nad takimi syste-
mami musiały zostać wstrzymane wskutek 
protestów społeczeństw, które nie mają za-
ufania do zachowania w poufności zbiera-
nych danych osobowych. W związku z tym 
w Polsce zawieszono prace nad systemem 

ProteGO Safe. Z nowych aplikacji, wyróż-
niłbym e-receptę, w ślad za którą, od po-
czątku 2021 r., ruszyły też e-skierowania. 

W minionym roku zaczęto silnie pro-
mować techniki sztucznej inteligencji (SI). 
Rozpoczęto prace nad wieloma progra
mami i systemami korzystającymi z funk-
cji SI, z wykorzystaniem przetwarzania 
w chmurze do wspomagania prac badaw-
czych nad istotą oraz leczeniem COVID-19. 

Przez obawy o możliwość inwigilacji in-
stalacji 5G przez sprzęt Huawei oraz z po-
wodów fi nansowych opóźniono przydziały 
częstotliwości i budowę tej sieci przez ope-
ratorów, ograniczając się do centrów kilku 
miast. Wydaje się, że z braku środków na 
inwestycje, w najbliższych miesiącach nie 
będzie zbytniego zapotrzebowania na 5G 
dla potrzeb IoT. Konsumenci nie będą wi-
dzieli pilnej potrzeby zakupu smartfonów 
z funkcją obsługi dostępu do 5G. 

Pod koniec roku znaczącym wydarze-
niem w USA i na świecie było wykrycie 
wirusa w programie aktualizacji oprogra-
mowania SolarWinds, poprzez który kra-
kerzy mogą potem ingerować w wybrane 
przez nich systemy obsługi administracji, 
nie tylko amerykańskiej. Do dzisiaj nie jest 
znane źródło pochodzenia tego wirusa 
oraz zakres szkód jakie zostały lub mogą 
jeszcze zostać poczynione. 

W przyszłości należy się spodziewać 
wzrostu cen sprzętu cyfrowego z powodu 
osłabiania wartości złotówki przez NBP, 
opłaty reprografi cznej oraz wzrostu kosz-
tów frachtu lotniczego, morskiego i kolejo-
wego z Azji. Mimo to nie ustanie popyt na 
sprzęt potrzebny do zdalnej pracy, nauki 
i e-zakupów. W sektorze oprogramowa-
nia może nastąpić zastój z powodów ko-
niecznych oszczędności inwestycyjnych. 
Z drugiej strony planowane są nowe syste-
my obsługi administracji. 

Zanim, jako „oracle”, przejdę do przewidywań, zacznę od podsumowania 

roku 2020 (7E416), co nie jest prostym zadaniem. 
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Rynek teleinformatyczny 
w roku 7E5
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L awinowy przyrost danych nie jest 
już jedynym wyzwaniem dla pro-
ducentów macierzy dyskowych czy 

oprogramowania do backupu. Pandemia 
przyniosła ze sobą całą masę wcześniej 
nieznanych problemów, z którymi trzeba 
się w jakiś sposób uporać. To lekcja do od-
robienia zarówno dla liderów rynku, jak 
i dostawców próbujących doszlusować do 
czołówki. Ci ostatni wykorzystują różne 
strategie, aby dostać się na szczyt lub po-
zyskać nowego inwestora. Dla przykładu 
StorCentric stara się dotrzeć do jak naj-
szerszego grona odbiorców dzięki rozbu-
dowanemu portfolio produktów. Działania 
tego startupu budzą przy tym pewne sko-
jarzenia z drogą obraną niegdyś przez Joe 
Tucciego, wieloletniego prezesa EMC. Są 
też jednak firmy, przykładowo Robin.io, 
idące w przeciwnym kierunku i koncen-
trujące się na bardzo niewielkim wycinku 

rynku. Ten akurat startup z San 
Jose rozwija platformę do prze-
noszenia skonteneryzowanych 
aplikacji pomiędzy chmurami różnych 
dostawców. Wśród klientów zaintereso-
wanych tym rozwiązaniem przeważają 
telekomy. 
– Wraz z rozwojem sieci 5G wymagania 
dotyczące opóźnień, czasu pracy i  liczby 
podłączonych urządzeń również się zinten-
syfikowały. W rezultacie dla operatorów sie-
ci i dostawców usług telekomunikacyjnych 
staje się jasne, że będą musieli przesiąść się 
z maszyn wirtualnych na kontenery – tłu-
maczy Narasimha Subban, Senior Direc-
tor of Software Development w Robin.io. 

Wtóruje mu Mihir Shah, CEO i współ-
założyciel StorCentric. Jego zdaniem 
skalowalność i krótki czas pracy związa-
nej z  wdrożeniem kontenerów pozwo-
lił ich użytkownikom stosunkowo łatwo 
przystosować się do nowych realiów, któ-
re niesie ze sobą zdalna praca. Menadżer 
nie ma złudzeń, że nawet po uporaniu się 
z pandemią przedsiębiorstwa zaczną od-
chodzić od maszyn wirtualnych na rzecz 
aplikacji kontenerowych. Zresztą od pew-
nego czasu widać wyraźne ruchy po stro-
nie czołowych producentów włączających 
do swojej oferty narzędzia przeznaczone 
do obsługi danych w środowiskach skonte-
neryzowanych. Jednak o ile backup konte-
nerów to kwestia nieodległej przyszłości, 
o tyle walka z ransomwarem stanowi po-
trzebę chwili. Ferhat Kaddour, wiceprezes 
ds. sprzedaży i sojuszy w Attempo, zwraca 

uwagę na niepokojący wzrost ataków wy-
mierzonych w kopie zapasowe oraz za-
soby archiwalne. W tym roku liczba tego 
typu incydentów się zwiększy, a dostawcy 
oprogramowania do backupu powinni być 
przygotowani na taki scenariusz.  

StorCentric w ciągu ostatnich dwóch lat 
przejął pięciu producentów. Gdyby doty-
czyło to wielkiego koncernu, ta liczba nie 
robiłaby na nikim większego wrażenia,  
ale w  tym przypadku sytuacja jest nie-
codzienna –  w  roli nabywcy występuje  
startup założony niespełna trzy lata te-
mu. Jakby tego było mało, jego zakupy 
wzbudzają kontrowersje, co szczególnie 
odnosi się do ostatniej transakcji, a więc 
zakupu Violin Systems. Nazwa tej firmy 
z pewnością nie jest obca osobom uważ-
nie śledzącym rynek pamięci masowych. 
Violin Memory powstało w 2005 r. i było 
jednym z pionierów w segmencie macie-
rzy all-flash. W 2013 r. firma zadebiutowa-
ła na giełdzie, aby niedługo potem… ogłosić 
bankructwo. Ostatecznie poobijanego pro-
ducenta przygarnął fundusz Soros Group 
i przemianował go na Violin Systems. Fir-
ma trafiła pod skrzydła StorCentric pod 
koniec ubiegłego roku. 

– Celem naszego małego konglomeratu 
jest zaoferowanie klientom pełnego portfo-
lio technologii zarządzania danymi. Violin Fo
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Pamięci Pamięci 
masowe: masowe: 

Producenci pamięci maso-

wych poszukują sposobów 

na bezpieczniejsze i szybsze 

przetwarzanie danych. Ciekawe 

pomysły rodzą się najczęściej 

w zaciszu biur badawczo-roz-

wojowych tych mniej znanych 

dostawców.

ofensywa graczy 
drugiego planu

n Wojciech Urbanek
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Systems doskonale wpisuje się w naszą mapę 
drogową rozwiązań i jest punktem pośred-
nim pomiędzy macierzami all-flash Nexsan 
oraz Vexata – wyjaśnia Mihir Shah. 

Ambicje StorCentric nie ograniczają się 
jedynie do śrubowania parametrów wydaj-
ności macierzy all-flash, o czym świadczy 
chociażby autorskie rozwiązanie „unbre-
akable backup”. Nowy właściciel, StorCen-
tric, wykorzystał możliwości współpracy 
macierzy Nexan Unity oraz systemu As-
suseron przeznaczonego do archiwiza-
cji danych. Producent zapewnia, że taka 
kombinacja chroni przed atakami i umoż-
liwia też szybkie o odzyskanie danych oraz 
utrzymanie ciągłości biznesowej. Rozwią-
zanie koncentruje się na ochronie danych 
przed atakami ransomware, włączając bac-
kup i tworząc niezmienną kopię danych, 
z której można szybko odzyskać niezmie-
nione pliki. Ofertę StorCentric w zakresie 
ochrony cyfrowych zasobów uzupełnia 
grupa produktów z  rodziny Retrospect 
adresowanych dla małego i średniego biz-
nesu. Ciekawostką jest fakt, że startup ten 
posiada w swoim portfolio linię produktów 
Drobo, czyli NAS-ów przeznaczonych dla 
właścicieli mniejszych przedsiębiorstw.

Migracja eksabajtów danych 
W  styczniu OVHcloud poinformowało 
o pracach związanych z uruchomieniem 
usługi Storage as a Service, bazującej na 

nośnikach taśmowych IBM-a oraz opro-
gramowaniu Atempo, hostowanym i ob-
sługiwanym przez operatora w nowych 
francuskich centrach danych. Czym tłu-
maczyć obecność w tym gronie szerzej 
nieznanej firmy Atempo? Co bardziej zło-
śliwi szybko wskażą na konotacje naro-
dowe, aczkolwiek gwoli sprawiedliwości 
należy przyznać, że francuski dostawca 
rozwiązań do backupu i ochrony danych 
nie należy do żółtodziobów w swoim fa-
chu. Na liście klientów Atempo figuruje już 
ponad 70 tys. firm oraz instytucji. Najbar-
dziej zaawansowanym, a jednocześnie naj-
nowszym rozwiązaniem tego producenta 
jest platforma Miria, która umożliwia ob-
sługę setek terabajtów danych oraz milio-
nów, a nawet miliardów plików. System 
realizuje funkcje związane z backupem, ar-
chiwizacją, przenoszeniem oraz migracją 
danych. Ważnym ogniwem w tym rozwią-
zaniu jest narzędzie Data Movers – odpo-
wiedzialne za skalowalność i wydajność 
operacji. Jego rola polega na równoważe-
niu obciążeń, monitorowaniu procesów 
oraz optymalizacji ścieżek danych. Plat-
forma francuskiego producenta pozwala 
migrować nawet eksabajty nieustruktury-
zowanych danych między systemami NAS 
i dalej do magazynów plików lub obiektów 
na dysku, taśm i chmury publicznej. 

– Najmniejsza migracja, jaką wykona-
liśmy w tym roku, obejmowała 80 TB pli-
ków o wielkości 1 KB. Z kolei największa 
migracja wyniosła 13 PB dla klienta z listy  
Fortune 500 – wylicza, wiceprezes ds. sprze- 
daży w Atempo.

Na uwagę zasługuje 
fakt, że Miria spotkała 
się z ciepłym przyjęciem 
nie tylko wśród inte-
gratorów, ale również 
dostawców pamięci ma-
sowych. Z platformy korzystają: Huawei, 
Nutanix, DDN i Qumulo. 

Dobre czasy dla open source 
W ostatnim czasie zarówno dostawcy, jak 
i klienci wykazują rosnące zainteresowa-
nie oprogramowaniem open source. W ich 
gronie znajduje się startup SoftIron, który 
opracowuje rozwiązania sprzętowe bazu-
jące na Ceph – otwartoźródłowym opro-
gramowaniu Software Defined Storage. 
Szefowie firmy bardzo wysoko oceniają 

funkcjonalność i jakość tego rozwiązania, 
aczkolwiek zwracają uwagę na pewien 
poważny mankament, jakim są trudności 
związane z rozbudową systemu i adaptacją 
do istniejącego środowiska. Andrew Mo-
loney, wiceprezes SoftIron, absolutnie nie 
zgadza się z powszechnie panującą opinią, 
że Ceph doskonale współpracuje z każdym 
rozwiązaniem sprzętowym. 

– Osoby, które w to uwierzą, może spo-
tkać duże rozczarowanie podczas realizacji 
projektu – ostrzega Moloney. 

W SoftIron postrzegają systemy open 
source również jako remedium na bolącz-
ki związane z atakami na łańcuchy dostaw. 
To także szansa dla mniejszych lokalnych 
graczy konkurujących z  wielkimi mię-
dzynarodowymi korporacjami. Dobrą eg-
zemplifikacją tej tezy jest amerykańskie 
iXsystems. Firma ta ponad dekadę temu 
przejęła pieczę nad popularnym systemem 
FreeNAS, na bazie którego wdrożono po-
nad milion urządzeń NAS. Z myślą o klien-
tach korporacyjnych specjaliści iXsystems 
rozwinęli linię produktów TrueNAS, adre-
sowanych do klientów biznesowych. Sys-
temy te wykorzystują pliki ZFS i obsługują 
najpopularniejsze protokoły: SMB/CIFS, 
NFS, S3, AFP, FTP czy iSCSI. Producent 
oferuje trzy modele hybrydowe oraz jeden 
all-flash, przeznaczone do pracy w środo-
wisku produkcyjnym, a od niedawna także 
system hiperkonwergentny. Najświeższym 
rozwiązaniem jest TrueCommand Cloud 
– usługa oparta na chmurze, umożliwia-
jąca monitorowanie urządzeń, a  także 

pozwalająca partne-
rom oferować pamięć 
masową w  modelu as  
a service. 

– Przyszłość prze-
chowywania aplikacji 
i danych należeć będzie 

do open source i chmury hybrydowej, zaś 
granice pomiędzy plikami, blokami i obiek-
tami będą się coraz bardziej rozmywać 
– przewiduje Morgan Littlewood, wice-
prezes iXsystems.

I faktycznie, już teraz do sprzętu wy-
korzystującego otwarte oprogramowanie 
udaje się przekonać zarówno właścicie-
li biznesów na amerykańskiej prowin-
cji, jak i wielkie koncerny w rodzaju BP,  
Juniper Networks, Marvel Studios, Palo 
Alto Networks czy Sony.

Rośnie zainteresowanie 
oprogramowaniem 
open source.
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Dystrybucja: mocny początek roku 
Sprzedaż w sektorze europejskiej dystrybucji w I kw. 2021 r. ma zwięk-

szyć się o 6 do 12 proc. rok do roku – przewiduje Context. Oznacza to 

kontynuację dobrej passy z ub.r., choć z mniejszą dynamiką niż w poprzed-

nich miesiącach. W IV kw. 2020 r. sprzedaż była wyższa o 10,2 proc. rok do roku 

(26,3 mld euro). W ocenie analityków w I kw. 2021 r. utrzyma się duży popyt na 

sprzęt oraz dodatki do zdalnej pracy i nauki, co ma być głównym powodem lep-

szych wyników. Jeśli chodzi o produkty infrastruktury IT, to mimo niewielkiego 

dołka w I kw. 2021 r. (-2 proc.), w ocenie Contextu w 2021 r. zapotrzebowanie 

na takie produkty będzie rosło. I to nawet w przypadku, gdy część swoich inwe-

stycji przedsiębiorstwa przeznaczą na „wejście w chmurę”. Jak przyznaje Adam Simon, 

dyrektor Contextu, prognoza na I  kw. br. mogłaby być nawet wyższa, bo popyt jest 

duży, jednak wzrosty sprzedaży hamowane są przez problemy z dostępnością sprzętu 

i komponentów. Brytyjski analityk uważa, że podaż pozostanie jednym z największych 

wyzwań dla łańcucha dostaw w 2021 r.

Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i globalnych 
mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 
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Prognoza sprzedaży 
wybranych 

kategorii produktów 
w dystrybucji 

w Europie, w I kw. 
2021 r. (różnica wobec 

I kw. 2020 r.*)

Polscy przedsiębiorcy borykają się 

z problemem braku wykwalifikowanych 

specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Z ba-

dań Xopero wynika, że ponad 55 proc. 

ankietowanych zetknęło się z tym pro-

blemem, a dla części z nich (20 proc.) 

jest on na tyle poważny, że ma nega-

tywny wpływ na skuteczność całego 

zespołu. Jednak 35 proc. badanych 

stwierdziło, że problem albo został 

już zażegnany, albo prowadzone 

obecnie działania skutecznie go 

ograniczają. Dodatkowo, 44 proc. 

respondentów jest zdania, że ten 

problem ich nie dotyczy. W jaki 

sposób firmy mogą podnieść umie-

jętności zespołu? Ankietowani wskazali, 

że najistotniejsze z ich punktu widzenia są 

szkolenia, webinaria i edukacja online. Jak 

podkreślają autorzy raportu, ważne jest 

jednak, aby te działania miały charakter 

stały i konsekwentny – dopiero wówczas 

można mówić o efektywnej edukacji. 
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Pandemia przyspieszyła zmiany w ofertach resellerów. Przykładowo, 

odsetek firm z kanału sprzedaży, które wdrażają rozwiązania do 

tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz odtwarzania po awarii 

i sprzedają pamięci masowe wzrósł do 70 proc. w 2020 r. z 44 proc. 

w roku 2019 – wynika z badania Context ChannelWatch. Jednocześnie 

tempa nabiera proces przechodzenia firm z kanału sprzedaży na 

rozwiązania cyfrowe oraz XaaS („wszystko jako usługa”). Na pytanie 

o wsparcie, jakiego partnerzy potrzebują od dystrybutorów, aby 

odnieść sukces w sprzedaży i dostarczaniu rozwiązań as-a-service 

w 2021 r., 55 proc. uczestników badania odpowiedziało, że „szkoleń 

i edukacji”. W swoim komentarzu do wyników raportu rada doradcza 

organizacji GTDC, która składa się z liderów kanału sprzedaży z róż-

nych krajów, ocenia że XaaS jest „nieuniknionym 

i logicznym” wymiarem dystrybucji IT. 

Usługowe IT „nieuniknione” w dystrybucji 

SZANSA DLA LAPTOPÓW Z 5G
W czasie pandemii znacznie zwiększyła się popularność 

notebooków z modułami sieci komórkowej. Według 

Strategy Analytics w 2020 r. na rynek dostarczono po-

nad 10 mln takich urządzeń, o 70 proc. więcej niż przed 

rokiem. Jeśli jednak porównać ten dane z całym ryn-

kiem pecetów i tabletów (około 460 mln sztuk), wciąż 

nie są to jakieś wielkie liczby. Szacuje się, że obecnie na 

świecie jest używanych 26 mln komputerów z obsługą 

sieci komórkowej, co stanowi wzrost o 25 proc. w cią-

gu roku. Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu 

sprzedaży takich laptopów, do poziomu 14,3 mln sztuk 

w 2025 r. (w tym około 70 proc. modeli ma mieć mo-

duł 5G). Laptopy połączone z siecią komórkową staną 

się bardziej powszechne w ciągu następnej dekady, 

ale do dalszego stymulowania popytu kluczowy jest 

sposób, w jaki firmy IT zachęcą do tego użytkowników. 

Producenci, operatorzy i sprzedawcy muszą umieć 

wyjaśnić klientom bizneso-

wym, w jaki sposób notebooki 

z modułami 5G (czy też 4G) 

poprawią wydajność pracy czy 

poziom bezpieczeństwa. 
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Prognoza światowych wydatków na IT w 2021 i 2022 r.

Wydatki w 2020 r. 

(mld dol.)

Wzrost w 2020 r. 

wobec 2019 r. (proc.)  

Wydatki w 2021 r. 

(mld dol.)

Wzrost w 2021 r. 

wobec 2020 r. (proc.)  

Wydatki w 2022 r. 

(mld dol.)

Wzrost w 2022 r. 

wobec 2021 r. (proc.)  

Systemy data center 214,985 0 228,36 6,2 236,043 3,4

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 465,023 -2,4 505,724 8,8 557,406 10,2

Urządzenia 653,172 -8,2 705,423 8 714,762 1,3

Usługi IT 1011,795 -2,7 1072,581 6 1140,057 6,3

Usługi telekomunikacyjne 1349,891 -1,7 1410,745 4,5 1456,637 3,3

W sumie 3694,866 -3,2 3922,833 6,2 4104,905 4,6

Przewiduje się, że światowe wydatki na IT 

w 2021 r. wyniosą łącznie 3,9 bln dol., co stanowi 

wzrost o 6,2 proc. wobec danych z roku 2020, kiedy 

to odnotowano spadek o 3,2 proc. – twierdzą analitycy 

Gartnera. Dodają przy tym, że powrót do nakładów na poziomie 

z 2019 r. jest spodziewany dopiero w 2022 r. W 2021 r. najsilniejsze odbicie ma 

nastąpić na rynku oprogramowania dla firm (+8,8 proc.), w miarę rozszerzania 

i ulepszania zdalnych środowisk pracy. Z tego samego powodu nadal będziemy 

też świadkami dużego zapotrzebowania na urządzenia (+8 proc.). Prognoza 

zakłada przy tym, że globalne wydatki na IT związane z pracą zdalną w 2021 r. 

okażą się jeszcze wyższe niż w 2020 r. i wyniosą 332,9 mld dol. (+4,9 proc. rok 

do roku). W tym roku dyrektorzy ds. informatyki będą szukać równowagi pomię-

dzy oszczędzaniem gotówki i rozwojem firmowego IT. Gartner przewiduje po-

nadto, że będą preferowane projekty, które w krótkim czasie pozwolą na genero-

wanie konkretnej wartości. Analitycy zapowiadają także dalszy wzrost poziomu 

cyfryzacji procesów wewnętrznych firm, łańcucha dostaw, interakcji z klientami 

i partnerami oraz świadczenia usług. Dominującym trendem w inwestycjach na 

początku 2021 r. jest „biznes cyfrowy”, z takimi obszarami, jak: przetwarzanie 

w chmurze, podstawowe aplikacje biznesowe, bezpieczeństwo i obsługa klienta. 

Jednocześnie będą kontynuowane inicjatywy optymalizacyjne z naciskiem na 

Wydatki w poszukiwaniu 
równowagi
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55%

szkolenia marketing fi nansowanie sprzedaż fakturowanie

40%
35% 34%

25%

Jakiego wsparcia 
potrzebujesz od 
dystrybutorów, aby 
sprzedawać ofertę 
as-a-service?
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uruchamialiśmy obsługę wypłat wsparcia 
dla przedsiębiorców w ramach Tarczy fi -
nansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Krótko mówiąc – pracy mamy więcej niż 
przed pandemią. 

Na ile te zmiany okażą się, Pani zdaniem, 
trwałe?
Na pewno na stałe zostaniemy przy mode-
lu pracy hybrydowej. Praca zdalna ma wie-
le zalet: daje ludziom większą elastyczność, 
oszczędza czas przeznaczony na dojazdy do 
biura, pozwala lepiej zorganizować życie ro-
dzinne itd. Jednak ma też swoje wady. Wielu 
zespołom bardzo brakuje możliwości spo-

tkania się i bezpośrednie-
go udziału w dyskusjach. 
Działania kreatywne 
lepiej jednak wychodzą, 
gdy ludzie są razem, pra-
cują obok siebie i projekt 
może się „ucierać” w bez-
pośrednich, rzeczywi-

stych relacjach. Wideospotkania takich 
możliwości nie dają. Dlatego według mnie 
w przyszłości będziemy pracować w trybie 

CRN Jak pandemia zmieniła funkcjono-
wanie struktur IT w Crédit Agricole?
Dorota Poniatowska-Mańczak Wybuch 
pandemii i konieczność ograniczenia ryzy-
ka zakażeń okazały się dla nas dużym wy-
zwaniem z dwóch powodów: po pierwsze 
musieliśmy błyskawicznie przeorganizo-
wać naszą pracę i przestawić się na zdalną 
realizację wszystkich zadań. Wymagało to 
na przykład zapewnienia odpowiedniego 
sprzętu dla ludzi, na przykład laptopów, 
których w  pierwszym okresie pandemii 
brakowało na rynku. Poza tym pandemia 
spowodowała gwałtowne przyspieszenie 
cyfryzacji wszystkich procesów obsługi 
i kontaktów z klientami. 
W związku z zagrożeniem 
epidemicznym klienci 
chętniej korzystają z ban-
kowości elektronicznej 
i  mobilnej i  my musimy 
umieć sprostać tym ocze-
kiwaniom. Do tego doszły 
obowiązki regulacyjne, które również ge-
nerują konieczność zapewnienia dodatko-
wych usług. Na przykład w szybkim tempie 

pół na pół – trochę zdalnie, a trochę w biu-
rze. I taki model współpracy pewnie już 
z nami zostanie na stałe. 

Jakie obszary działań są w tej chwili naj-
ważniejsze z perspektywy działu IT?
Skupiamy się na procesach cyfryzacyjnych, 
głównie w obszarze kontaktów pomiędzy 
klientami a bankiem, ale prowadzimy też 
cyfryzację procesów wewnętrznych. Udo-
skonalamy rozwiązania dla bankowości 
mobilnej. Intensywnie pracujemy nad roz-
wiązaniami do współpracy z partnerami dla 
produktów consumer fi nance. Jest to silnie 
związane z rozwojem e-commerce i potrze-
bą zdalnej obsługi transakcji w handlu elek-
tronicznym. Poszerzamy ponadto zakres 
e-usług dla administracji publicznej. 

Które z działań były już wcześniej plano-
wane, a które muszą być realizowane pod 
presją wymogów obecnej sytuacji?
Bardzo ważnym wyzwaniem jest dla nas 
generalnie dostosowywanie się do wymo-
gów różnorakich regulacji. Nie tylko anty-
covidowych, które ukierunkowane są na 

„Jednym z zadań, które sobie stawiamy na 

najbliższy czas, jest doskonalenie jakości obsługi 

klientów we wszystkich rodzajach kontaktów. 

Wiąże się to z cyfryzacją procesów obsługi, jak 

również udoskonalaniem obsługi w kanałach 

elektronicznych. Planujemy wdrażanie zmian 

architektury naszych rozwiązań IT w kierunku data- 

-centric architecture” – mówi Dorota Poniatowska-

-Mańczak, CIO w banku Crédit Agricole.

metodyki 
zwinne

Stawiamy na

Działania kreatywne 
lepiej wychodzą,  
gdy ludzie są 
razem, obok siebie. 
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Co pochodzi z zewnętrznych zakupów?
Na zewnątrz nie tylko zlecamy wykonanie 
konkretnych zadań, ale też wykorzystujemy 
body leasing. Mamy stały zespół dostawców, 
z którymi pracujemy, ale nie ograniczamy się 
tylko do nich. Jeśli szukamy nowego rozwią-
zania, to robimy rozpoznanie rynku bardzo 
szeroko, rozważamy każdą interesującą 
ofertę. 

Jakie kryteria decydują ostatecznie 
o państwa wyborze?
Przy długofalowych inwestycjach, czy 
przy krytycznych systemach liczy się sta-
bilność fi rmy, ciągłość świadczenia usługi 
i doświadczenie w danym sektorze. Inaczej 
sytuacja wygląda w przypadku innowacji. 
Przy takich rozwiązaniach bardziej patrzy-
my na użyteczność rozwiązania – tu mowa 
o małych fi rmach, które dopiero startują 
i trudno od nich wymagać dużej skali bizne-
su. Mamy w swoich strukturach Innovation 
Lab, który jest miejscem eksperymentowa-
nia. To międzywydziałowa komórka, która 
szuka ciekawych, innowacyjnych rozwią-
zań i fi rm, sprawdza innowacyjne produk-
ty, a następnie proponuje je jednostkom 
bankowym i koordynuje wdrożenia. Dla 
startupów widzimy miejsce w obszarze ko-
munikacji z klientami i w sferze ułatwień 
w obsłudze klientów. Najważniejsze, we-
wnętrzne aplikacje, rozwijamy sami.

z cyberbezpieczeństwem. Poza tym mocno 
pracujemy nad optymalizacją kosztów, po-
prawianiem jakości procesów i doskonale-
niem SLA. 

A jakie są konkretne plany na najbliższą 
przyszłość?
Nasze plany są oczywiście ściśle związane 
ze strategią banku i najogólniej mówiąc za-
kładają przyśpieszenie digitalizacji usług 
i procesów. Jednym z naszych głównych 
celów jest optymalizacja kontaktów banku 
z klientami. Ma się to odbywać głównie po-
przez cyfryzację procesów obsługi klienta 
i będzie związane ze zmianami w naszej ar-
chitekturze systemowej.

Na czym będzie polegał jej rozwój w kie-
runku data-centric architecture?
Chodzi o reorganizację systemu przepływu 
danych między obszarami front-end a back-
-end w banku. Tworzymy system danych, 
który umożliwi zaawansowaną analitykę, 
czy wprowadzenie sztucznej inteligencji 
w różne procesy. 

Wykorzystujecie już rozwiązania z za-
kresu sztucznej inteligencji?
Stosujemy elementy sztucznej inteligencji 
w obsłudze klientów przez boty. Są one wy-
korzystywane do prostych operacji, pracow-
nicy nie muszą tracić na nie czasu. Dopiero 
startujemy z tymi projektami i będziemy ob-
serwować ich efekty. Ważne jest, by znaleźć 
takie rozwiązania, przy których klient nie 
będzie miał dyskomfortu. Jeśli więc, dajmy 
na to, klient będzie czuł się zniecierpliwiony, 
to doradca przejmie rozmowę. 

Ile stosowanych w banku rozwiązań in-
formatycznych tworzycie sami, a ile ku-
pujecie gotowych na rynku?
Mamy duże zespoły utrzymania systemów 
IT dla linii biznesowych i użytkownika koń-
cowego – tam większość robimy własnymi 
siłami. Natomiast usługi z zakresu obsługi 
placówki w jej lokalizacji kupujemy od do-
stawców usług IT. Jeśli zaś chodzi o two-
rzenie i rozwój rozwiązań informatycznych 
oraz aplikacji, to 60 procent robimy sami, 
40 procent kupujemy na rynku. W niektó-
rych obszarach, jak na przykład architek-
tura systemowa, czy rozwój i utrzymanie 
kluczowych aplikacji, stawiamy na rozwój 
własnych kompetencji. 
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zachowanie warunków bezpieczeństwa, 
ale też regulacji sektorowych. Mamy dużo 
wymogów ze strony Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, podlegamy także przepisom 
Unii Europejskiej. Presja regulacyjna jest 
bardzo silna i wymaga dużych budżetów. 
Potrzebujemy też ludzi do pracy: specjali-
stów, którzy mogliby postawione zadania 
wykonać, dysponując odpowiednią wiedzą 
i kompetencjami. 

Czy zamierzacie w większym zakresie 
niż dotychczas korzystać z usług chmu-
rowych? Czy regulacje Komisji Nadzoru 
Finansowego są obecnie mniej rygory-
styczne w tym zakresie?
Korzystanie z cloud computingu jest jed-
nym z priorytetów zapisanych w strategii IT 
Crédit Agricole. Na razie jest tu jeszcze du-
żo obostrzeń ze strony KNF-u, ale pojawiają 
się też pewne państwowe zachęty i rozwią-
zania ułatwiające bankom korzystanie z tej 
technologii. Duże nadzieje wiążemy z per-
spektywą współpracy z Operatorem Chmu-
ry Krajowej, który dynamicznie się rozwija. 
Liczymy, że będziemy mogli przenieść tam 
przynajmniej część naszych usług, chociaż 
oczywiście nie stanie się to od razu. Współ-
praca z OChK może być jednak mocnym im-
pulsem do działań w tym kierunku. 

Jakie wyzwania pod względem bezpie-
czeństwa będą się z tym wiązały?
Kluczowym zagadnieniem jest zapewnienie 
warunków zachowania ciągłości działania. 
Gdy operator przestaje świadczyć usługę, 
potrzebna jest opcja rezerwowa: albo własna 
infrastruktura, albo gwarancja dostarczenia 
usługi od innego operatora. Cała branża ban-
kowa stoi przed wyzwaniem wypracowania 
takiego skutecznego rozwiązania. 

Co jeszcze obejmuje wasza strategia 
rozwoju IT?
Generalnie dążymy do tego, aby służba IT 
była partnerem dla komórek biznesowych. 
W  zarządzaniu projektami stawiamy na 
rozwijanie metodyk zwinnych. Wdrażamy 
intensywnie konteneryzację aplikacji, co 
umożliwi automatyzację procesów. Chce-
my też rozwijać naszą architekturę systemo-
wą w kierunku data centric architecture, co 
z kolei ułatwi rozwój aplikacji mobilnych 
dla klientów banku. Naszym priorytetem 
jest też cały obszar działań związanych 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

DOROTA PONIATOWSKA–MAŃCZAK  
jest absolwentką informatyki Politech-
niki Wrocławskiej oraz wielu specjalistycz-
nych szkoleń. Ma bogate doświadczenie 
w IT. Od 1991 r. związana była z BZ WBK, 
gdzie przez 9 lat na stanowisku Chief Infor-
mation Offi cera odpowiadała za cały obszar 
IT w banku. Podczas połączenia Banku Za-
chodniego i WBK była członkiem zarządu 
odpowiedzialnym za IT. Prowadziła projekt 
wdrożenia scentralizowanego systemu in-
formatycznego w tym banku, który został 
uhonorowany tytułem Lidera Informatyki 
w kategorii Finanse i Bankowość, a ona sa-
ma otrzymała tytuł CIO Roku. Była także 
dyrektorem Pionu IT w LUKAS Banku. Od 
1 czerwca 2010 r. jest dyrektorem Pionu IT 
w Crédit Agricole Bank Polska.
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Atomico opublikowało niedawno raport o  stanie Europejskiej technologii 
w  roku 2020 (piszemy o  tym na str. 8). Jakub Szarmach, partner zarządzający 
w  Kancelarii Radców Prawnych Cognitor, postanowił krótko wypunktować klu-
czowe wnioski. A zatem: europejski ekosystem technologiczny rośnie pomimo pandemii, ale 
wciąż jest relatywnie niewielki w porównaniu z Ameryką i Azją (Europa – 35 mld dol., Azja 
– 74 mld dol., Ameryka – 141 mld dol.); europejski sektor Tech urósł imponująco w ostatnich 
5 latach (wzrost razy 5,6); Europa ma swoją stajnię jednorożców (208 spółek o waluacji ponad 
1 mld dol., w tym 18 nowych w 2020 r.); Europa pokazała, że potrafi osiągać imponujące sukcesy 
(Hoppin – 2,1 mld dol. w 17 miesięcy od startu do waluacji); pandemia dała ogromne szanse na 
transformację cyfrową, ale też zebrała żniwo mentalne (prawie 40 proc. founderów sygnalizu-
je problemy z utrzymaniem dobrostanu mentalnego). 

Amerykanie kochają opowie-
ści typu „od pucybuta do milionera”, 
które w  branży IT często są histo-
riami „od inżyniera do milionera”. 
W każdym razie tak było w przypad-
ku Adama Rudowskiego, założyciela 
i  do niedawna prezesa Veracompu. 
Po sfinalizowaniu sprzedaży firmy 
Francuzom z  Exclusive Networks, na-
zwał minione 30 lat kariery zawodowej 
wielką przygodą. „Z  dwoma tysiącami 
dolarów, w  1990 roku, wraz z  dwoma 
braćmi, zdecydowaliśmy się założyć fir-
mę, która stała się największym dystry-
butorem z  wartością dodaną w  regionie 
CEE i  jedną z  największych polskich 
firm IT” –  czytamy we wpisie Adama 
Rudowskiego, który jednak nie zostanie 
„zwykłym” rentierem (używamy cudzy-
słowu, bo nie znamy ani jednego zwykłe-
go rentiera), o czym świadczy ostatnie 
zdanie wpisu: „Zamierzam wykorzystać 
swoją energię, wiedzę i  doświadczenie 
do tworzenia nowych projektów, które 
niebawem zadebiutują na rynku”. Każdy 
kto wie, jaką energią i  doświadczeniem 
dysponuje były szef Veracompu, spo-
dziewa się teraz czegoś równie dużego. 
My owszem. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Czy Chińczycy skorzystają z możliwości przejęcia znacznego pakietu 
w Samsungu? Takie pytanie zadał na LinkedInie Grzegorz Szałański, Team 
Leader – Network Security Department w Veracompie. W czym rzecz? Otóż 
„problem, jaki może wynikać z konieczności oficjalnego przejęcia władzy w Samsungu 
(Lee junior kieruje firmą po zawale ojca od niemal siedmiu lat), wynika z obowiązującego 
w Korei Południowej prawa spadkowego. Zgodnie z nim należy zapłacić 65 proc. od sumy 
otrzymanej po śmierci członka najbliższej rodziny. Tym samym Lee Jae-yong będzie zmu-
szony do sprzedaży sporej części akcji koncernu lub zapożyczenia się, by uzyskać środki 
na ten cel. Stwarza to szansę dla chińskich firm, które dysponują miliardami dolarów na 
inwestycje, by przejąć udziały w Samsungu i tym samym być bliżej koreańskich patentów 
w technologii 5G oraz biotechnologii”. Jak słusznie podsumowuje całą sprawę Grzegorz 
Szałański: „sporo się w naszym kraju mówi o problemie sukcesji w firmach rodzinnych 
i o tym, że prawodawstwo nie sprzyja, jak widać wyzwania mogą być niewyobrażalnie 
trudniejsze”. 
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„W erze MFA, informacji na email/push, że ktoś się loguje na konto 
i  braku możliwości zmiany hasła bez wiedzy właściciela, rządzący krajem 
przedstawiciele PiS padają ofiarami włamań kont na Twittera średnio raz 
w tygodniu. Od ślicznotki z Lublina po półnagie zdjęcia posłanek. O co cho-
dzi?!” Takie właśnie pytanie padło ze strony Jakuba Skałbanii, założyciela Netwise’a,
który od razu apeluje: „Czy ktoś z obszaru bezpieczeństwa nie mógłby mediom podpo-
wiedzieć, że to nie są <<włamania na Twitter>>, tylko znacznie większa akcja? Zmiana 
hasła i skasowanie skrzynki pocztowej oznacza: włamanie na skrzynkę pocztową, moni-
torowanie konta (tel./email?), na które przychodzi kod z MFA, wreszcie przejęcie konta 
w mediach społecznościowych. To są co najmniej włamania na pocztę tych ofiar, cho-
ciażby po to, żeby potwierdzić nowe hasło albo dostać kod”. 

O pandemii napisano już chyba wszystko, ale jednak nie, bo w tym kontek-
ście pojawiają się coraz to nowe tematy. Jak chociażby pomysł na cyfrowe pasz-
porty zdrowotne dla osób, które się zaszczepiły. W tym kontekście Michał Modro,
partner w Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro, przywołał ra-
port University of Exeter, w którym przeanalizowano kluczowe kwestie związane z ochro-
ną prywatności danych, swobodą przemieszczania się i  zgromadzeń oraz uzewnętrznia-
nia religii lub przekonań, a  także prawa do równości i  niedyskryminacji. Okazuje się, że 
„analiza zawarta w tym raporcie potwierdza, że środki wspierające wdrażanie cyfrowych 
paszportów zdrowotnych kolidują z tymi prawami, ale także, że takie ingerencje mogą być 
uzasadnione interesami zdrowia publicznego, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. 
W związku z tym decydenci muszą znaleźć odpowiednią równowagę między ochroną praw 
i wolności wszystkich osób a ochroną interesów publicznych podczas zarządzania skutkami 
pandemii”. Odniosła się do tego Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations, według której 
„straszne by to było. Czytam sobie w Wikipedii, że tzw. mocne papiery pozwalały wydostać 
się z łapanki, uwolnić od obowiązku robót w Niemczech. Do innych niezbędnych dokumen-
tów mieszkańca GG (oprócz kenkarty) należały: Ausweis – rodzaj legitymacji wydawanej 
przez zakłady pracownikom oraz członkom ich rodzin, Erlaubniskarte – legitymacja wyda-
wana przez okupanta śpiewakom, muzykom, księgarzom, fotografom itp”. Brrr… 

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

O tym, że duży może wię-
cej nie trzeba nikogo przekonywać 
– ot, kolejny aksjomat. Wprawdzie 
biblijny Dawid o tym nie wiedział 
i  pokonał Goliata, ale zwykle jest 
na odwrót. Przekonuje się o  tym 
ostatnio Jarosław Żeliński, właściciel 
IT-Consulting, który podzielił się ta-
kim oto przemyśleniem na ten temat 
z  użytkownikami LinkedIna: „Od 
pewnego czasu obserwuję ciekawe 
zachowania: szef IT firmy (to z  regu-
ły świetni i doświadczeni ludzie) pyta 
mnie o  ofertę, wysyłam mu ją, a  po 
jakimś czasie odpisuje, że >>Zarząd 
jednak podjął inną decyzję<<. Jak się 
potem okazuje: przekazał całe wdro-
żenie wraz z analizą przedwdrożenio-
wą >>właśnie wybranemu dostawcy 
systemu ERP <<, bo >> to duża i znana 
firma, ma referencje, a pan Panie Jarku 
jest sam<<. I wtedy myślę sobie: dziwi 
mnie, że wszystkie te, doświadczo-
ne porażką, firmy mają dostęp do tej 
samej wiedzy, co np. ja, a mimo to za-
rządy tych firm wierzą bezgranicznie 
dostawcom oprogramowania i wierzą, 
że opisywane od lat przyczyny porażek 
u nich nie wystąpią…”. No tak, w końcu 
jeszcze nikt nigdy nikogo nie zwolnił 
za wybór IBM-a… 

Jeszcze nikt nikogo 
nie zwolnił 
za wybór IBM-a. 
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Już bez mała rok mija od momentu, kie-
dy to cała ludzkość zaczęła borykać się 
z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej 

skutkami. W zasadzie wychodzi to jej sła-
bo. I tu uwaga metodyczna, którą warto 
poczynić, choćby tylko dla właściwej ko-
munikacji:  ten wirus to SARS-CoV-2, a nie 
COVID-19. COVID-19 to choroba płuc ob-
jawiająca się ich ciężką niewydolnością od-
dechową wywołaną tymże wirusem, a nie 
wirus! Bądźmy poprawni i w tym obszarze. 
Ale wróćmy do borykania się i poprzednie-
go roku, który minął, jak to on: za szybko 
i bez sensu. 

Zresztą, pytanie czy 366 dni (bo 2020 
był rokiem przestępnym) to dużo, czy 
mało pozostawmy fi lozofom. Jedno jest 
pewne: rok dla ludzi w wieku średnim to 
tylko rocznik, jakiś znacznik, tag dla to-
warzyszących temu osobnikowi w jego 
życiu zdarzeń. Zupełnie inaczej ma się 
sprawa z maluchami i seniorami. Dla nich 
rok, jeśli mierzyć go różnicą dobrostanu 
i kondycji, to przepaść. Dla najmłodszych 
to różnica pomiędzy byciem niemowla-
kiem, a dzieckiem, raczkowaniem a cho-
dzeniem na dwóch nogach, gaworzeniem 
a wypowiadaniem świadomie pierwszych 
słów. Dla seniorów zaś to różnica pomię-
dzy byciem zdrowym a chorym, samo-
dzielnym a  uzależnionym od pomocy 
innych, czy wreszcie byciem aktywnym 
a wylądowaniem na marginesie aktywno-
ści społecznych.

SARS-CoV-2 wywarł i wywiera piętno 
na wszystkich tych obszarach. Otóż, jeśli 
komuś ta informacja umknęła (czyli owe 
charakterystyczne twitterowe ICYMI),

w roku 2020 w naszym kraju zmarło o po-
nad 70 tysięcy osób więcej niż wyniosła 
wieloletnia średnia i liczba zgonów z roku 
2019, która niewiele od tej średniej odbie-
ga. ZUS, nasz róg Amaltei dla emerytów, 
przyznał w ubiegłym roku zaledwie 200 
tysięcy nowych świadczeń emerytalnych, 
podczas gdy w  latach wcześniejszych 
ten sam wskaźnik wahał się w  prze-
dziale pomiędzy 400 a 500 tys. Oczywi-
ście w jakimś stopniu owa podwyższona 
śmiertelność ma na to wpływ. A w zasa-
dzie ma ona wpływ w całości, choć nie 
jest jedynym czynnikiem sprawczym tej 
różnicy. W ZUS-ie pozostaje 15,5 miliona 
świadczeniobiorców, przy ich wzroście 
za ostatni rok o 55 tysięcy. Można by po-
wiedzieć, że wzrost ten w pełni jest two-
rzony przez nowo przyznane świadczenia 
(głównie zdrowotne) osób spoza Polski, 
których globalna liczba przekroczyła ofi -
cjalnie 700 tysięcy. 

Piszę o  tym dlatego, że pandemia te 
zjawiska uwypukli i  zmusi rządzących 
(obecnych czy następnych) do weryfi -
kacji systemu emerytalnego w przyszło-
ści. W naszej branży IT, jak też i innych, 
w których funkcjonowanie fi rm w opar-
ciu o umowy cywilnoprawne to codzien-
ność, nikomu nie trzeba tłumaczyć, skąd 
bierze się spadek średniego świadczenia 
emerytalnego. A to dopiero początek tego 
zjawiska. Z roku na rok do systemu będzie 
wchodzić coraz większa liczba nowych 
emerytów, którzy składkę emerytalną 
opłacali w minimalnej wysokości. Jeśli oni 
nie zgromadzili w swoich pończochach za-
sobów na dokładanie do środków przycho-
dzących z ZUS-u na ich konto, to Państwo 

(NIE)WESOŁE 
W 2020 roku otrzymałem kilka telefonów z prośbą o pomoc we wskazaniu osób 

z naszej branży i z mojego pokolenia, w celu zatrudnienia ich w różnych projek-

tach, gdzie stanowiliby zaplecze mentorskie, pomagali w wewnętrznej mediacji 

i komunikacji, czy uczestniczyli w edukacji młodszych menadżerów. 

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Pandemia 
zmusi 

rządzących 
do weryfi kacji 

systemu 
emerytalnego.
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  jest życie staruszka  
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Czy to praca 
hybrydowa 

rodzi „popyt” 
na starszych 

menadżerów? 

zderzy się z problemem strukturalnej bie-
dy wśród seniorów i koniecznością two-
rzenia programów pomocowych dla tej 
grupy obywateli, bo nie wierzę, że jako spo-
łeczeństwo będziemy umieli wykorzystać 
te marnujące się w naszej gospodarce zaso-
by i poprzez liczniejsze zatrudnianie osób 
w wieku 65, czy 70+ zapobiec tym niebez-
pieczeństwom. 

Swoją drogą dziwi mnie, jak to się dzie-
je, że Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
może kierować prawie osiemdziesięcio-
latek, Kościołem rzymskokatolickim tu-
dzież, liderem partii rządzącej w naszym 
kraju i najpotężniejszym decydentem jest 
osoba w wieku prawie 73 lat, a dziesiątki 
tysięcy osób w wieku przedemerytalnym 
chowa się pod ochroną prawa pracy nie 
pozwalającego na zwolnienie pracownika 
na 4 lata przed osiągnięciem przez niego 
wieku emerytalnego? Dlaczego świato-
wym mocarstwem nr 1, najbardziej zhie-
rarchizowaną strukturą religijną świata, 
do której przynależność deklaruje po-
nad 1 mld wiernych, liderem szóstego co 
do wielkości państwa Unii Europejskiej, 
ocierającym się o autokratyzm, może być 
senior z  pierwszej grupy szczepionych 
(wedle nomenklatury naszego Minister-
stwa Zdrowia), natomiast wózkiem wi-
dłowym czy działem windykacji średniej 
firmy, bądź czymkolwiek innym, pracow-
nik 65+ kierować nie może?! To ci nielicz-
ni są geniuszami, a reszta to ciemna masa? 
Czy może to w naszym społeczeństwie 
obowiązuje zły standard i paradygmat za-
trudnienia seniorów, w którym czynna za-
wodowo osoba w starszym wieku może 
być co najwyżej profesorem jakiejś uczel-
ni, księdzem proboszczem lub biskupem, 
bo za wiekowych pracowników wymiaru 
sprawiedliwości już stosowne minister-
stwo się zabrało. 

Ponieważ w grupie osób właściwie wy-
kształconych (choćby tylko formalnie) 
i będących zwolennikami obecnej władzy, 
seniorów nie za dużo, to awanse otrzymują 
i swoją obecność na forum publicznym za-
znaczają, ba! czasami stając się wyznaczni-
kami postaw i poglądów, osobniki w wieku 
30 lub najwyżej 40 lat. Najlepszą tego zja-
wiska egzemplifikacją jest próba obniże-
nia standardów i cenzusu wykształcenia 

w służbie dyplomatycznej i przymiarki do 
zniesienia wymogu wyższego wykształce-
nia dla kandydatów na ambasadorów. Tu 
mam trzy możliwe tłumaczenia przyczyny 
tego ruchu: a) albo wśród magistrów i in-
żynierów jest zbyt mało wielbicieli „dobrej 
zmiany”, którym obecna władza mogłaby 
takie stanowiska ufnie powierzyć; b) albo 
ludzie o wyższym wykształceniu nie są dla 
dzisiejszych decydentów dostatecznie dy-
plomatyczni, aby być dyplomatami – może 
im brak właściwej klasy, stylu wypowie-
dzi, kręgosłupa moralnego, gibkości i ela-
styczności postawy etc. (patrz standardy 
tworzone przez posłów koalicji rządzącej 
w Sejmie); c) albo wszyscy wyżej wykształ-
ceni w obozie rządowym już są zagospo-
darowani w  Spółkach Skarbu Państwa, 
samorządach, urzędach centralnych etc. 
I właśnie dlatego dobierać trzeba z ludzi 
o wykształceniu średnim. 

Sprawa wydaje się niebagatelna, bo 
to sprawa wykształconych i  odstawio-
nych na tor boczny seniorów. Brak ich 
odczuwają z reguły ci, którzy chcieliby 
swoje biznesy prowadzić na wysokim 
poziomie nie tylko operacyjnym, ale też 
etycznym, z  dużą odpowiedzialnością 
społeczną, o wysokim standardzie kultu-
ry wewnętrznej. To od takich ludzi w roku 
2020 otrzymałem kilka (konkretnie pięć) 
telefonów z prośbą o pomoc we wskaza-
niu osób z naszej branży i z mojego poko-
lenia, powiedzmy od dolnej granicy 55 lat, 
w celu zatrudnienia ich w różnych pro-
jektach, gdzie głównie stanowiliby zaple-
cze mentorskie, pomagali w wewnętrznej 
mediacji i komunikacji, czy uczestniczy-
li w  edukacji młodszych menadżerów, 
często awansowanych na swoje pierwsze 
kierownicze stanowiska. Te potrzeby są 
realne i z mojego doświadczenia wyni-
ka, że będą coraz powszechniejsze. Sama 
obecność takich osób i charakterów w fir-
mie czyni różnicę.

 
Natomiast nie wiem, na ile te telefony 

i kryjące się pod nimi potrzeby zatrudnie-
nia doświadczonych ludzi w dzisiejszych 
firmach polskiego IT mają związek z no-
wym, obowiązującym już od roku sposo-
bem działania, który można by określić 
mianem zdalnym, bądź hybrydowym. 
Może to on nakręca potrzebę innych  

rozwiązań w  otoczeniu, które stało się 
mniej jednoznaczne i stabilne. Przecież 
o wiele łatwiej zarządzać zhierarchiwi-
zowanymi, obecnymi fizycznie pod ręką 
ludźmi i strukturami, niż robić to w prze-
strzeni, którą matematycy od badania zja-
wisk niepewnych nazywają „fuzzy”. Może 
to wśród doświadczonych seniorów szuka-
ją kreatywnych i skutecznych rozwiązań 
swoich codziennych, ale też i strategicz-
nych kwestii? 

Oby, bo wśród krajów aspirujących 
do miana rozwiniętych mamy najgorsze 
wskaźniki obrazujące stan zaangażowania 
w działalność i tworzenie PKB przez oso-
by w wieku senioralnym. Jeśli nie mamy 
zamiaru tego skutecznie zmienić, to po co 
walczyć o szczepienie tych osób w pierw-
szej kolejności? Tym bardziej, że ich za-
chowanie przy urnie wyborczej może być 
chwiejne i nielojalne. Może rzeczywiście 
ważniejsi dla rządzących są policjanci, 
prokuratorzy i administracja? A pieniędzy 
(w razie ich braku) się dodrukuje, przecież 
nie będzie nas UE ścigać za złamanie dys-
cypliny finansów publicznych, czy poziom 
zadłużenia budżetu państwa – po pierwsze 
inni łamią dyscyplinę bardziej, a po wtóre 
my i tak z UE mamy na pieńku, więc jeden 
więcej temat na agendzie sporu czy jeden 
mniej, cóż to za różnica? Może niebawem 
ten przypadek do rozwiązania dostanie ja-
kiś młody adept dyplomacji, powiedzmy 
po technikum cukierniczym czy szkole 
lalkarskiej? Na pewno da radę! A i jeszcze 
jedno, najważniejsze: nie będzie z nikim 
rozmawiał po niemiecku! A jakiś senior, nie 
daj Boże, dobrze i dość dawno wykształco-
ny jeszcze by coś chlapnął i byłaby poruta. 
Z takimi to tylko same kłopoty. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Nowe trendy 
w motoryzacji  

zmieniają 
reguły gry. 

Kurs Tesli szybuje pod obłoki. Jeszcze 
na początku stycznia ubiegłego ro-
ku cena akcji tej fi rmy nieznacznie 

przekraczała 100 dolarów, a już rok później 
880 dolarów. Największym benefi cjen-
tem jest Elon Musk, który za sprawą rosną-
cych notowań Tesli stał się najbogatszym 
człowiekiem na świecie. Ale cieszą się też 
mniejsi gracze. Jeden z Kanadyjczyków, 
dzięki temu, że w 2017 roku kupił akcje nie-
znanego wówczas startupu, w wieku 43 lat 
mógł udać się na spokojną i przyznajmy, 
dość łatwo zasłużoną, emeryturę. 

O ile akcjonariusze mają się z czego cie-
szyć, o tyle kierowcy już niekoniecznie. W in-
ternecie można znaleźć opinie rozżalonych 
użytkowników, którzy skarżą się na zbyt 
małą odległość, które pokonują samochody 
marki Tesla. Przykładowo, przy temperatu-
rach od minus sześciu do plus trzech stopni 
Celsjusza w pełni naładowane auto przeje-
dzie dystans krótszy o 20 proc. aniżeli de-
klaruje producent. No cóż, nie wszyscy mieli 
tyle szczęścia, żeby urodzić się w ciepłej i sło-
necznej Kalifornii. Do tego dochodzą wady 
lakiernicze – w modelu Y lakier schodzi i od-
pryskuje z karoserii na zderzakach, pojawia-
ją się też dziury w tapicerce. Ale to nic wobec 
informacji napływających z Norwegii, gdzie 
niemal nowiutkie Tesle trafi ają… na złomo-
wiska. Przyczyna jest banalna – nikt nie chce 
naprawiać uszkodzonych elektryków. 

Styl gry Muska dali sobie narzucić Niem-
cy. Jest to o tyle dziwne, że nasi zachodni są-
siedzi, w przeciwieństwie do Tesli, rozdają 
karty na globalnym rynku motoryzacyjnym, 
a niemiecki samochód jest obiektem pożą-
dania wielu rodzin za oceanem. Doszło do 
tego, że w najnowszej wersji Golfa nie znaj-
dziemy ani jednego pokrętła i przycisku 
– wszystko to zastępuje dotykowy ekran lub 
dotykowe elementy na desce rozdzielczej. 
Nowy Golf jest przy tym bardziej „connec-
ted” niż poprzednie modele. 

Mimo tego niemiecki producent poru-
sza się w obszarze nowych technologii ni-
czym słoń w składzie porcelany. Według 
dziennikarzy niemieckiego wydania Busi-
ness Insidera spośród dziennej produkcji za 
całkowicie sprawne kontrola jakości uznaje 
mniej niż 40 proc. aut. Jak się łatwo domy-
ślić najczęstszą przyczyną kłopotów są wła-
śnie elektroniczne innowacje. Na szczęście 
Elon Musk nie jest aż tak surowy dla swo-
ich pracowników, jak niemieccy nadzorcy. 
W informacji skierowanej do załogi montu-
jącej auta we Fremont napisał, że chce ogra-
niczyć do minimum jakościowe poprawki 
przy egzemplarzach Modelu Y. I trudno się 
temu dziwić, bo nowe trendy w motoryzacji 
po prostu zmieniają reguły gry. 

Otóż nowoczesny samochód, jak się oka-
zuje, wcale nie musi być bezpieczny, skoro 
jedną z usterek pojawiających się w nowych 
Teslach są nieodpowiednio zamontowane 
pasy bezpieczeństwa. Nie powinien być też 
bezawaryjny. Najważniejsze, żeby był elek-
tryczny, wyposażony w duży tablet z kolo-
rowymi ikonami, łączył się z internetem, 
ładnie wyglądał i jakoś dojechał do najbliż-
szej galerii handlowej. Wszak do pracy moż-
na jeździć rowerem lub tramwajem, a na 
wakacje polecieć z Lotem lub Ryanairem. 

A co zrobić, jeśli nie stać nas na Teslę, a na-
wet małego Golfa z  wielkim dotykowym 
ekranem? Odpowiedź jest banalnie prosta: 
wystarczy kopać kryptowaluty. Tesla zain-
westowała 1,5 miliarda dolarów w bitcoina 
i zamierza rozpocząć przyjmowanie płatno-
ści w tej właśnie kryptowalucie. Elon Musk 
solennie obiecuje, że to znakomita inwe-
stycja. Swoją drogą ciekawe, dlaczego pro-
ducent nie zrobił tego wcześniej? Tak czy 
inaczej śladami Tesli zapewne podąży Volks-
wagen. Na koniec dobra wiadomość: żeby ko-
pać kryptowaluty nie musicie brać w leasing 
koparki, wystarczy komputer z mocną kartą 
grafi czną i odpowiednią aplikacją. 

Golf
Żyjemy w dziwnych czasach, kiedy komputery zamieniają się w koparki, 

a samochody w centra multimedialnej rozrywki. Przy czym zachodzące 

zmiany przyjmowane są przez większość społeczeństwa niemal z euforią.
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