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 po Dniu Kobiet

S

ą tematy, których poruszać nie warto
ze względu na duże prawdopodobieństwo niezrozumienia, a nawet hejtu.
Tak właśnie bywa w przypadku kwestii
ocierających się o poprawność polityczną.
A taką właśnie kwestię chcę poruszyć, bo
mnie już po prostu szlag traﬁa. Traﬁa mnie,
bo ewidentnie pod płaszczykiem praw kobiet ktoś kobietom robi
krzywdę. A pod pozorem okazywania im
szacunku, tego szacunku je pozbawia. Krótko mówiąc drażni mnie
założenie, a priori, że
w organizacjach, czy to
w ﬁrmach czy w urzędach, określony odsetek
stanowisk powinien przypadać kobietom,
a określony mężczyznom. I już nie chcę
się wdawać w dyskusję, co w takim razie
z tzw. osobami niebinarnymi, bo parytety to
w ogóle zły pomysł, choć modny i można
go spożytkować na potrzeby jakiejś kampanii wizerunkowej. Tylko co dalej?
No właśnie, co dalej? Już zaczyna się
otwarcie mówić o ustawionych rekrutacjach, na które na siłę doprasza się panie,
jeśli aplikacje złożyli sami mężczyźni.
Chodzi oczywiście o to, żeby nikt w takiej
sytuacji nie zarzucił ﬁrmie, że najwyraźniej odrzuciła wszystkie damskie CV i to
zapewne z pobudek szowinistycznych. Już
teraz kobiety podobno spotykają się z pytaniami w rodzaju: „A co tu robisz dziewczynko, parytety czy tatuś w zarządzie?”.
Normą staje się tzw. dyskryminacja pozytywna w rodzaju programu stypendialnego dla maturzystek prowadzonego przez
Intela. Żaden młody mężczyzna, nawet najzdolniejszy, z tego programu nie skorzysta.
Z kolei UMCS zdecydował o wprowadzeniu
dodatkowych punktów dla kandydatów płci
żeńskiej i jestem ciekawy, co będzie, jak jakiś
chłopak powie, że czuje się kobietą. Jeszcze
dalej poszedł w swoim zapale Uniwersytet
Techniczny w Eindhoven, który na

Polki radzą
sobie bez
„legislacyjnych
sterydów”.

4
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stanowiskach naukowych zamierza zatrudniać wyłącznie panie. Trzeba przyznać, że
konserwatywnie na tym tle wypada Irlandia,
w której na kierunkach technicznych skromne 20 miejsc profesorskich ma być zagwarantowane wyłącznie dla kobiet – i to niezależnie
od wyników uzyskiwanych przez nie w projektach badawczych! Powiedzcie sami, czy
nie jest to dla kobiet obraźliwe? Czy kobiety są
kandydatkami, studentkami i pracownikami
specjalnej troski?
Osobiście jestem przekonany, zresztą widzę
to na co dzień, także we własnym otoczeniu
– ﬁrmowym i domowym, że kobiety świetnie
sobie dają radę bez „legislacyjnych sterydów”.
A jeśli chodzi o Polki, to w światowych i europejskich rankingach dotyczących wykształcenia czy przedsiębiorczości, wypadają znakomicie, regularnie plasując się w ścisłej czołówce. Nie płeć bowiem, a kompetencje się
liczą. Bardzo proszę, żebyśmy tego nie zepsuli.
Ech, to teraz mi się dostanie…
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na plusie

Comarch w 2020 r. osiągnął w Polsce 74,4 mln zł zysku netto. To blisko dwie trzecie
(63 proc.) wyniku netto całej grupy, który globalnie wyniósł 118,66 mln zł. Zysk na krajowym
podwórku okazał się przy tym wyraźnie wyższy niż rok wcześniej, bo o 31,7 proc. W przypadku przychodów w ubiegłym roku całej grupie Comarch udało się wejść na poziom 636,8 mln zł
w Polsce (wzrost o 7,2 proc. rok do roku) i 1,54 mld zł globalnie (co oznacza poprawę wyniku
z 2019 r. o blisko 100 mln zł). Krakowska firma znacząco zwiększyła sprzedaż swoich systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak też zanotowała wzrost zamówień w sektorze bankowym, publicznym i medycznym.

Grupa AB zanotowała w IV kw. 2020 r. (II kw. roku finansowego 2020/2021) ponad
4,2 mld zł przychodów, co oznacza wzrost na poziomie 30 proc. Największemu dystrybutorowi w Polsce udało się przy tym podwoić zysk netto, do poziomu 534 mln zł. W całym 2020
roku kalendarzowym obroty grupy zbliżyły się do 12 mld zł, przy „czystych” zyskach w wysokości 99,9 mln zł (wzrost o 64 proc.). „Inni dostawali ciężkiej czkawki pod koniec roku. Nasz
model i infrastruktura działa bardzo dobrze” – podsumowuje Andrzej Przybyło, prezes AB.

Logitech podwyższył prognozę wzrostu przychodów w 2021 roku finansowym (zakończy się 31 marca) do około 63 proc. (poprzednia zakładała skok o 57 – 60 proc.). Zysk
operacyjny też powinien być wyższy niż dotychczas przypuszczano i ma sięgnąć 1,1 mld dol.
zamiast 1,05 mld dol. (w ujęciu non-GAAP). To efekt dużego zapotrzebowania na dodatki związane z pracą zdalną i graniem, jak zestawy do komunikacji wideo, kamery, słuchawki, klawiatury i dodatki do tabletów. Świadczą o tym ostatnie dane z III kw. finansowego (IV kw. 2020),
w którym obroty Logitecha poprawiły się aż o 85 proc. rok do roku.

HP, z wynikiem 15,6 mld dol., zwiększyło swoje przychody w I kw. br. (w ujęciu rok do roku)
o 7 proc., zaś zysk netto wzrósł z 0,7 do 1,1 mld dol. W biznesie PC przychody w segmencie
konsumenckim wzrosły o 34 proc. rok do roku, natomiast w przypadku komercyjnych modeli
nastąpił 6-procentowy spadek. W stagnacji jest także segment druku biurowego, ale zdaniem
przedstawicieli producenta powinien powrócić do wzrostów jesienią.

Sygnity w IV kw. 2020 r. (I kw. roku finansowego 2020/21) zanotowało zysk netto
w wysokości nieco ponad 26 mln zł. Korzystny wpływ na tak dobry wynik miało rozwiązanie
rezerw w kwocie 18 mln zł, wynikające z ugody podpisanej z Fast Enterprises. W omawianym
okresie przychody integratora wyniosły 52,5 mln zł, co oznacza ich spadek o ponad 11 mln zł
w porównaniu z IV kw. 2019 r. Zarząd integratora zamierza teraz skupiać się na „rentowności
biznesu i generowaniu gotówki”.

na minusie

Microsoft stanął przed koniecznością odniesienia się do informacji Reutersa, zgodnie
z którą dziesiątki tysięcy firm i jednostek publicznych w USA, Europie i Azji zostało zaatakowanych przez backdoor w webowej wersji Outlooka. „Siedem nowych luk w jednej z najpopularniejszych usług Microsoftu było wykorzystywanych najprawdopodobniej od kilku miesięcy
przez zaawansowaną grupę cyberprzestępczą” – mówi Lotem Finkelstein, dyrektor działu wywiadu zagrożeń w Check Point i dodaje, że atak dotyczy użytkowników biznesowych programu
Outlook, ale nie konsumentów i użytkowników indywidualnych. Microsoft wezwał wszystkich
swoich klientów do pilnego zainstalowania poprawek w celu ochrony przed cyberprzestępcami, którzy wykorzystują cztery luki typu „zero-day” w Exchange Server.
Huawei, po spadku sprzedaży smartfonów o ponad 40 proc. w IV kw. 2020 r., spodziewa się, że w tym roku będzie jeszcze gorzej – wynika z nieoficjalnych informacji serwisu
Nikkei Asia. Chiński koncern planuje ograniczyć dostawy smartfonów w 2021 r. aż o 60 proc.,
a swoich poddostawców miał poinformować, że zamierza zamówić u nich komponenty do
70 – 80 mln smartfonów. Dla porównania, w 2020 r. dostawy smartfonów Huawei wyniosły
189 mln sztuk, zaś w 2019 r. 240 mln sztuk (dane IDC).
Komputronik w IV kw. 2020 r. zanotował spadek przychodów o 6,1 proc., do
477,3 mln zł (rok wcześniej w tym samym okresie sięgnęły 508,3 mln zł). Z kolei zysk netto
retailera wyniósł 4,7 mln zł, choć gdyby nie konieczność utworzenia rezerw z powodu decyzji
IAS wynik wyniósłby 11,8 mln zł. Skarbówka podtrzymała wydaną niemal rok temu decyzję
niższej instancji wobec Komputronika, dotyczącą blisko 40 mln zł VAT (plus odsetki) za marzec,
kwiecień i maj 2014 r.
CD Projekt padł ofiarą ataku, w efekcie którego zdalni pracownicy spółki zostali odcięci od firmowej sieci – wynika z doniesień Bloomberga. Problem ten ma przełożyć się na opóźnienie procesu tworzenia aktualizacji Cyberpunka 2077. Pracownicy przez około 2 tygodnie
nie mogli zalogować się do firmowej prywatnej sieci wirtualnej, a tym samym zostali odizolowani od większości systemów i narzędzi potrzebnych do pracy.
John McAfee, amerykański programista i przedsiębiorca, po raz kolejny będzie
musiał zmierzyć się z oskarżeniami, tym razem dotyczącymi namawiania za pośrednictwem
Twittera do inwestycji w dwa rodzaje kryptowalut (Reddcoin, Dogecoin) i zarobku na sprzedaży po wzroście cen tychże (sztucznie napompowanych, zdaniem śledczych, przez apele na
TT, w których McAfee zapewniał, że sam w kryptowaluty nie inwestuje). Prokuratura federalna twierdzi, że proceder przyniósł podejrzanemu (i jego ochroniarzowi) prawie 2 mln dol.
zysku i grozi mu wieloletnim więzieniem.

powiedzieli
Staliśmy się dystrybutorem
nie pierwszego, ale jedynego wyboru – Andrzej
Przybyło, prezes AB.

Na Cyberpunka wylano zbyt dużą ilość pomyj – Josef Fares,
założyciel studia gier Hazelight Studios. (fot. Frankie
Fouganthin)

Po boomie w 2020 roku branża
PC będzie rosła przez wiele lat
– Rushabh Doshi, dyrektor
ds. badań w Canalys.
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WYDARZENIA
n

Nowe informacje z branży IT
n

Nowe rekomendacje UZP na
zamówienia komputerów

Urząd Zamówień Publicznych wydał nowe rekomendacje dotyczące postępowań obejmujących zestawy
komputerowe. Zawierają one wskazówki dla zamawiających, jak mają formułować zapisy w dokumentacji przetargów. Publikacja skupia się na kwestiach technicznych, instruując jak należy opisywać
oczekiwania dotyczące poszczególnych elementów urządzeń (procesory, pamięci, dyski, monitory
itd.). Podaje też przykłady niedopuszczalnych sformułowań. Nowe rekomendacje zastępują wytyczne UZP sprzed 9 lat. Wśród istotnych nowości znalazło się zalecenie, by podstawową zasadą
opisu przedmiotu zamówienia było określenie właściwości użytkowych urządzeń, a nie specyfikacja parametrów konstrukcyjnych. Rekomendacje znajdują się na stronie uzp.gov.pl.

n

Alstor SDS zmienił nazwę
na Stovaris

Stovaris spółka z o.o. – to obowiązująca od
9 marca 2021 r. nazwa dystrybutora, znanego
dotychczas pod marką Alstor SDS. Wszystkie
pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont
bankowych, numery telefonów, adres siedziby,
pozostają takie jak dotychczas. Biura, magazyn
i serwis Stovarisu znajdują się w Warszawie
na ul. Staniewickiej. W mocy pozostają też
dotychczasowe umowy zawarte przez spółkę – Stovaris pozostaje stroną podpisanych
wcześniej kontraktów, jak i zaciągniętych zobowiązań. Alstor Secure Data Solutions wszedł
na rynek w 2019 r. w ramach dywersyfikacji
działalności spółki Alstor. Portfolio dystrybutora pozostaje bez zmian. Stovaris koncentruje
się na ofercie infrastruktury IT i data center,
zarządzania i bezpieczeństwa, serwerów i pamięci masowych, sieci informatycznych, rozwiązań do przetwarzania dokumentów (DMS),
IT dla biura, IT
dla medycyny.

n

n

n

GoClever: 29 mln zł długów

Rozgrywa się kolejny akt dramatu kończącego działalność poznańskiego producenta
elektroniki. Syndyk sporządził i przekazał
sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
spółki (główną i uzupełniające). Opiewają
na łączną kwotę 29,2 mln zł. Po należność
zgłosiło się, jak dotąd, 67 wierzycieli – poinformował sąd rejonowy Poznań – Stare
Miasto. We wrześniu 2020 r. została sporządzona główna lista wierzytelności na
łączną kwotę 28,33 mln zł, na której ujęto
59 wierzycieli. Następnie doszły dwie listy
uzupełniające, na których w sumie 8 wierzycieli zgłosiło sumę blisko 884 tys. zł.
Poznański sąd wydał postanowienie o upadłości spółki GoClever
w lipcu 2019 r. Firma działała
przez ponad dekadę, dostarczając pod swoją
marką
tablety,
notebooki, smartfony, kamery, okulary
VR i drony.

n

Action skasował spółkę
w Chinach

To już koniec azjatyckiej przygody
dystrybutora z Zamienia. Zakończyła
się likwidacja spółki zależnej Action
(Guangzhou) Trading, która działała od
2016 r., zajmując się dystrybucją produktów spożywczych. Action poinformował o wygaszeniu spółki w Chinach
w sierpniu 2020 r. Jak wyjaśnia, na decyzję miała wpływ aktualna sytuacja
gospodarcza na świecie spowodowana
pandemią i związane z tym ograniczenia w handlu z Chinami. Ponadto
Action podjął działania w celu likwidacji nierentownych kanałów sprzedaży z uwagi na interesy wierzycieli.
Action, wchodząc do Chin z dystrybucją żywności kilka lat temu, liczył na
chłonność olbrzymiego rynku, jak i na
wsparcie polskich władz dla eksporterów produktów spożywczych. Jednak
azjatycki biznes kulał, z jednej strony
z powodu biurokratycznych barier, ale też ze względu
na przeciągające się
procedury certyfikacji produktów.

Trzy oferty w przetargu za blisko 30 mln zł w resorcie finansów

Centrum Informatyki Resortu Finansów zamawia macierz all-flash wraz z oprogramowaniem, usługami, gwarancją i in. Trzech integratorów rywalizuje o kontrakt. Oferty złożyli: Wasko (o wartości 29,68 mln zł brutto), ITT-Pro (29,229 mln zł) oraz Symmetry (28,22 mln zł).
Przetarg ogłoszony w końcu grudnia ub.r. dotyczy dostawy macierzy all-flash o pojemności netto 2 PiB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem, migracją danych, szkoleniem, dostarczeniem projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej. Do tego dochodzi gwarancja
przez minimum 59 miesięcy oraz asysta techniczna 720 roboczogodzin. Dodatkowo opcja w przetargu obejmuje rozbudowę macierzy
do maksymalnie 4 PiB. Minimalną wydajność IOPS określono na 1,5 mln, a maksymalny czas odpowiedzi na krótszy niż 3 ms. Centrum
Informatyki Resortu Finansów na sfinansowanie zamówienia przygotowało 29,228 mln zł brutto, w tym 15,639 mln zł na zamówienie
podstawowe oraz 13,589 mln zł na opcję. Cena ma 60 proc. wagi przy wyborze, zaś kryteria jakościowe pozostałe 40 proc.
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Cisco poszerza działalność
w Krakowie

Cisco Global Services Center w Krakowie
zwiększy zakres usług o inżynierię oprogramowania dla klientów AppDynamics
w regionie EMEAR. To kolejny krok w rozwoju ośrodka. Jego zespół współpracuje
z inżynierami odpowiedzialnymi za oprogramowanie i infrastrukturę największych
firm na świecie. Cisco otworzyło oddział
w Krakowie 9 lat temu. Obecnie zatrudnia
około 2 tys. specjalistów. Dla porównania w 2012 r. było tutaj 80 osób. W tym
roku planowane jest dalsze powiększenie
zespołu. Najważniejsze obszary rozwoju
ośrodka to oprogramowanie, Customer
Experience (CX) i bezpieczeństwo.

n

Sygnity poszuka inwestorów strategicznych

Polska spółka informatyczna z 30-letnią
historią ogłosiła rozpoczęcie przeglądu
opcji strategicznych. Jednym z analizowanych wariantów jest pozyskanie
inwestora lub inwestorów, ewentualnie
„dokonanie transakcji o innej strukturze,
które mogłyby prowadzić do wzrostu
wartości grupy”. Zarząd zastrzega
jednocześnie, że nie ma pewności, czy
zostanie podjęta jakakolwiek decyzja.
W analizach dotyczących wyboru opcji
strategicznej ma wesprzeć spółkę profesjonalny doradca. Decyzja o rozpoczęciu
przeglądu opcji strategicznych zapadła
niedługo po zażegnaniu kilkuletniego sądowego sporu Sygnity z byłym kontrahentem – Fast Enterprises, związanego
z realizacją kontraktu na e-Podatki dla
Ministerstwa Finansów. W ramach ugody
polska spółka zapłaci dawnemu podwykonawcy około 14 mln zł (ryzyko dla
Sygnity związane ze sporem wynosiło
około 36 mln zł). Zawarcie porozumienia
zdjęło z polskiej firmy zagrożenie niekorzystnego finału sporu, zwiększyło zyski
i zniosło przeszkodę w planowanym
refinansowaniu zobowiązań spółki.

n

HP kupiło od Kingstona dywizję gamingową

HP Inc. przejmuje urządzenia peryferyjne marki HyperX. Portfolio obejmuje produkty
dla graczy – słuchawki, klawiatury, myszy, akcesoria do konsol. Kingston nadal będzie
natomiast producentem pamięci DRAM i flash, jak też dysków SSD. Wartość transakcji
wyniosła 425 mln dol., przy czym przejęcie HyperX to w przypadku HP pierwszy
w historii zakup dostawcy urządzeń peryferyjnych. Decyzję tę oparto między innymi
na prognozach, zgodnie z którymi światowy rynek urządzeń peryferyjnych wzrośnie
do ponad 12 mld dol. w 2024 r., a urządzenia peryferyjne gamingowe będą miały
duży udział w tym wzroście.

n

Afera z wyłudzaniem VAT na fotowoltaice

CBŚP, ABW i KAS wykryły karuzelę VAT w obrocie panelami fotowoltaicznymi. W lutym br.
w dwóch obławach zatrzymano w sumie 19 osób. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT-u, oszustw, wystawiania fikcyjnych faktur
i prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych są „przedsiębiorcy”, którzy mieli brać
udział w przestępczym procederze fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi w latach
2010 – 2017. Prokuratura utrzymuje, że w tym okresie uszczuplenia podatkowe lub narażenia fiskusa na uszczuplenie opiewają na łączną kwotę około 1 mld zł. Według śledczych
sprawcy prowadzili fikcyjny obrót panelami fotowoltaicznymi na terenie Polski. Firmy, które
zostały stworzone jedynie w celu popełniania przestępstw, uczestniczyły w handlu panelami z innymi, faktycznie działającymi na rynku podmiotami. Posługując się fikcyjnymi fakturami sprawcy ubiegali się następnie o zwrot nienależnego VAT-u – twierdzi prokuratura.

n

Transakcja za 6,5 mld dol. na rynku cyberbezpieczeństwa

Zanosi się na jedno z największych w historii przejęć na rynku bezpieczeństwa cyfrowego.
Okta zapowiedziała zakup Auth0 za 6,5 mld dol. Finalizacja transakcji jest spodziewana do
końca lipca br. Obie firmy specjalizują się w autoryzacji tożsamości. W czasach pracy zdalnej i częstszego korzystania z usług chmurowych jest to szczególnie „gorący” rynek, warty
globalnie – według Okta – 55 mld dol. „Wybór platformy tożsamości jest jedną z najbardziej
krytycznych inwestycji IT w przedsiębiorstwie” – przekonują przedstawiciele Okta. Auth0
dostarcza platformę autentykacji dla developerów, która zostanie zintegrowana z Okta
Indentity Cloud.
REKLAMA
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Afera SolarWinds:
wielka kłótnia o chmurę
Nie milkną echa afery SolarWinds. I nic dziwnego, skoro ta
akcja, za którą stoją prawdopodobnie rosyjscy hakerzy, w tak
bolesny sposób obnażyła słabości zabezpieczeń stosowanych
w środowisku chmury publicznej.

yberatak, którego oﬁarą padły amerykańskie instytucje rządowe i korporacje, podsycił debatę pomiędzy
koncernami technologicznymi na temat
bezpiecznego sposobu przechowywania danych. Microsoft od kilku lat konsekwentnie
zachęca klientów do korzystania z chmury publicznej. Szefowie tego koncernu uważają też,
że w przypadku ataków na
aplikacje chmurowe można
wykryć anomalie i oznaki
naruszenia w sposób, który
nie jest możliwy w środowisku lokalnym. Po drugiej
stronie barykady znaleźli
się przedstawiciele trzech
innych technokorporacji: Della, HPE oraz
IBM-a. Ci z kolei uważają, że optymalnym
środowiskiem do przechowywania danych
jest chmura hybrydowa. Co ciekawe, część
mediów stawia w złym świetle nie tylko
SolarWinds, ale również Microsoft. Według
The Wall Street Journal hakerzy wykorzystali znane od dawna problemy z konﬁguracją produktów Microsoftu i uzyskali dostęp
do e-maili oraz dokumentów przechowywanych w chmurze. Z kolei Reuters poinformował o zaatakowaniu Microsoftu za
(niechcianym) pośrednictwem SolarWinds,
dzięki czemu rosyjscy hakerzy wykorzystali
oprogramowanie tej ﬁrmy do inwazji na inne oﬁary. Odpowiedź koncernu z Redmond
brzmi: „To błędna interpretacja i spekulacja. Nie ma dowodów na to, że SolarWinds
zaatakowano za pośrednictwem usługi
Oﬃce 365”.
Rządowi i branżowi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa już od niemal trzech

miesięcy próbują rozwikłać szczegóły dotyczące wspomnianego incydentu. Brad
Smith, prezes i dyrektor Microsoftu ds.
prawnych, podczas przesłuchania w Izbie
Reprezentantów oznajmił, że migracja do
chmury publicznej ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w wielu
organizacjach. Wpis o podobnej treści znalazł się
na ﬁrmowym blogu, gdzie
koncern odniósł się w do
afery SolarWinds. Zdaniem
Microsoftu usługi oferowane w chmurze publicznej
gwarantują organizacjom
najbardziej niezawodną
ochronę, zaś podejście hybrydowe wprowadza niepotrzebne zamieszanie i otwiera przed hakerami dodatkową
furtkę. Tej opinii nie podziela Paul Cormier,
CEO Red Hata.
– Nie można powiedzieć, że chmura hybrydowa jest mniej bezpieczna. Do każdego
oprogramowania można się włamać, również do tego znajdującego się w chmurze
publicznej – mówi Cormier.
Na osobną uwagę zasługuje postawa
Amazona dystansującego się od całej sprawy. Przedstawiciele największego chmurowego usługodawcy nie wzięli udziału
w poświęconemu aferze przesłuchaniu
przez Senat Stanów Zjednoczonych. Firma
Jeﬀa Bezosa ograniczyła się do oświadczenia, że problem SolarWinds jej nie dotyczy.
Taka postawa wywołała irytację wśród
amerykańskich senatorów, bo choć według
badaczy bezpieczeństwa nie ma żadnych
dowodów na to, że serwery Amazona zostały bezpośrednio naruszone, to hakerzy

Postawa Amazona
wywołała
irytację
amerykańskich
senatorów.
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wykorzystali rozległe centra danych tego
usługodawcy do przeprowadzenia kluczowej części ataku.
Paul Cormier nie wierzy, że klienci zaczną przenosić wszystkie dane do chmury
publicznej. Twierdzi, że to niepraktyczne, zwłaszcza w przypadku ﬁrm z branży
ﬁnansowej zmuszonych przechowywać
dane w swojej siedzibie ze względu na
bezpieczeństwo lub regulacje prawne.
Szpilę Microsoftowi wbija też Dell Technologies. Według przedstawicieli tej ﬁrmy
stawianie pytań o bezpieczeństwo chmury
hybrydowej służy szerszej narracji narzucanej przez Microsoft. Tymczasem nadal
większość ﬁrm oraz instytucji przetwarza
i przechowuje dane krytyczne we własnych
serwerowniach. W podobnym tonie wypowiada się Keith White, starszy wiceprezes
ds. usług chmury hybrydowej w HPE.
– Przechowywanie danych w środowisku
lokalnym jest postrzegane przez wielu klientów jako bezpieczniejsza opcja od przenoszenia ich do chmury publicznej. Klient chce
wiedzieć, gdzie znajdują się jego cyfrowe zasoby – podkreśla Keith White.
Przypomnijmy jeszcze, że atak za pośrednictwem SolarWinds dotknął co najmniej
dziewięć agencji federalnych i około setki prywatnych ﬁrm, sięgając co najmniej
września 2019 r. Władze USA twierdzą,
że intruzami byli w tym przypadku prawdopodobnie agenci rosyjskiego wywiadu.
Moskwa zaprzeczyła, ale mówi się, że nadchodzące tygodnie przyniosą kolejne rewelacje dotyczące tego ataku.
Artykuł powstał na podstawie materiałów z The Wall Street Journal.

Fot. Adobestock

C

Wojciech Urbanek

n

n

HPE przejmuje CloudPhysics

To ma być game changer w kanale sprzedaży IT. HPE
przejmuje CloudPhysics, firmę dostarczającą narzędzie
do analizy lokalnego środowiska IT. Oprogramowanie,
dostępne w modelu SaaS, wykorzystując sztuczną inteligencję, błyskawicznie wydaje rekomendacje dotyczące
inwestycji, takich jak migracje do chmury, czy też ogólnie
modernizacje aplikacji i infrastruktury. HPE przekonuje,
że CloudPhysics będzie bardzo przydatnym wsparciem dla
partnerów podczas rozmów z klientami na temat zmian ich środowiska on-premise, i tym samym powinno znacznie przyspieszyć transakcje. HPE planuje
połączenie CloudPhysics i data lake InfoSight w ramach opartego na sztucznej inteligencji
Software Defined Opportunity Engine (SDOE), który ma zapewnić spersonalizowane oferty
dla klientów. Przedstawiciele producenta przekonują, że dzięki temu czas potrzebny partnerom na przygotowywanie niestandardowych propozycji sprzedaży skróci się z 45 dni
do… 45 sekund.

n

Simple przejęte przez
holenderski koncern

Holenderska firma TSS Europe kupiła
ponad 84 proc. udziałów w Simple, łącznie za 52,67 mln zł. To efekt wezwania,
ogłoszonego w grudniu 2020 r. Rozliczenie
transakcji nastąpiło 1 marca br. TSS jest
strategicznym inwestorem, który zgodnie
z umową zawartą z głównymi udziałowcami warszawskiej firmy zamierza przejąć
100 proc. akcji Simple (wówczas łączna
wartość zakupu wyniesie 62,6 mln zł).
Rok temu Simple rozpoczęło analizę opcji
strategicznych, między innymi szukając
inwestora. Warszawska firma jest obecna
na rynku od ponad 30 lat. Simple w nowej
grupie może liczyć na wsparcie finansowe,
know-how i współpracę z ponad
80 podmiotami działającymi
w ramach TSS. Holenderska grupa
należy z kolei do Constellation
Software z Kanady, która specjalizuje się w przejmowaniu i zarządzaniu firmami tworzącymi oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

n

n

Przetarg w wojsku za
80 mln zł

Armia nie poskąpi grosza na system
ERP. Resort obrony przeznaczył na ten
cel do 80 mln zł. Taki budżet określono w ogłoszonym w listopadzie 2020 r.
przetargu, prowadzonym przez Centrum
Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych.
Postępowanie dotyczy zawarcia umowy
ramowej na dostawę licencji i subskrypcji
oprogramowania, jego aktualizacji oraz
usługi wsparcia technicznego w latach
2021 – 2024. Zamówienie obejmuje produkty i licencje SAP. Informatyczna jednostka MON zamierzała zawrzeć umowę ramową z maksymalnie trzema wykonawcami,
ale nie ma aż tylu chętnych. Oferty otwarto
w lutym br. Złożyli je:
SAP Polska i KBJ. SAP
zaoferował uśredniony minimalny opust
(średnia arytmetyczna) na poziomie
21,13 proc., a KBJ
20 proc.

Rebranding wrocławskiej spółki

Wrocławska spółka Sigma IT (należąca do szwedzkiej grupy Sigma IT AB) zmieniła nazwę
na Nexer, czemu towarzyszy zmiana profilu działalności. Firma, specjalizująca się w dostarczaniu usług IT i doradztwie, pod nową marką planuje globalną ekspansję i rozszerzenie
usługi B&R na motoryzację i cyfryzację przemysłu. Strategia Nexer na lata 2021 – 2023
zakłada zwiększenie zatrudnienia w Polsce do 200 osób. Aktaualnie ponad 80 jej specjalistów obsługuje klientów w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA i Australii.
Dawna Sigma IT działa w Polsce od 2017 r. Przychody lokalnego oddziału w 2020 r. wzrosły o 56 proc. rok do roku, co oznacza kwotę blisko 16 mln zł za cały ub.r.
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Zmiany na stanowiskach

n
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Adam Dyszkiewicz: z Fujitsu do Lenovo

Po 11 latach spędzonych w Fujitsu do polskiego oddziału Lenovo dołączył Adam
Dyszkiewicz. Objął stanowisko Business Development Managera & Solution Evangelist.
Skoncentruje się na rozwoju sprzedaży urządzeń Lenovo przeznaczonych dla klientów
biznesowych oraz poszerzaniu wiedzy klientów i partnerów producenta na temat dostępnych produktów, usług i rozwiązań. Adam Dyszkiewicz ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży IT. Zajmował stanowiska w obszarze sprzedaży, zarządzania produktem, marketingu i usług. W Fujitsu spędził ponad 11 lat
(od 2009 r.), przy czym przez ostatnich 6 lat na stanowisku
Distribution Account Manager & Business Development
Manager – Datacenter. Był odpowiedzialny za dystrybucję
i sprzedaż rozwiązań dla centrów danych. Wcześniej przez
ponad 4 lata pracował w Fujitsu Siemens (od 2005 r.). Posiada
dyplom magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej na
kierunku informatyka. Ukończył również wyższe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

n

Ewa Drozd w zarządzie Microsoftu

Od 1 marca br. Ewa Drozd dołączyła do ścisłego kierownictwa Microsoftu
w Polsce. Jako Enterprise Commercial Lead będzie odpowiedzialna za wsparcie
klientów z dużych przedsiębiorstw w ich transformacji. Ewa Drozd ma ponad
25-letnie doświadczenie w branży. Przez ostatnie 20 lat była związana z polskim
oddziałem SAP, pełniąc regionalne funkcje kierownicze Head of Commercial Sales
MU CEE & CIS oraz Head of Education CEE oraz jako wiceprezes SAP Polska. W SAP-ie była odpowiedzialna za rozwój
strategii biznesowej, sprzedaż do największych klientów,
edukację, konsulting, wsparcie klientów i partnerów w Polsce
oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty
Niepodległych Państw. Wcześniej była dyrektorem ds.
logistyki w polskim oddziale Huhtamaki. Ewa Drozd jest
absolwentką zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach, a także psychologii biznesu w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.

n

n

Tech Data wzmocniła zespół

Mariusz AL-Dilaimi został
Business Development
Managerem Hitachi
Vantara. Do jego zadań
należy pozyskiwanie
i rozwój partnerów biznesowych Tech Daty oferujących rozwiązania tego
producenta, jak również
współpraca z nim. Stawia
sobie za cel zbudowanie siatki partnerów,
którzy będą rozwijać biznes storage’owy
i analitykę w oparciu o produkty Hitachi
Vantara. Nowy BDM ma 9-letnie doświadczenie wyniesione z pracy u producenta (Lenovo)
oraz integratora (ADT Group). Swoją przygodę
z IT rozpoczął w 2012 r. od pracy w ADT
Group. Jako Account Manager był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów,
przede w zakresie oferty rozwiązań dotyczących przetwarzania, przechowywania i zabezpieczenia danych (serwery, macierze, backup
i in.). W styczniu 2020 r. wszedł do zespołu
Lenovo, gdzie na stanowisku Storage Solution
Account Managera odpowiadał za rozwój
produktów opartych na pamięciach masowych, a także działania sprzedażowe, marketingowe i edukacyjne skierowane do klientów
końcowych oraz partnerów. Przed przyjściem
do branży IT Mariusz AL-Dilaimi 6 lat spędził
w Polkomtelu, zajmując różne stanowiska
(Junior Konsultant, Starszy Konsultant, Key
Account Manager). Mariusz AL-Dilaimi ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie
Warszawskim i filologię rosyjską.

Xerox: Sylwia Adamczyk dyrektorem sprzedaży

Do zespołu Xerox Polska dołączyła Sylwia Adamczyk, obejmując stanowisko Direct & Indirect Sales Director.
Będzie odpowiedzialna zarówno za sprzedaż bezpośrednią – prowadząc dział dużych projektów – jak i sprzedaż do kanału partnerskiego. Sylwia Adamczyk ma 20 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą – w tym
ponad 9 lat na rynku poligraficznym w Canon Polska, Grafikus – Systemy Graficzne, Follak, a także 9 lat na
rynku drukarek biurowych w Oki Systems Polska i Sharp Electronics CEE. Ostatnio Sylwia Adamczyk była
dyrektorem sprzedaży i marketingu w Yamaha Music Europe w Polsce. Wcześniej w Sharpie pracowała na
stanowisku Export Sales Managera ISD CEE (2018 – 2019). Z Oki była związana przez 8 lat (2010 – 2018),
między innymi jako Sales Manager Channel. Sylwia Adamczyk jest absolwentką Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i Zarządzania.
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KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

ࡆlb;uࣀhom=;u;m1fb
r-u|m;uvhb1_ķjakie znaliśmy
Producenci mają złe podejście do konferencji partnerskich, inwestując w jedno lub dwa duże spotkania
rocznie, a poza tym nie dbając o bieżące relacje z integratorami – wynika z najnowszego badania
The Channel Company.
n

Z

raportu opublikowanego pod znamiennym tytułem „The Partner
Conference as We Knew It Is Dead”
dowiadujemy się, że blisko 65 proc. producentów nie wie, czy w 2021 r. zorganizuje tradycyjny zjazd partnerów.
A przecież kanał partnerski to żywotna
społeczność złożona z ludzi polegających na dobrych relacjach, dzięki którym mogą realizować kolejne deale. Przy
czym nierzadko pewne z nich są ﬁnalizowane dopiero po dłuższym czasie, bywa,
że nawet po kilku latach od nawiązania
jakiegoś obiecującego kontaktu.
Od kilkunastu już miesięcy producentom i ich partnerom trudno zebrać się
razem, aby zadbać o wzajemne relacje,
aktywnie motywować się do wyzwań,
skutecznie pogłębić znajomości czy
zdobyć nowe umiejętności. Co gorsza,

są ﬁrmy, które w dobie pandemii w ogóle porzuciły tego rodzaju aktywności.
Oczywiście im dłużej trwa taki stan zawieszenia, tym więcej okazji biznesowych przelatuje im koło nosa. Co z kolei
nie ułatwia realizacji progów założonych w programach partnerskich, a tym
samym rozluźnia i tak już naderwane
więzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami w łańcuchu sprzedażowym.

o|l=-m|;luo0bࣀĵ
Jeśli producent nie jest w stanie w normalnych warunkach spotykać się z partnerami, dzieląc się z nimi roadmapami,
wiedzą techniczną i handlową, strategią działania, czy po prostu wymieniać
się opiniami, co stanowi podstawę każdej konferencji partnerskiej – to powinien częściej sięgać po alternatywne

Główne powody udziału
w konferencjach partnerskich

77%
66%

61%

61%

Źródło: The Channel Company

56%

1
Budowanie relacji
z producentem

2
Prezentacje
techniczne

3

4

5

Strategia biznesowa
producenta

Roadmapy
produktowe

Prezentacje
sprzedażowe

Tomasz Gołębiowski

metody służące do rozpowszechniania
ważnych dla resellerów i integratorów
informacji biznesowych. Zamiast tak
bardzo polegać, czy być uzależnionym
od jednorazowych, dużych eventów, należy kontaktować się z partnerami na
bieżąco – rzecz jasna, w dobrze przemyślany sposób. Vendorzy, którzy nie mają takiego nastawienia, pozostają z tyłu
z deﬁnicji dając fory swoim konkurentom. Krótko podsumowując, mogą oni
zapomnieć o stałych, dobrych relacjach
z partnerami.
Większość integratorów, którzy wzięli udział w badaniu, uważa, że najlepsza częstotliwość w kontaktach z nimi
ze strony producentów to comiesięczne
update’y – na temat produktów, strategii
czy też zmian w programie partnerskim.
To z kolei wymaga od każdego z vendorów opracowania przemyślanego planu
komunikacji na wiele miesięcy w przód.
Jak podkreślają autorzy raportu, w tym
przypadku „content is king”, przy czym
powinien to być kontent jakościowy,
a więc odpowiadający na faktyczne potrzeby obecnych, bądź potencjalnych
partnerów. Połączenie ciekawych treści
z dobrym planem komunikacji to absolutna konieczność w czasach pandemii
i rozluźnienia bezpośrednich relacji personalnych – podsumowują specjaliści
The Channel Company.
Badanie zostało przeprowadzone między innymi wśród VAR-ów, integratorów i dostawców usług zarządzanych,
którzy w minionych dwóch latach wzięli
udział w przynajmniej jednej konferencji
partnerskiej.
CRN nr 3/2021
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Rynek B2B:
cyfrowa
transformacja w praktyce
„Producenci od kilku lat przygotowują się na przejęcie roli dystrybucji od obecnych pośredników.
Dystrybutorzy, jeżeli chcą pozostać na rynku, muszą szukać innowacji, dzięki którym będą w stanie
dostarczać te dodatkowe wartości do produktów, których nie mogą zaoferować producenci”
– czytamy w raporcie dotyczącym transformacji cyfrowej na polskim rynku B2B.

N

ajnowszy raport, pod dość złożonym tytułem „Polski rynek B2B
vs. Cyfrowy Megatrend. Sytuacja
branży post COVID-19”, to spora dawka wiedzy o podejściu ﬁrm z sektora business-to-business do cyfrowej transformacji,
która z interesującej opcji stała się po prostu koniecznością. Specjaliści Unity Group,
wraz z agencją badawczą CubeResearch,
przebadali ponad 500 osób decyzyjnych
z sektora B2B z kilku branż, przede wszystkim produkcyjnej, handlowej i usługowej.
Twierdzą oni, że transformacja cyfrowa to
odpowiedź na oczekiwania ze strony klientów oraz pracowników najmłodszej generacji, tzw. pokolenia Y i Z. Ponadto badanie,
przeprowadzone tuż po pierwszej fazie pandemii pokazało, że co prawda sam wirus nie
był powodem technologicznej zmiany, ale
stał się jej silnym katalizatorem.
W efekcie powyższych zjawisk obecnie
w biznesie wszystko dzieje się z kilkukrotnym przyspieszeniem, a niepodejmowanie żadnych działań spowodowało, że wiele
ﬁrm jest w trudnej sytuacji lub pozostaje daleko w tyle za konkurencją. Autorzy raportu spodziewają się więc, że rok 2021 będzie
okresem jeszcze silniejszych, cyfrowych

12
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przemian. Zwłaszcza, że przekroczony został tzw. próg adopcji zmiany technologicznej (wynoszący ok. 20 proc.), czyli nastąpił
moment, gdy naśladowcy innowatorów zaczynają z tych nowych rozwiązań korzystać
masowo. Przy czym, jak wynika z badania, jesteśmy świadkami dwóch skrajnych trendów
w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

1_1b-j0ķbvb<0of.
Podmioty, które już znajdują się w procesie
transformacji wiedzą, co i jak chcą osiągnąć,
co chciałyby dalej zmieniać. Często nie mają
jednak wystarczającej ilości zasobów, przede
wszystkim czasu i ludzi, by dalej te zmiany
przeprowadzać. Z drugiej strony widać także
grupę ﬁrm, które wprawdzie mają czas oraz
pracowników, ale nie odczuwają potrzeby
zmiany lub brakuje im pomysłów na to, jakie
unowocześnienia wprowadzić.
Tymczasem w dobie obecnego kryzysu gospodarczego – i wynikających z globalnych restrykcji całkowicie nowych
warunków funkcjonowania – przedsiębiorcy,
którzy weszli w pandemię z dużym długiem
cyfrowym1, nie myślą o rozpoczęciu nowej
działalności, a raczej walczą o utrzymanie.
Natomiast ci, którzy w tym samym czasie

mogli pochwalić się małym długiem, teraz
mają okazję agresywniej przejmować rynek
i bardzo dynamicznie się rozwijać.
Wiele ﬁrm handlowych rozpoczynających
zmianę cyfrową widzi ją wyłącznie przez
pryzmat e-commerce. To dobry punkt wyjścia, ale całościowe podejście musi obejmować pełną ścieżkę, którą podąża klient i jego
zamówienia. Dlatego, jak podkreślają autorzy raportu, równie wydajnie i starannie muszą być wykonane frontowe aplikacje, jak
system e-commerce czy CMS, a także systemy backendowe – ERP, PIM, BI, CRM lub
WMS – pozwalające odpowiednio planować,
obsługiwać zamówienia i wysyłać towary.

uॕ7|-lb-mb;mb;
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Wyniki przeprowadzonego badania pokazują wyraźny rozdźwięk w postrzeganiu
gotowości organizacji do zmiany pomiędzy
właścicielami, zarządami i kierownikami.
Im niżej w strukturze, tym większy sceptycyzm wobec zmian. Wynika to z faktu, że
właściciele oceniają swoje wizje i pomysły
w perspektywie czasowej od 12 do 24 miesięcy. Natomiast kierownicy i wiele zarządów funkcjonują w systemie premiowym,

"j-0-ro1f-7v|u0|ouॕ
Wśród ﬁrm to przede wszystkim producenci dostrzegają największą korzyść w przeprowadzeniu „commerce transformation”.

42%

Brak poczucia potrzeby przeprowadzania zmian wśród pracowników
Ograniczenia finansowe (np. zbyt duże koszty wprowadzenia
takich zmian, brak wydzielonego budżetu itp.)

Brak przygotowanej strategii, wizji cyfrowej
transformacji sprzedaży
Brak pracowników z odpowiednimi
kwalifikacjami (kompetencjami)
Zbyt duże ryzyko biznesowe
wprowadzenia takich zmian
Trudności we współpracy
między działami firmy
Brak odpowiedniej
infrastruktury IT

5%
3%

32%

26%

Przyzwyczajenia obecnych klientów

Potrzeba zmiany, ale brak
strategii
Wyniki badania pokazują wyraźnie, że aż
54 proc. badanych ﬁrm nie posiada strategii transformacji cyfrowej. Ta liczba może
dziwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt,
że w dobie pandemii przekonaliśmy się dobitnie, jak niezbędne są narzędzia cyfrowej
komunikacji – zarówno dla konsumentów,
jak i partnerów czy pracowników. Zakupy
online oraz praca zdalna zmieniły niemal
każdą branżę. Jednak aż 31 proc. ﬁrm nie widzi w ogóle potrzeby transformacji cyfrowej, a jednocześnie 68 proc. respondentów
uważa, że stopień zaangażowania ich ﬁrmy
w proces transformacji jest przeciętny lub
niższy w stosunku do całej branży.
Jednocześnie 46 proc. ﬁrm posiada taką
strategię lub jest w trakcie jej opracowywania
i – jak zakładają autorzy raportu – jeśli wdrożą
ją z sukcesem, to poziom ich digitalizacji szybko wzrośnie. Analizując głębiej, około 19 proc.
ﬁrm zadeklarowało w sposób zdecydowany,
że posiada strategię cyfrową, a 18 proc., że prowadzi transformację cyfrową.

45%

Priorytet innych problemów, kluczowych na obecnym etapie rozwoju firmy

22%

18%

Jakie są najważniejsze
bariery utrudniające cyfrową
transformację sprzedaży
w Państwa firmie?

17%

15%

14%

Źródło: Unity Group/CubeResearch

więc ich plany dotyczą perspektywy krótszej niż rok. Dla nich transformacja to często
tylko dodatkowa praca, za którą nie zostaną
nagrodzeni w horyzoncie czasowym, w którym się poruszają. Oznacza to konieczność
wyrazistego przywództwa decydentów i często zmian na poziomie celów ﬁrmy, struktury
oraz modeli wynagrodzeń.
Niemniej transformacja sprzedaży cyfrowej B2B znacznie upowszechniła się w ostatnich miesiącach. Blisko jedna piąta badanych
(18 proc.) zdecydowanie deklaruje, że taką
transformację w tej chwili przeprowadza.
Ponad dwie piąte respondentów (43 proc.)
ocenia, że do pewnego stopnia takie zmiany są u nich wprowadzane. Z kolei jedna
czwarta respondentów (26 proc.) deklaruje
w sposób zdecydowany, że w ich ﬁrmie trwają prace nad rozwiązaniami podnoszącymi
efektywność sprzedaży i obsługi klienta.
Prawie 60 proc. pytanych uważa, że pandemia wzmocniła potrzebę przeprowadzenia
transformacji cyfrowej w ﬁrmach działających na rynku B2B.

Brak wsparcia ze strony zarządu
lub organów zwierzchnich

Brak wykonawców na rynku

Od kilku lat w ten sposób przygotowują się
na przejęcie roli dystrybucji od obecnych
pośredników – czytamy w raporcie. Wielu
z nich jest już do tego gotowych i czeka na
odpowiedni moment. Dystrybutorzy, jeżeli
chcą pozostać na rynku, muszą szukać innowacji, dzięki którym będą w stanie dostarczać
dodatkowe wartości do produktów, których
nie są w stanie zaoferować producenci.
Nowe modele biznesowe, takie jak D2C
(direct-to-consumer), czyli pominięcie dystrybutorów przez producentów lub szczątkowe wykorzystanie obecnych kanałów
sprzedaży, zmienią radykalnie oblicze wielu
branż. Jeśli producent będzie potraﬁł wykorzystać kanały cyfrowe nie tylko w komunikacji, ale też w transakcjach i procesach
posprzedażowych, to dystrybutor przestanie
mieć rację bytu. Jeśli dystrybutor nie stworzy kanałów cyfrowej sprzedaży i nie zwiąże
swoich obecnych klientów usługami cyfrowymi, budując silne relacje partnerskie, to
nie wykorzysta potencjału logistycznego do
dostarczania usług konsolidacji i serwisów

posprzedażnych na poziomie wyższym niż
producent. Producenci, którzy samodzielnie
zaczną przeprowadzać transformację cyfrową, będą mogli zacząć integrować pionowo
procesy i wypierać pośredników z rynku. Taką integrację widać na całym świecie, gdzie
liczba pośredników w procesie maleje wraz
z digitalizacją i globalizacją. Ratunkiem dla
nich jest tylko dobrze przemyślana cyfrowa
transformacja.
Cały raport jest dostępny pod adresem:
www.unitygroup.com/pl/materialy/
/raport-polski-rynek-b2b-vs-cyfrowy-megatrend-sytuacja-branzy-postcovid-19
Opracował Tomasz Gołębiowski
1
Dług cyfrowy to skumulowana utrata zysków lub
zmniejszona dynamika biznesowa – wynikające z niezaadaptowania cyfrowych kanałów czy technologii.
Można go zmierzyć jako różnicę w zaawansowaniu ﬁrmy w stosunku do jej rówieśników na rynku. Innymi słowy, dług cyfrowy pokazuje, jak dalece podmiot pozostaje
w tyle pod względem koniecznych działań związanych
z transformacją cyfrową.
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Czy dystrybutorzy

są przyszłością
dystrybucji?
W ciągu następnej dekady do globalnego
ekosystemu technologicznego wejdą
miliony nowych partnerów, a ich powiązania
z dystrybutorami zostaną poddane próbie.

14
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planuje przeznaczyć 750 mln dol. na
rozwój platformy chmurowej, optymalizację procesów oraz wykorzystanie danych i analiz w celu dalszego rozwoju
Tech Daty.
Przypomnijmy jeszcze, że na początku 2020 r. Synnex podzielił ﬁrmę na dwie
części, wydzielając Concentrix, aby skupić się na dystrybucji, z kolei ScanSource sprzedał pod koniec ubiegłego roku
oddziały w Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Południowej. Co znamienne,
prezes tej ﬁrmy stwierdził
kilkanaście tygodni temu, że Intelisys – przejęty w 2016 r. przez
ScanSource’a – może
być wart więcej niż cała ich przyszła działalność dystrybucyjna.
W minionych miesiącach, z nadejściem
pandemii, dystrybutorzy
odnotowali wzrost przychodów. Szczególnie owocne były pierwsze tygodnie
epidemii ze względu na zapotrzebowanie na laptopy oraz infrastrukturę umoż-

liwiającą wdrożenie modelu zdalnej
pracy. W bieżącym roku odbicie przyjmie kształt litery K. W przypadku tzw.
ciężkich kategorii dystrybucji, takich jak
sprzęt telekomunikacyjny, należy liczyć
się z dwucyfrowym spadkiem przychodów. Natomiast w dystrybucji określanej
jako lekka i obejmującej automatyzację, usługi chmurowe, bezpieczeństwo
i e-commerce nastąpi 50 proc. wzrost
przychodów w porównaniu z 2020 r.
Tak czy inaczej, w ciągu następnej dekady branża dystrybucyjna będzie musiała
zmierzyć się z wieloma poważnymi przeciwnościami. Przy czym ich przezwyciężenie nie jest kwestią dni, lecz wielu lat.
Zachodzące obecnie procesy transformacji wymagają pilnej reakcji na pojawiające
się trendy, o których poniżej.

1uvjoঋࣀru-1ķ-hrॕ
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Forrester opublikował badania dotyczące przyszłych nabywców w segmencie IT.
Zdaniem analityków w ciągu najbliższych
pięciu lat kluczowymi odbiorcami technologii B2B staną się millenialsi. Jako liderzy działów marketingu, sprzedaży,

Fot. Adobe Stock

K

iedy w styczniu 2018 r. przewidywałem, że na rynku dystrybucji IT nie będzie spokojnie,
było oczywiste, że konsolidacja nabiera tempa – najważniejsi dystrybutorzy
dokonują dywersyﬁkacji, a fundusze private equity wykazują coraz większe zainteresowanie transformacją zachodzącą
w branży nowych technologii. W drugiej
połowie ubiegłego roku dwóch największych światowych dystrybutorów IT – Ingram Micro oraz
Tech Data – zostało przejętych przez (odpowiednio) Platinum Equity
oraz Apollo Global
Management. Obie te
transakcje miały szacunkową wycenę zaledwie na poziomie od 10 do
15 centów za dolara przychodu, czyli o rząd wielkości mniej
aniżeli inne transakcje M&A, jakie zachodzą w szeroko pojętej branży technologicznej. W obu tych przypadkach
fundusze zapowiedziały znaczne inwestycje w transformację cyfrową. Przykładowo, Apollo Global Management

z kredytowaniem i posiadaniem kapitału, zaś ryzyko ﬁnansowe i ubezpieczenie
stają się zmartwieniem producenta.

3

Nowe technologie, czyli
7৵ob<1;fmb৵ho7"&

W lutym byliśmy świadkami poważnych
ruchów wykonanych przez IBM – producenta, który od 28 lat przewodzi wyścigowi patentowemu. Do CEO tej ﬁrmy
w końcu dotarło, że przyszłość branży
IT (sztuczna inteligencja, automatyzacja, Internet rzeczy, blockchain, kwanty
itp.) to nie produkty z kodem SKU sprzedawane przez dystrybucję, ale technologie osadzone w innych produktach,
usługach i rozwiązaniach. Koncern podjął zobowiązanie, w wysokości 1 mld dol.,
dotyczące budowy ekosystemu koordynującego tworzenie wartości dla klientów, w tym wspólne innowacje. Ile z nich
będzie kierowane na rynek za pośrednictwem dystrybutorów, a ile przez społeczności DevOps, niezależnych dostawców
oprogramowania czy startupy z sektora EmTech, dowiemy się w nieodległej
przyszłości.

finansów czy HR-u, będą generować
szczególnie duży popyt na oprogramowanie. Podejmą tego typu decyzje sami,
stając się specjalistami od technologii.

znaczenia modelu
2Wzrost
subskrypcji i konsumpcji

Z danych Forrestera wynika, że 76 proc.
CEO uważa, że ich model biznesowy będzie za pięć lat nie do poznania. W branży
technologicznej duzi producenci, w tym
Dell, IBM, HPE i Cisco, bardzo mocno zaangażowali się pod koniec ubiegłego roku w rozwój modelu as-a-service. W tym
roku, głównie z powodu pandemii koronawirusa, nastąpi intensyﬁkacja działań
mających na celu popularyzację tej formy
sprzedaży. Wymienione ﬁrmy wywodzą
się z ery rozwiązań klient/serwer i nadal generują istotne przychody z globalnej dystrybucji. Spodziewam się jednak,
że setki innych ﬁrm zadeklaruje w 2021 r.,
że będzie zmierzać w tym samym, a więc
nowym kierunku, co wspomniani giganci
(choć niektórzy, jak na przykład Nutanix,
zrobili to już wcześniej). Sprzedaż subskrypcyjna zmienia cały ﬁnansowy model
dystrybucji: znikają potrzeby związane

4Oprogramowanie
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ekosystemów
To może być ten najsilniejszy wiatr, jaki wieje dystrybutorom w oczy. W czasie
pandemii rynki znakomicie dostosowały się do potrzeb klientów. Niecodzienna
sytuacja sprawiła, że ten proces nastąpił szybciej niż w poprzednich dziesięciu latach. Rynki stają się przyjazne dla
klienta (tak uważa 73 proc. badanych
przez Forrester Research), przyszłościowe (subskrypcja/konsumpcja, model white label), przyjazne (kredyty dla
przedsiębiorstw, zmniejszenie konﬂiktu w kanałach sprzedaży), przyjazne dla
inwestorów (efekty mnożnikowe) i dla
sprzedawców (niższy koszt pozyskania klienta – CAC, wyższy wskaźnik Life
Time Value – LTV). Obecnie analitycy
Forrestera wyróżniają dwudziestu „super zwycięzców”, którzy odegrają istotną
rolę w ciągu następnej dekady. Niestety,
żaden z nich nie należy do grona dystrybutorów ani nie jest przez nich obsługiwany. W tej sytuacji dystrybutorzy muszą
przyglądać się temu co
się dzieje z zewnątrz.
Możliwości w zakresie
logistyki ﬁrm trzecich
(3PL), łańcuchów dostaw, kredytów i usług
marketingowych gwałtownie spadną i nie będą generować trwałych
marż. Ponad 17 proc.
z 3,5 biliona dol., które firmy i rządy wydają na technologie,
może przejść przez te
zewnętrzne (z punktu widzenia dystrybutorów) rynki już w tym roku.

Dystrybutorzy
spędzili
cztery dekady
ukrywając się
przed klientami
końcowymi. To
musi się zmienić.

W ciągu dwudziestu lat rozwoju oprogramowania jako
usługi dowiadujemy się, że
dystrybucja bitów znacznie
różni się od atomów. Nowe
modele zakłóciły tradycyjną
dystrybucję, a ﬁrmy takie jak
Pax8 czy Sherweb przyciągają uwagę kanału partnerskiego
i inwestorów. W ciągu ostatniej dekady liczba niezależnych producentów oprogramowania zwiększyła
się z 10 tys. do 175 tys. Już kilka lat temu przewidywałem, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat będzie ich milion.
Najwięksi dystrybutorzy zareagowali na rozwój wypadków i zainwestowali
we własne rozwiązania, takie jak Ingram CloudBlue, Tech Data StreamOne,
Synnex Stellr czy ArrowSphere. Wyzwaniem jest w tym przypadku właściwa
strategia marketingowa pod kątem zarówno użytkowników, jak i partnerów,
a przy tym skuteczne konkurowanie
z dostawcami typu AppDirect czy Mirakl.

Wzrost oparty na
6
0;roঋu;7mbl7o|-u1b
do klienta
Rzeczywistość jest taka, że większość
nowych niezależnych producentów
oprogramowania i ﬁrm zajmujących się
technologiami elektronicznymi unika
dystrybucji, starając się poszerzyć swoje strategie wejścia na rynek. Tego typu
dostawcy inaczej patrzą na ekosystemy
i aktywnie budują nietransakcyjne partnerstwa oraz sojusze w sąsiedztwie ich
CRN nr 3/2021

15

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY
produktów, społeczności, rynków, a także bezpośrednich działań na rzecz klienta.
Na późniejszym etapie działalności mogą
wprowadzić swoje produkty do tradycyjnej dystrybucji, ale nie będą wydawać takich pieniędzy na rozwój i promocję jak
dojrzali dostawcy technologii.

7)rjvroj;1moঋ1b
uoঋmb;

Kiedy w Forresterze analizujemy marketing w kanałach sprzedaży 10 tys. różnych
producentów, odnotowujemy wzrost
znaczenia działań w serwisach społecznościowych wpływających na postawy
partnerów – na to, co czytają, dokąd zmierzają, kogo obserwują (trend ten umocnił
się w czasie pandemii). Dystrybutorzy
dysponują dużymi i bardzo zdolnymi
agencjami marketingowymi, które mają
znaczący wpływ na kanał partnerski, ale
mogą być bardzo kosztowne w przypadku
obsługi mniejszych vendorów, których nie
ma na liście Fortune 500.

"ru;7-৵roঋu;7mb-
8
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Usługi chmurowe i nowe technologie,
takie jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i Internet rzeczy,
szybko się rozwijają. Co
istotne, mają mniejszy procentowy udział w sprzedaży pośredniej aniżeli starsze
technologie, które zastępują. Przykładowo, po dwudziestu latach oferowania
oprogramowania w formie
usługi, sprzedaż pośrednia
SaaS nie przekroczyła progu
30 proc. I nie widać jakichkolwiek oznak,
aby ten wskaźnik miał wzrastać. Salesforce zamierza pozyskać 250 tys. nowych
partnerów, a jednocześnie… zamknął
swój program dla resellerów, stawiając
na sprzedaż za pośrednictwem AppExchange. Microsoft poinformował kilka tygodni temu, że przychody z Azure’a wzrosły o 50 proc. rok do roku, a Google Cloud
odnotował 54 proc. wzrost, który w dużym stopniu zawdzięcza sprzedaży bezpośredniej. Globalne przychody na rynku
IT uzyskane poprzez sprzedaż pośrednią
osiągną poziom 2,26 bln dol. Wprawdzie

oznacza to dalszy wzrost, ale nie będzie
on już tak dynamiczny jak w przypadku
sprzedaży bezpośredniej. Spadek udziału
sprzedaży pośredniej ma istotny wpływ
na przychody z dystrybucji.

$uॕf7b;Ѵm
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Od czterech dekad
kanał sprzedaży IT
utożsamiany jest z resellerami kupującymi
sprzęt od dystrybutorów.
Programy partnerskie producentów opierają się na piramidzie metali szlachetnych
(złoto/srebro/brąz), a droga rozwoju
partnera ma charakter liniowy, począwszy od rekrutacji, poprzez systemy motywacji, wspólny marketing i zarządzanie.
W 2020 r. dziesiątki vendorów ogłosiło wprowadzenie nowego „ekosystemu”
programów, uwalniając się od transakcji
ﬁnansowych i wspierających nieliniowe
działania związane z budowaniem, sprzedażą i obsługą klientów – kładąc nacisk
na długoterminowe wspieranie modeli
subskrypcyjnych. To sprawia, że bonusy sprzedażowe omijają
dystrybutorów i traﬁają
bezpośrednio do partnerów i klientów. Na
przykład Microsoft pozyskuje 7,5 tys. nowych
partnerów każdego miesiąca, a 80 proc. z nich
nie należy do tradycyjnych typów CSP/LSP
z ostatnich kilku dekad
– wymuszając ogromne zmiany w całej
ekonomii partnerstwa.

Bonusy
srzedażowe omijają
dystrybutorów
trafiając do
partnerów.
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centralizowany i trudny do „ogarnięcia”
bez bezpośredniej bliskości z klientem.
Dystrybutorzy spędzili cztery dekady
ukrywając się przed klientami końcowymi – siedząc za partnerami w liniowym
łańcuchu dostaw. Ale będzie to wymagało zmiany: dystrybutorzy VAD muszą
wprowadzić na rynek swoją wartość dodaną i stać się widocznymi jako kluczowy
element całego ekosystemu, napędzając
tworzenie wartości, networking i koordynując sprzedaż innowacji powstałych
wspólnie z partnerami i użytkownikami.
Nie będą mogli tego robić ukrywając się
w cieniu producentów i resellerów.

bh|mb;lo৵;vb<
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Wszystkie omówione powyżej kombinacje matematyczne – miliony partnerów
rywalizujących o miliony klientów, setki
tysięcy nowych aplikacji i szybko rozwijające się ﬁrmy technologiczne – prowadzą do jednego nieuniknionego wniosku:
nie ma centrum wszechświata technologii. Wszechświat ten jest wysoce zde-

Jay McBain
Principal Analyst – Channels, Partnerships
& Ecosystems, Forrester

OPINIE

Przestań niepotrzebnie

komplikować
Często tzw. mądre głowy przychodzą i mówią ci, że
zajmie to tyle i tyle czasu albo że w ogóle się nie da tak
tego zrobić. Aż natrafiają na kogoś, kto nigdy w życiu
nie zaprzątał sobie głowy podobnymi bullshitami.

J

akieś dwa lata temu czytałem jak jeden
z bardziej znanych UX-owców przez
15 miesięcy przepisywał apkę aplikacji
taksówkowej. I im dalej się w to zagłębiałem, mimo ogólnej zgody co do większości technik, zastanawiałem się co chwila:
o jej, nawet nie wiedziałem, że to co robię na
co dzień to takie odkrycie i się tak mądrze
nazywa. Pod koniec czytania miałem wrażenie niepotrzebnego przeintelektualizowania całego procesu,
czegoś odwrotnego niż hasło na
ścianie biura, które to niby przyświecało w pracach nad nad tą
aplikacją: „Wszystko jest proste,
zanim to skomplikujesz”.
Od siebie dodam dość znaną
historyjkę. Pod dyskoteką kłócą się dwa koguciki. Pierwszy od progu buduje przewagę psychologiczną: – Stary, już cię nie ma.
Mam czarny pas w karate, stoczyłem dwie
amatorskie walki bokserskie, a teraz ćwiczę MMA. – A ja 5 lat przerzucałem gnój
– odpowiada mu drugi. I sekundę później
wyprowadza taką fangę, że nasz karateka
momentalnie przenosi się do innej czasoprzestrzeni. Tak mniej więcej można sobie
zwizualizować różnicę między podejściem
książkowym a praktycznym.
To pierwsze, sprowadzające się do podpierania swych działań mądrymi hasłami, metodologiami, dobrymi praktykami
itd., w tzw. prawdziwym świecie najczęściej przegrywa z prostolinijnym myśleniem, zdrowym rozsądkiem i dogłębnym
zrozumieniem tego, co tak naprawdę trzeba osiągnąć. A jeśli do kogoś nie traﬁa

przykład dyskotekowej bitki to
służę kolejnym, bo widziałem takie starcia nie raz. Po jednej stronie dyplomowany programista po
politechnice, z doktoratem w opanowaniu branżowych nowinek. Po drugiej
praktyk, z wykształceniem jak najbardziej
niekierunkowym. Zadanie: napisać cośtamrobiący skrypt. Pierwszemu zajmuje
to tydzień, w trzech plikach, z kilkunastoma zapytaniami do bazy.
Drugiemu pół dnia. W jednym
pliku. Z kilkoma zapytaniami do
bazy. Szach mat.
Wystarczy czuć produkt, być
obytym w trzeźwym myśleniu
bez względu na okoliczności i nie
dać sobie wmówić, że jest inaczej niż faktycznie jest. Mi ten mechanizm uświadomił pewien gość już w 2001 r. Nazywa się
Joel Spolsky – to taki Krzysztof Jarzyna ze
Szczecina, szef wszystkich szefów w świecie programistów. Stworzył między innymi
Stack Overﬂow i Trello. A kiedyś, dawno,
dawno temu, miał forum, na którym ludzie
mieli zachciankę – ot, taką niby małą prośbę. Chodziło o to, żeby wyświetlać im listę
wątków, w których ktoś coś dopisał od czasu ostatniej wizyty. No i zaczęło się kombinowanie – jak to wszystko zindeksować,
żeby nie ubić serwera w 5 minut? Rodzą
się pomysły na jakieś nowe tabele, indeksy
i inne cuda. Aż wreszcie Joelowi przychodzi do głowy reﬂeksja: ej, przecież jak nie
widziałem danej strony to każda przeglądarka wyświetla link do niej na niebiesko,
a jak widziałem – to na ﬁoletowo, prawda?

Myśl,
jak Joel
Spolsky.

No to dodajmy do URL-a danego wątku
cyferkę zmieniającą się z każdym nowym
postem. I już. Każda wypowiedź to link
znowu na niebiesko. Rozwiązanie było gotowe w godzinę i kosztowało tyle co nic.
Można? Można.
I tak trzeba działać – zapierać się rękami i nogami przed wciągnięciem w czarną
dziurę świetnych metod zrobienia czegoś
inaczej niż prosto. Wyjątkiem jest chyba
tylko sytuacja kiedy pracujesz w software
house. Tu klient, żeby sowicie zapłacił, musi być dopieszczony – chce mieć poczucie,
że wszystko jest robione książkowo, ﬁrma
dochowuje światowych standardów, trendy wyznacza i w ogóle mucha nie siada.

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.
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ZDANIEM PRAKTYKA

Gdzie inżynier nie może...

W
Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym
Rady Nadzorczej Engave.

CRM-y operują
jedynie kwotą
sprzedaży.
A marża?
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padł mi ostatnio w ręce raport
o wykorzystaniu systemów
CRM w Polsce. Jednym z najciekawszych wniosków jaki wypływa z tego opracowania jest to, że prawie ¾ ﬁrm
używa oprogramowania, z którego nie jest
zadowolona! Jako prawie już emerytowany handlowiec nie mogłem przegapić okazji, aby tego faktu nie skomentować.
Otóż mogę tylko się dziwić, że jedynie
¾ ﬁrm jest niezadowolonych z tychże
tworów, bo to oznacza, że pozostała ¼ nie
wie do czego służy CRM (albo do czego
powinien służyć). A fakt jest taki, że większość systemów obecnych na rodzimym
podwórku służy do nękania handlowców.
Ewentualnie może służyć do szlifowania
języka obcego – najczęściej angielskiego
– choć zdarzają się w niektórych komunikaty brzmiące bardziej wschodnio… Dodatkowo zazwyczaj obejmują dosyć wąski
wycinek działań – ograniczony do działalności handlowca, i to jedynie w obszarze
prowadzenia sprzedaży.
Niestety – kiedy już owa sprzedaż się
dokona, to rola systemu CRM się kończy.
Zupełnie tak, jakby relacja z klientem kończyła się w momencie podpisanej umowy
sprzedaży. Z przykrością stwierdzam, że
w większości przypadków obydwa zdania są prawdziwe i dlatego pewnie jeszcze
prawie nikt nie wpadł na to, że po dokonanej sprzedaży, również klienta powinno
się otoczyć opieką. Mało tego, budowanie długotrwałej relacji nie powinno być
bezwzględnie uzależnione od jego budżetu bądź gotowości na wydanie go właśnie u nas. Paradoksalnie rzecz ujmując,
im lepiej się klientem zaopiekujemy tym
większą mamy szansę na partycypowanie
w wydatkowaniu jego pieniędzy.
Niestety – tutaj CRM nam pomoże
w stopniu dosyć niewielkim, ponieważ
z niewiadomych powodów znamienita większość systemów CRM cierpi na
swoistą „wyspowość”. Mianowicie traktuje dział handlowy jako samotny ﬁrmowy

okręt, smętnie płynący po oceanie sprzedaży, a handlowca jako załogę i kapitana zarazem, który ma jeden cel – sprzedać. Jak już
go osiągnie – zadowolony czeka na premię.
Niestety – na razie nie wiemy jakiej
wagi to premia, ponieważ – tutaj znów,
do licha, nie wiemy dlaczego – wszystkie CRM-y operują jedynie kwotą sprzedaży, zupełnie jakby tylko ta była ważna.
Projekt wielki, kwota wprowadza przełożonych w oszołomienie, a że do projektu
trzeba będzie dopłacić, bo nierentowny,
najczęściej okazuje się już w trakcie jego
realizacji. Do dzisiaj dumam nad tym fenomenem, bo jako przedsiębiorca myślałem, że od kwoty istotniejsza jest marża.
Siedzą więc biedni handlowcy, wklepują po godzinach dane w system – bo szef
kazał – a na odchodnym jednym ruchem
po złości kasują. I wszyscy zostają z niczym. A co gorsza, najczęściej w ﬁrmie
nikt nie wie, nad czym handlowiec pracował. Chwała tym, którzy robią backup
(pewnie prawie nikt), bo jedynie ci mogą
sobie te dane przywrócić. Reszta posiadaczy cudownego systemu myśli, że ma
backup (pewnie myślą tak wszyscy), bo
komu przyjdzie do głowy, że taki #1 CRM
na świecie nie robi backupu danych. A tu
niespodzianka: NIE ROBI. Ha!
Dziwi mnie, że w tym czerwonym oceanie przez tyle lat nie udało się wytworzyć
użytecznego narzędzia, które poprowadzi
proces sprzedaży od początku do końca.
Pozwoli na wykorzystanie zebranych danych w inny sposób niż lejki sprzedażowe.
I umożliwi realną współpracę w zespole.
Słowem, będzie pomocą dla handlowca
w jego pracy, a nie udręką.
A w tzw. międzyczasie wszyscy, którzy
oczekują czegoś więcej, muszą skorzystać z CRM-a zintegrowanego z systemem
zgłaszania błędów. To jedyna funkcjonalność posprzedażowa, jaką udało mi
się odnaleźć w systemach wspomagania
sprzedaży. No, ale wiadomo: gdzie inżynier nie może, tam handlowca pośle…

Rys. Adobe Stock

Większość systemów CRM, obecnych na rodzimym podwórku, służy do
nękania handlowców.

ADVERTORIAL

CommScope: domowa

sieć na nowe czasy

Niezawodną, wysokiej jakości łączność Wi-Fi w całym
domu można bez trudu zapewnić przy użyciu extenderów
marki Arris, należącej do znanego amerykańskiego producenta rozwiązań bezprzewodowych – firmy CommScope.

G

dy w jednym pomieszczeniu działa
domowe biuro, w innym jest sala lekcyjna, a jeszcze inne służy jako kino
domowe, Wi-Fi nie może działać byle jak. Coraz więcej osób korzysta z wideokonferencji podczas pracy i nauki, więc tym bardziej
oczekiwania wobec sieci bezprzewodowej
znacząco wzrosły. Klienci potrzebują dobrego zasięgu w dowolnym miejscu mieszkania
czy domu, chcąc przesyłać strumieniowo
wideo na żywo, cieszyć się niczym nie zakłóconymi wrażeniami z gier online, czy też udostępniać i odkrywać nowe treści. Przy czym
nierzadko cała rodzina korzysta z internetu
jednocześnie, a laptopy, smartfony, odtwarzacze strumieniowe czy konsole do gier są
dużym obciążeniem dla domowej sieci Wi-Fi.
Jakby tego było mało, coraz więcej urządzeń pojawia się w sieci w ramach trendu
smart home. Wraz z rozwojem technologii
inteligentnego domu do telewizorów typu
smart, inteligentnych termostatów, kamer
IP i systemów alarmowych, czy też asystentów głosowych szybko dochodzą kolejne,

Najważniejsze korzyści z zastosowania extenderów Arris
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coraz liczniejsze urządzenia, które potrzebują domowej sieci i jeszcze bardziej ją obciążają. Wi-Fi musi
zapewnić im odpowiednią moc i pojemność, aby bezproblemowo obsłużyć
i zarządzać wszystkimi połączeniami.
Choć obecnie nie jest problemem zakup
bardzo szybkiego łącza od dostawcy internetu, to nie na wiele się to zda, jeśli Wi-Fi nie
będzie działać jak należy. Bez wątpienia pomóc może szybki router Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 5,
ale także on nie będzie w stanie dotrzeć z sygnałem radiowym do wszystkich zakątków
domu, zapewniając połączenia o wymaganej jakości. Rozwiązaniem umożliwiającym
zoptymalizowanie domowego Wi-Fi są bezprzewodowe wzmacniacze sygnału (extendery) marki Arris.

Arris X5042 i VAP4641
X5 WiFi 6 Extender to zaprojektowany
pod kątem wysokiej wydajności i łatwości obsługi wzmacniacz sygnału bezprzewodowego, który oferuje łączność Wi-Fi 6
(802.11ax) w trybach pracy 4x4 5 GHz
oraz 2x2 2,4 GHz. Zapewnia odpowiednią szybkość, pojemność i zasięg w nawet
najbardziej wymagających środowiskach
domowych. Kilka urządzeń X5 można łączyć z kompatybilnymi bramkami i routerami w celu stworzenia sieci Wi-Fi
typu mesh, dostarczającej wysokiej
jakości sygnał bezprzewodowy do
dowolnego miejsca w domu. Taka instalacja zapewnia niezawodne Wi-Fi,
obejmujące swym zasięgiem nawet kilkaset metrów kwadratowych
i spełniające oczekiwania użytkowników korzystających np. z przesyłania strumieniowego filmów
w ultrawysokiej rozdzielczości, gier

online czy aplikacji biznesowych. Przy użyciu X5 można zasięg sieci powiększyć nie
tylko bezprzewodowo, ale także za pomocą kabla – urządzenie ma wbudowane dwa
gigabitowe porty Ethernet.
X5 oferuje pełny zestaw funkcji do zdalnego zarządzania, dzięki czemu umożliwia
optymalną obsługę klienta i zmniejsza koszty operacyjne usługodawcy. Extender może być częścią systemu Arris WiFi Home,
działającego w ramach automatycznie konﬁgurującej i optymalizującej się sieci Wi-Fi
EasyMesh.
Podobnymi cechami i funkcjonalnościami charakteryzuje się wzmacniacz sygnału
bezprzewodowego VAP4641, który działa w oparciu o standard Wi-Fi 5 (802.11ac
Wave 2). Zaawansowane technologicznie
rozwiązanie zwiększa zasięg domowej sieci, oferując z jednej strony znaną z instalacji przewodowych wydajność i jakość
połączeń, a z drugiej elastyczność i łatwość
wdrażania instalacji bezprzewodowych.
Wygodę instalacji urządzenia zwiększa to,
że można użyć albo adaptera do gniazdka
sieciowego, albo przewodu zasilającego,
stawiając je na przykład na biurku.
Więcej informacji:
Mateusz Gross,
Product Manager Broadcast & Broadband EMEA
of Advanced Solutions, Ingram Micro
mateusz.gross@ingrammicro.com
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RYNEK

Mała sieć
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jak duża

W zestawieniu z dużymi przedsiębiorstwami niewielkie firmy mają bez
porównania mniejsze budżety na IT, a przy tym o wiele większe problemy
z personelem technicznym i kompetencjami. Bez względu na to sieć jest dla
nich nie mniej strategicznym narzędziem do osiągania celów biznesowych.
Tomasz Janoś

M

ałe i średnie ﬁrmy liczą każdą
złotówkę, jaka ma być wydana
na infrastrukturę IT, w tym na
koszty operacyjne. Dlatego atrakcyjną propozycją stają się dla tzw. „misiów” produkty sieciowe, które można wdrażać niemal
bezobsługowo i wymagające minimum
zarządzania. Argumentem sprzedażowym jest także pewność, że ich integrator ma wsparcie ze strony producentów
i jeśli coś pójdzie nie tak, odegra aktywną
rolę w rozwiązaniu problemu. W odpowiedzi na to wielu integratorów specjalizujących się w obsłudze MŚP
deklaruje, że są w stanie zapewnić serwis lub wymianę urządzeń w następnym
dniu roboczym. Mniejsze
ﬁrmy mogą szczególnie zainteresować rozwiązania
zaprojektowane z myślą o pewnych konkretnych potrzebach, związanych ze specyﬁką danej branży.
– Warto zauważyć, że sektor MŚP jest
często tym, który jako pierwszy wdraża najnowsze produkty w ramach sieci bezprzewo-

dowych. Co więcej, niektóre rozwiązania
tego typu, jak chociażby nasz inteligentny
system monitoringu wideo, są stworzone
z wykorzystaniem technologii, które nie są
jeszcze dostępne w ofercie klasy enterprise
– mówi Aleksandra Sosnowska, Product
Sales Specialist w Cisco.
Jeśli wskazać podstawowe różnice między produktami dla MŚP a tymi dla dużych
ﬁrm, to te pierwsze są dużo prostsze w instalacji i obsłudze, jak też charakteryzują
się mniejszą skalowalnością, prostszym
interfejsem zarządzającym oraz mniej
rozbudowanymi i dodatkowo płatnymi programami wsparcia.
– Funkcjonalności produktów dla MŚP są takie
same, co rozwiązań klasy
enterprise. Kompromisów
technologicznych nie ma, szczególnie jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo. Takie
same zabezpieczenia stosujemy zarówno
w rozwiązaniach dla dużych, jak i małych
przedsiębiorstw. Z tą jednak różnicą, że są
odpowiednio wyskalowane na potrzeby

Nastąpiła
redefinicja styku
z internetem.
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mniejszych ﬁrm i tym samym
łatwiej dla nich dostępne – tłumaczy Aleksandra Sosnowska.
Podobnie jak większe organizacje,
wiele małych ﬁrm przechodzi przyspieszoną przez pandemię cyfrową transformację, wybierając rozwiązania i usługi
oparte na chmurze oraz w coraz większym
stopniu korzystając z analityki danych, by
sprostać zmieniającym się wymaganiom
klientów. Rola przetwarzania w chmurze
rośnie, bo tylko cloud może dostarczyć
mniejszym organizacjom aplikacje biznesowe wykorzystujące nowe możliwości – takie jak AI czy ML – których MŚP
nie byłyby w stanie wdrożyć samodzielnie.
Dlatego zyskują na znaczeniu rozwiązania zapewniające jak najlepszy i bezpieczny dostęp do chmury ze zdalnej lokalizacji,
takie jak SD-WAN.
Migracja do chmury nie oznacza jednak, że małe i średnie ﬁrmy przenoszą
do niej wszystko, co się da. Mniejszy biznes dokonuje inspekcji posiadanej infrastruktury IT, by po jej odświeżeniu mogła
sprostać zarówno obecnym potrzebom,

Fot. Adobe Stock
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Powoli kończy
się era Gigabit
Ethernetu.
jak i przyszłym. Te obecne w dużej mierze
kształtuje sytuacja związana z pandemią
koronawirusa.

Wzrost popytu na routery
i VPN
Na pytanie, jak „sprzedaje się” dzisiaj
sieciówka w segmencie MŚP, dostawcy
odpowiadają chórem, że dobrze. Przejście na pracę zdalną i większa migracja z aplikacjami do chmury ogromnie
zwiększyło zainteresowanie sieciowymi
rozwiązaniami do zabezpieczania zdalnego dostępu, zwłaszcza takimi, jak routery
obsługujące VPN.

– Po stronie użytkownika pracującego zdalnie potrzebny jest dobrej jakości
router, który umożliwi nieprzerwany dostęp do sieci. Po stronie ﬁrmy router, który
tę pracę zdalną umożliwi. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację ważna jest też skalowalność pozwalająca na
szybką adaptację rozwiązań do panujących
warunków. Dzisiaj możemy mieć 10 osób
pracujących zdalnie, a jutro już 40 – mówi
Piotr Dudek, Regional Director Eastern
Europe w Netgear.
Wcześniej, gdy od domowego routera oczekiwano przede wszystkim
możliwości bezproblemowego przeglądania internetu, jakość połączenia
nie miała aż takiego znaczenia. Obecnie popytem zaczęły się cieszyć routery domowe z „górnej półki”, bo upgrade
wymusiły aplikacje do współpracy, takie
jak Zoom czy Teams. W przypadku ﬁrmowej sieci nastąpiła redeﬁnicja styku
z internetem. Wiele ﬁrm zrozumiało, że
chronić trzeba także urządzenia, z których łączą się pracownicy z zasobami ﬁrmy, a nie tylko te zasoby.
– Ze względu na coraz bardziej powszechne zagrożenia dla sieci komputerowych, rekomenduje się, by router posiadał
zintegrowane zabezpieczenia UTM. Wskazane też jest, by umożliwiał on konﬁgurację
kilku łączy WAN, co zapewni ciągłość komunikacji z internetem, a także pozwalał
na bezpieczne, zdalne połączenie z siecią
poprzez tunel VPN – mówi Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager w Zyxelu.
Specjaliści podkreślają przy tym wagę podejścia systemowego, niezbędnego
także w przypadku MŚP. Priorytetem, od
którego powinno się rozpoczynać dyskusję o fundamentach bezpieczeństwa pracy zdalnej, jest określenie kto i w jakim
zakresie powinien mieć dostęp do ﬁrmowych danych i aplikacji oraz za pomocą
jakich urządzeń. W wielu przypadkach
obowiązki w trybie zdalnym są realizowane z wykorzystaniem prywatnego sprzętu – komputerów, smartfonów i tabletów.
Użytkownicy często łączą się nie przez
sieć korporacyjną, tylko wykorzystując
dostępne na miejscu punkty dostępu sieci Wi-Fi.
– Na tym polu z pomocą administratorom IT przychodzą rozwiązania klasy
VPN, które zapewniają najwyższe
CRN nr 3/2021
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Zdaniem integratora
n Piotr Szafran, dyrektor techniczny, Network Expert
Sieci bezprzewodowej potrzebuje każdy biznes, ale w mniejszych
firmach brakuje personelu, który zająłby się jej obsługą. Zarządzana poprzez chmurę Wi-Fi eliminuje w takich przypadkach konieczność użycia bardziej skomplikowanej we wdrożeniu i zarządzaniu
konfiguracji z kontrolerem. W chmurze wszystko staje się prostsze
– wystarczy podłączyć AP kablem do internetu, podać jego numer
seryjny i można nim w panelu łatwo zarządzać z dowolnego miejsca.
To ogromna wygoda dla administratora, który w firmie ma na głowie mnóstwo
innych rzeczy. Także znaczne ułatwienie dla integratora – wystarczy, że wyśle do
klienta pudełka ze sprzętem i poprosi o podpięcie kabli. Wcześniej pewne opory
u klientów budził model subskrypcyjny, w jakim oferowane są takie rozwiązania,
ale obecnie przestaje to być problematyczne. Jeśli chodzi o standardy bezprzewodowe, to wdrażamy już głównie Wi-Fi 6, bo na rynku powszechnie dostępny jest
sprzęt najnowszej generacji, który praktycznie nie różni się ceną od Wi-Fi 5. Nasze
wewnętrzne testy wykazują znaczną poprawę wydajności.

standardy bezpieczeństwa w zakresie
zdalnego dostępu do ﬁrmowej infrastruktury – tłumaczy Aleksandra Sosnowska.
W drugiej kolejności warto wziąć pod
uwagę rozwiązania odpowiedzialne za
ochronę użytkowników przez złośliwymi
linkami czy nawet całymi stronami internetowymi, niezależnie od tego czy korzystają oni z sieci ﬁrmowej czy domowej.
Innym elementem, który warto wziąć pod
uwagę w kwestii bezpieczeństwa, jest weryﬁkacja tożsamości użytkowników i wiarygodności urządzeń przed udzielaniem
dostępu, w tym za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA).

)bŊ bѵbvb;ࣀ-u.7-m-
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Wielu obserwatorów rynku uważa, że jego obraz w sektorze MŚP będzie w najbliższym czasie zależeć głównie od tempa
adaptacji technologii Wi-Fi 6 i związanej z tym dostępności obsługujących
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ją urządzeń końcowych. To w zasadzie
pewne, że punkty dostępowe w tym standardzie podbiją rynek, choć nie nastąpi to
jeszcze w tym roku.
– Wdrażanie Access Pointów Wi-Fi 6
wymusza modernizację sieci przewodowej
do multigigabitowej. Dlatego powoli kończy się era Gigabit Ethernetu. Przełączniki w tym standardzie będą stopniowo
zastępowane przez urządzenia z portami
2,5GE oraz 10GE. To efekt coraz większej
ilości danych przesyłanych w sieci – mówi
Robert Gawroński, SMB Channel Manager w TP-Linku.
Wdrożenia, rozbudowa lub modernizacja sieci coraz częściej będzie odbywać się
z użyciem urządzeń Wi-Fi 6. W biurach
coraz rzadziej korzysta się z połączeń kablowych, a nowa technologia zapewnia
porównywalną z nimi szybkość i jakość
usług. Przy czym udostępnia gigabitowe połączenia znacznie większej liczbie
użytkowników niż Wi-Fi 5. To wszystko

zadecyduje o przyszłej dominacji standardu Wi-Fi 6, ale nie będzie to dominacja absolutna.
– Nadal będą w ﬁrmach obecne technologie, z których już korzystamy, a więc
zabezpieczenia w przełącznikach, uwierzytelnianie użytkowników, separowanie
segmentów sieci, podział na VLAN, czyli
wszystkie rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo i umożliwiające skuteczne administrowanie sieciami – mówi Maciej
Dąbrowski, Technical Support and Presales
Engineer w D-Linku.
Przedstawiciele małego i średniego biznesu chcą, żeby rozwiązania sieciowe, które stosują, nie wymagały skomplikowanej
obsługi. Na tę potrzebę odpowiadają narzędzia w chmurze do zarządzania siecią,
którą obsługuje się w intuicyjny sposób, za
pomocą aplikacji mobilnej.
– WLAN staje się coraz częściej technologią krytyczną dla wielu klientów, niezależnie od ich wielkości. Obserwujemy wyraźny
wzrost w technologiach bezprzewodowych,
bez względu na to, czy są one oparte o dedykowany kontroler, są pozbawione tego
elementu, czy działają w chmurze – mówi
Aleksandra Sosnowska.
Oczywiście decyzja o implementacji
konkretnych rozwiązań zależy od klientów, ich potrzeb i oczekiwań. Po technologie pozbawione kontrolera sięgają
najczęściej małe ﬁrmy, ponieważ łatwiej
im je wdrożyć i następnie zarządzać,
a funkcjonalności, w które takie rozwiązania są wyposażone, są bardzo zbliżone
do tych opartych o kontrolery.

ࡆb-|o!;-ror-m7;lbb
Specyﬁka poszczególnych branż wymusza odmienne podejście do wdrażania
rozwiązań sieciowych. Dobrym przykładem jest branża HoReCa, która próbuje
przetrwać w oczekiwaniu na lepsze czasy. W każdym przypadku uniwersalne
rozwiązania, także w wymiarze kosztowym, to takie, które można uruchamiać
w chmurze. Dzięki temu elastycznie dopasowują się do wymagań wynikających
z wykorzystywanej przestrzeni i specyﬁki
konkretnego biznesu.
– Kluczowe dla ﬁrm z branży HoReCa
jest zapewnienie wysokiej jakości dostępu do internetu gościom w hotelach i kawiarniach. Komfort korzystania z połączeń

powinien znacznie zwiększyć standard
Wi-Fi 6, z bezpiecznymi i bardzo szybkimi
gigabitowymi połączeniami. Ta branża powinna rozważyć wdrożenie punktów dostępowych pracujących w najnowszej
technologii i rozwiązania do zarządzania całą siecią z jednego miejsca, przez
chmurę – twierdzi Maciej Dąbrowski.
Dzięki wspomnianym przez niego możliwościom, elastycznie i szybko można korzystać z różnych wariantów działania
sieci, a zastosowanie szyfrowania WPA3
umożliwia utworzenie sieci otwartej,
w której komunikacja każdego użytkownika będzie szyfrowana indywidualnie,
bez możliwości podsłuchania takiej
transmisji czy przechwycenia danych.
– Branża HoReCa powinna kłaść duży nacisk na jakość rozwiązań Wi-Fi do
obsługi gości, którzy w dobie pracy zdalnej
często łączą wypoczynek z pracą zawodową
– zauważa Robert Gawroński.
Z kolei w handlu „obwoźnym” bardzo
liczy się bezpieczeństwo połączeń z pracownikami zdalnymi, co jest realizowane przez VPN. Pracowników w terenie
można wyposażyć w mobilne routery
3G/4G z funkcją VPN, zapewniające
bezpieczne połączenia i dostęp do zasobów przechowywanych w centrali.
W razie potrzeby szybkiego dołączania kolejnych sklepów do sieci należy rozważyć
zastosowanie technologii SD-WAN, czyli
programowo deﬁniowanej sieci rozległej.
– Niezależnie od branży, rozwiązaniem
wręcz skrojonym na obecne czasy są sieci
typu Software Deﬁned Network, umożliwiające zdalne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową, także rozproszoną
między placówkami z dowolnego miejsca
na świecie – uważa Robert Gawroński
Jeśli chodzi o sieci dla zakładów przemysłowych, to przeznaczone do nich urządzenia charakteryzują się wysoką odpornością i wytrzymałością w wymagających
środowiskach. Przemysłowe przełączniki i punkty dostępowe zaprojektowano do
pracy w różnych temperaturach. Są też odporne na pył, kurz i wstrząsy.
– W przypadku awarii sprzętu niezwykle
istotna jest możliwość szybkiego wznowienia produkcji. Dlatego dużą rolę odgrywa
tutaj krótki czas reakcji producenta i szybka wymiana urządzeń w następnym dniu
roboczym – podkreśla Maciej Dąbrowski.

Zdaniem producenta
n Aleksandra Sosnowska, Product Sales Specialist, Cisco
Kluczem do budowy nowoczesnej sieci, także w mniejszym przedsiębiorstwie, jest synergia WLAN i LAN. To trend, obok którego żaden dostawca nie może przejść obojętnie. Nowy standard, jakim jest
802.11ax, ma szansę poprawić stabilność pracy. Pełne wykorzystanie możliwości nowej technologii sieci bezprzewodowej nakładać
będzie również wymagania na część przewodową, dlatego ważny jest
zrównoważony rozwój obu części infrastruktury. Klienci oczekują dzisiaj
kompleksowego rozwiązania, które oferuje: wspólny monitoring, zarządzanie, jednolite polityki bezpieczeństwa oraz QoS dla WLAN oraz LAN.

n Maciej Dąbrowski, Technical Support and Presales Engineer, D-Link
Obecnie wiele usług jest migrowanych do chmury. W obszarze infrastruktury wymaga to zapewnienia szybkich i bezpiecznych połączeń WAN, stosowania zapór sieciowych oraz monitorowania ruchu,
głównie między oddziałami i centralą firmy. Od pewnego czasu, ze
względu na pandemię, doszły do tego połączenia z pracownikami
pracującymi zdalnie. Te okoliczności sprawiły, że na znaczeniu powinna zyskać architektura SD-WAN, którą łatwo można dostosowywać do
wymogów sieciowych, a także platformy, w których przełączniki, punkty dostępowe
bądź firewalle są zarządzane i monitorowane z poziomu usługi w chmurze.

n Piotr Dudek, Regional Director Eastern Europe, Netgear
Paradoksalnie w obecnym czasie klienci – bez względu na specyfikę i potrzeby ich branży – powinni przede wszystkim skupić się na maksymalnym przestrzeganiu wytycznych i zasad dotyczących pandemii,
aby dobrze wykorzystać czas na modernizację i dostosowanie się do
obecnie panujących realiów. W przeciwnym razie z dnia na dzień zapotrzebowanie na połączenia VPN wzrośnie o kilkaset procent. Nikt
nie rezerwuje środków na rewolucyjne zmiany w infrastrukturze IT,
tym bardziej więc zaskoczeni kwarantanną mogą mieć bardzo duży problem, aby przełączyć organizację w tryb zdalny.

n Robert Gawroński, SMB Channel Manager, TP-Link
Pandemia i związane z nią ograniczenia w niewielkim stopniu wpłynęły na zapotrzebowanie firm z sektora MŚP na rozwiązania sieciowe.
Sprzedaż urządzeń z tej kategorii charakteryzowała się stabilnym,
kilkunastoprocentowym wzrostem rok do roku. Zauważalnie większe było zainteresowanie routerami VPN umożliwiającymi zdalne
połączenie z centralą firmy, a także liczne modernizacje sieci lokalnej
obejmujące zarówno część przewodową jak i Wi-Fi. Absolutnym minimum jest obecnie WLAN w standardzie 802.11ac (Wi-Fi 5) oraz gigabitowa sieć przewodowa. Coraz częściej wykorzystywany jest standard WPA3 w celu
zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

Najbliższe lata przyniosą większą dostępność technologii komórkowej 5G,
która z pewnością będzie miała wpływ na
obraz sieci w sektorze MŚP. Przy czym dla
każdego biznesu pojawienie się nowych,
szybkich technologii sieciowych, takich
jak Wi-Fi 6 i 5G, tworzy nowe możliwości,
ale przynosi także wyzwania. Priorytetem
pozostaną sieci lokalne, podlegające pełnej kontroli nad ich działaniem – poprzez

deﬁniowanie własnych polityk bezpieczeństwa, segmentacji czy QoS. Głównym
medium transmisji danych pozostanie
tam WLAN. Natomiast poza ﬁrmą sieć
5G (tak jak obecnie LTE), będzie oferować wydajność i stabilność, zapewniając
pracownikom ciągły dostęp do zasobów
przedsiębiorstwa oraz usług. W przyszłości bardzo istotna będzie płynna integracja
tych dwóch światów.
n
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Wi-Fi 6: warto
zadbać o sieć przyszłości
Popularyzacja Wi-Fi 6 następuje szybciej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji.
Nowe rozwiązania TP-Link pozwalają łatwo dostosować infrastrukturę do nowego standardu,
a dodatkowo zapewniają szereg narzędzi poprawiających wydajność, ochronę i stabilność sieci.

P

andemia i praca zdalna przyspieszyła
wymianę urządzeń elektroniki użytkowej u konsumentów, co za tym idzie,
nabrały tempa również wdrożenia Wi-Fi 6.
Zwłaszcza, że urządzeń końcowych dostosowanych do nowego standardu przybywa
szybciej niż kiedykolwiek. W kartę sieciową Wi-Fi 6 wyposażony jest już praktycznie
każdy nowy smartfon ze średniej półki, nie
tylko ﬂagowce, a także laptopy. Projektując
lub modernizując sieć Wi-Fi warto więc pomyśleć o punktach dostępowych w nowym
standardzie. Produkty TP-Link oferują
wszystkie zalety nowej technologii, które
są szczególnie przydatne w środowiskach,
gdzie urządzeń korzystających z Wi-Fi jest
coraz więcej, a obciążenie sieci będzie rosło
(co jest nieuchronnym trendem praktycznie
wszędzie, gdzie działa sieć).

Zalety Wi-Fi 6
Nowy standard to nie tylko wyższe prędkości transmisji bezprzewodowej. Dzięki implementacji takich technologii jak OFDMA
oraz Uplink/Downlink MU-MIMO punkty dostępowe mogą osiągać nawet kilka-

krotnie większą przepustowość w środowiskach z dużym ruchem danych niż urządzenia w standardzie 802.11ac (Wi-Fi 5), co
przekłada się na możliwość podłączenia do
nich większej liczby urządzeń klienckich.
Z kolei technologia kolorowania BSS eliminuje zakłócenia związane z działaniem
sąsiadujących punktów dostępowych.
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Dwupasmowe, bezprzewodowe punkty dostępowe TP-Link EAP660 HD i EAP620
HD pozwalają wykorzystać walory technologii Wi-Fi 6. EAP660 HD umożliwia
transfer danych w dwóch pasmach z łączną prędkością nawet do 3550 Mb/s, zaś
EAP620 HD pozwala na sumaryczną przepustowość na poziomie 1775 Mb/s.
Sprzęt ze „stajni” TP-Linka wykorzystuje nowe technologie w standardzie 802.11ax,
takie jak modulacja 1024QAM (co pozwala przesłać o 25 proc. więcej zakodowanych
danych na raz) oraz długi symbol OFDM
(przyspieszenie prędkości o 11 proc.). Cztery strumienie danych o dużej prędkości
przekładają się na większą liczbę użytkow-

JAKI PRZEŁĄCZNIK POE
do punktów dostępowych Wi-Fi 6?
EAP660 HD oferuje prędkości transmisji Wi-Fi wyższe niż przewodowy standard
Gigabit Ethernet. Został wyposażony w port Ethernet 2,5 Gb/s, którego potencjał
można w pełni wykorzystać dzięki przełącznikowi PoE 2,5 Gb/s, takiemu jak
8-portowy switch TP-Link TL-SG3210XHP-M2. Co ważne, przełącznik jest całkowicie kompatybilny z platformą
Omada SDN i może być
zarządzany za pomocą
tego samego interfejsu,
co punkty dostępowe.
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ników korzystających z sieci jednocześnie.
Oba urządzenia osiągają nawet czterokrotnie większą przepustowość niż punkty dostępowe Wi-Fi 5.
Należy wspomnieć, że funkcja roamingu
802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się pomiędzy punktami dostępowymi, zapewniając największe prędkości
i płynną transmisję, gdy użytkownik jest
w ruchu.

l-7-Ĺ-u.7-mb;1_lu
Siecią zbudowaną z nowych urządzeń
TP-Link można w wygodny sposób centralnie zarządzać z pomocą chmurowej
platformy Omada SDN, korzystając z jednego interfejsu, na przykład na urządzeniu
mobilnym. Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram, instalowanych
w różnych miejscach. Bezobsługowa konﬁguracja ZTP (Zero-Touch Provisioning)
umożliwia zdalne wdrażanie i konﬁgurację sieci podzielonej na wiele lokalizacji.
Wykorzystanie narzędzi AI zapewnia stabilniejsze działanie i łatwiejszą kontrolę,
w tym wykrywanie zagrożeń. Platforma
gwarantuje dostępność SLA na poziomie
99,99 proc. Omada zapewnia też szerokie
możliwości konﬁguracji – do 16 osobnych
SSID powiązanych z VLAN, co sprawdza
się w scenariuszu obejmującym na przykład
segmenty sieci w różnych oddziałach ﬁrmy.
Również do ochrony gości zastosowano
zaawansowane zabezpieczenia. Uwierzytelnianie poprzez SMS lub Facebook
upraszcza działanie strony powitalnej, aby goście nie musieli długo czekać na połączenie,
a w razie potrzeby dostępne są
też vouchery czasowe.

ADVERTORIAL

QuCPE-7010 upraszcza
wirtualizację sieci
Urządzenie QuCPE-7010 firmy QNAP to uniwersalna platforma do wirtualizacji sieci, zbudowana
na bazie wielordzeniowych procesorów Intel Xeon D, zaprojektowana do wykorzystania przede
wszystkim w małych i średnich firmach.

S

tworzenie wirtualnej ﬁrmowej
Specyfikacja urządzeń QuCPE-7010
sieci często związane jest z wdrożeniem kosztownych rozwiązań. Model
QuCPE-7010-D2123IT-8G QuCPE-7010-D2146NT-32G QuCPE-7010-D2166NT-64G
Dlatego część użytkowników decyduIntel Xeon D-2123IT 4C/8T Intel Xeon D-2146NT 8C/16T Intel Xeon D-2166NT 12C/24T
je się na skorzystanie z najprostszego Procesor
8 GB DDR4 ECC (2 x 4 GB)
32 GB DDR4 ECC (8 x 4 GB)
64 GB DDR4 ECC (16 x 4 GB)
oprogramowania, nierzadko darmo- Pamięć
wego, ale nie objętego wsparciem Karta sieciowa
8 x 1 GbE, 4 x 10 GbE SFP+
technicznym. Przez lata brakowało
Opcjonalna karta sieciowa
4 x 10 GbE lub 2 x 25 GbE
rozwiązania, które zapewniłoby zale2 x 2,5" SATA (HDD lub SSD)
ty z obu tych obszarów – z jednej stro- Opcjonalny dysk
ny było korzystne cenowo w zakupie Gniazdo karty rozszerzeń
1 x PCIe Gen3 x8 (FH/HL)
i utrzymaniu, a z drugiej zapewniało
wystarczająco dużą wydajność gwarantu- wirtualnych przełączników sieciowych
Już teraz, dzięki dostępnemu w AMIZ
jącą bezpieczeństwo danych przesyłanych oraz przydzielanie zasobów sieci ﬁzycznej Marketplace oprogramowaniu, można zaprzez sieć, bez pogarszania jej wydajności.
mienić model QuCPE-7010 w bezpieczny
do poszczególnych wirtualnych obiektów.
Takim rozwiązaniem jest QuCPE-7010,
W systemie QNE zaimplementowano router, instalując aplikację RouterOS lub
wyposażone w mechanizm Intel QAT również obsługę funkcji wirtualnych OpenWrt. Zapewnione jest również two(Intel QuickAssist Technology), służący (Virtual Network Functions, VNF) oraz me- rzenie tuneli VPN typu site-to-site podo sprzętowego wspomagania kompresji chanizm tworzenia definiowanych pro- między siedzibą ﬁrmy a jej oddziałami, co
i szyfrowania danych, autorski system ope- gramowo sieci rozległych (SD-WAN). zabezpiecza transmisję danych w sieci korracyjny QNAP QNE oraz dostęp do plat- Umożliwia on tworzenie szyfrowanych poracyjnej. W drugim kwartale br. pojawi
formy chmurowej AMIZ, zapewniającej tuneli VPN z innymi urządzeniami QNAP się także oprogramowanie zapory siecioscentralizowane zarządzanie.
znajdującymi się w wielu lokalizacjach wej FortiGate ﬁrmy Fortinet.
Na rynku są trzy modele QuCPE-7010 oraz służy do tworzenia łańcuchów usług
Ciekawostką jest również możliwość
(szczegóły w tabeli). Dostępna jest też kar- sieciowych w wielu lokalizacjach. W sys- wykorzystania wbudowanego w system
ta rozszerzeń PCIe Smart-NIC, zgodna temie QNE zaimplementowano też część QNE oprogramowania QVR Elite, służąze specyﬁkacją SR-IOV (Single Root I/O oprogramowania dostępnego wcześniej cego do stworzenia profesjonalnego sysVirtualization), dzięki której można przy- w systemie QNAP QTS. W pakietach Virtua- temu wideonadzoru we wszystkich zdaldzielić zdeﬁniowane pasmo przepusto- lization Station i Container Station możliwe nych oddziałach ﬁrmy, podłączonych do
wości ﬁzycznej karty sieciowej bezpoś- jest tworzenie i uruchamianie wielu maszyn urządzenia QuCPE. Dane z kamer monirednio konkretnym wirtualnym obiektom. wirtualnych czy kontenerów z aplikacjami.
toringu rejestrowane są na dwóch dyskach
W urządzeniach z rodziny QuCPE do- HDD lub SSD, które można zainstalować
Wirtualizacja zwizualizowana
stępna jest także platforma z oprogramo- bezpośrednio w obudowie urządzenia.
Zastosowany w urządzeniu QuCPE-7010 waniem i usługami AMIZ Marketplace.
Autoryzowanymi dystrybutorami sersystem operacyjny QNE umożliwia kon- Od drugiego kwartału 2021 r. możliwe bę- werów plików QNAP w Polsce są: AB, Also,
struowanie w elastyczny i intuicyjny spo- dzie publikowanie w niej oferty dostawców EPA Systemy i Konsorcjum FEN.
sób wirtualnej infrastruktury sieciowej. usług zarządzanych, niezależnych sprzeWizualizację jej topologii oraz wprowa- dawców oprogramowania i integratorów
Kontakt dla partnerów:
dzanie zmian konﬁguracyjnych zapewnia biznesowych. Także przez tę platformę bęGrzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP
wbudowany mechanizm Network Service dą dokonywane płatności za subskrypcje
gbielawski@qnap.com
Composer. Umożliwia również tworzenie i udzielone licencje.
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Sieciowe produkty marki Netgear:

wygoda, bezpieczeństwo, szybkość
Coraz powszechniejsza praca zdalna pociąga za sobą rosnące wymagania co do jakości sieci
WiFi oraz połączenia internetowego. To z kolei wymusiło na użytkownikach swoisty remont
infrastruktury sieciowej.

R

odzina punktów dostępowych WAX,
opracowana przez specjalistów z ﬁrmy Netgear, wpisuje się idealnie
w potrzeby dzisiejszego stanowiska pracy, ponieważ odpowiada na szereg aktualnych wyzwań, przed jakimi stoją nie tylko
osoby wykonujące swoje obowiązki z domu, ale również – a może przede wszystkim – ich pracodawcy. Wśród kluczowych
problemów, jakie rozwiązują produkty
amerykańskiej marki, wymienić można
z całą pewnością brak kontroli nad rozproszonym środowiskiem pracy. W takiej sytuacji można zastosować punkt dostępowy
WAX610, który umożliwia administratorom sieci monitorowanie oraz zarządzanie
infrastrukturą nawet wielu tysięcy punktów dostępowych za pomocą jednego systemu zarządzającego, dostępnego z poziomu
chmury.
Kolejnym wyzwaniem, kłopotliwym
zwłaszcza w obecnej dobie (ale też w przyszłości, bo praca hybrydowa będzie stałym
elementem biznesowego krajobrazu), jest
brak stabilnego połączenia przy relatywnie
niskiej cenie. W tym przypadku odpowiedź

stanowią punkty dostępowe WAX214 oraz
WAX218. Oba modele dają możliwość stworzenia zaawansowanego i bezprzewodowego środowiska pracy, bez angażowania
znacznych środków.
Być może jeszcze bardziej istotną kwestią
jest brak bezpiecznego dostępu do zasobów
ﬁrmy. Ten kłopot można rozwiązać łącząc
router BR200 oraz punkt dostępowy
WAX610. W taki sposób każdy pracownik
Administratorzy
sieci mają możliwość
monitoringu
oraz zarządzania
infrastrukturą nawet
wielu tysięcy punktów
dostępowych za pomocą
jednego systemu
zarządzającego,
dostępnego z poziomu
chmury.

zdalny może stworzyć bezpieczne połączenie VPN z centralą ﬁrmy. Co więcej,
administrator ma możliwość zdalnego
monitorowania i konﬁgurowania urządzeń
zainstalowanych po stronie użytkownika.
Poza możliwościami funkcjonalnymi
ważny też jest aspekt technologiczny. Dlatego warto dodać, że punkty dostępowe takie jak WAX218, WAX218 czy też WAX610
zapewniają połączenie w najnowszym
standardzie WiFi6, 802.11AX, zapewniając prędkość przesyłu danych w granicach
od 1,8 Gb/s do 3,6 Gb/s. Dodatkowo punkty dostępowe Netgear obsługują uwierzytelnianie WPA3, co stanowi bardzo ważny
argument w kontekście zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowych.
Autoryzowanymi dystrybutorami urządzeń marki Netgear w Polsce są: AB, Action,
Also, Veracomp.
Kontakt dla partnerów:
Paweł Kozłowski, VAR Account Manager Netgear
pkozlowski@netgear.com
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OPINIE

Paragraf
na twarz

Batalia o granice wykorzystania technologii
w zwalczaniu przestępczości zaczyna się na dobre.

Ostatnio przybrało to masową skalę, bo pojawiają się kolejne startupy z coraz bardziej
wyraﬁnowanymi rozwiązaniami, a także
z potężnymi zbiorami zdjęć. Jeden z takich
startupów, ﬁrma Clearview, zgromadziła
w swojej bazie trzy miliardy zdjęć ludzi,
głównie przeczesując platformy społecznościowe. Takie fotograﬁe zwykle są połączone z nazwiskami, a każdy użytkownik
Facebooka czy Instagrama ma wiele zdjęć,
co wraz z mechanizmami sztucznej inteligencji, jakie dokłada Clearview, daje iście
orwellowskie możliwości.
Nic dziwnego, że budzi to obawy związane z prawem do prywatności. Na to
nakładają się dodatkowe problemy. Są
rozwiązania lepsze lub gorsze (Mr. Williams miał pecha przetestować w niezamierzony sposób
to drugie), ale pojawiają się
też kwestie bardziej wrażliwe, zwłaszcza w przypadku
amerykańskiej policji. Wyniki
rozpoznawania twarzy są dużo lepsze w przypadku białych.
W innych przypadkach ryzyko pomyłki
jest do 100 razy wyższe (tu znowu wraca
czarnoskóry Williams). Wynika to z ograniczonej liczby zdjęć porównawczych dla
mniejszości rasowych.
Te kontrowersje prowadzą do coraz liczniejszych zakazów wykorzystania technik
rozpoznawania twarzy, wprowadzanych
w USA przez poszczególne miasta, kontrolujące działania policji. Tyle, że w ten sposób wylewa się dziecko z kąpielą. Systemu
Clearview używają śledczy rozpracowujący przestępstwa pedoﬁlskie. Umożliwia
on identyﬁkację przynajmniej niektórych

System Clearview
daje iście
orwellowskie
możliwości.

oﬁar, a potem, dzięki ich współpracy, rozszerzenie zarzutów wobec sprawców.
Efekty są tak istotne, że jeden ze śledczych
wprost określił tę technologię jako „największy przełom ostatniej dekady”.
Nie zmienia to jednak istoty problemu.
Technologie rozpoznawania twarzy i konsekwencje ich zastosowania mogą dotykać
najbardziej wrażliwych kwestii, w powyższej sprawie na przykład delikatności
wobec oﬁar. Z kolei przykłady chińskie pokazują, jak łatwo technologię wykorzystać
do kontrolowania społeczeństw. Nawet jeśli przywykliśmy do dyskusji o ochronie
prywatności, to w tym przypadku sprawy
są dużo bardziej złożone. Spór, jaki bez
wątpienia wywoła konieczność uregulowania technologii identyﬁkacji ludzi poprzez
rysy twarzy, będzie najciekawszą odsłoną
konﬂiktu między prywatnością a bezpieczeństwem. A rozstrzygnięcia okażą się
o wiele bardziej znaczące niż kwestie targetowania reklam albo określania preferencji zakupowych.

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”.
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D

eng Yufeng to chiński performer,
o którym mało kto słyszał do października ubiegłego roku, kiedy to
Deng skrzyknął grupę ochotników, z którą
próbował przejść jedną z ulic w Pekinie tak,
aby nie nagrały ich uliczne kamery. Przez
dwie godziny pokonali kilometr, klucząc
jak pijani, przemykając na czworakach albo
czając się za murkami, żeby uniknąć zarejestrowania przez jedną z 90 kamer rozmieszczonych po drodze. W Chinach było
do niedawna 200 milionów kamer monitorujących. Do końca tego roku ma ich być
560 milionów. Ubiegłoroczne wydarzenia
w Hongkongu pokazały, jaki użytek mogą
z nich zrobić władze.
Robert Williams, porządny sprzedawca
części samochodowych
z Detroit, przez obraz
z takiej kamerki, ale zainstalowanej w sklepie,
a nie na ulicy, wylądował w areszcie. Po nocy na policyjnym dołku
okazało się, że jest podejrzewany o kradzież czterech zegarków. W trakcie przesłuchania jako dowód
przedstawiono mu zdjęcia ze sklepowej
kamery. Z pewnością był czarny, jak mężczyzna na zdjęciu, ale reszta podobieństw
była – powiedzmy – na tyle nieoczywista, że prowadzący przesłuchanie policjanci od razu rezolutnie stwierdzili, że
komputer musiał się pomylić. W każdym
razie Williams stał się pierwszym znanym
aresztantem z algorytmu.
Amerykańska policja już od 20 lat próbuje wykorzystać systemy rozpoznawania
twarzy w prowadzonych dochodzeniach.

KANAPA CRN POLSKA

Alians

bez granic
“Rozwijając spółkę, przez lata
korzystaliśmy z zysków wypracowanych w Polsce. W ten sposób
mogliśmy sobie pozwolić na kolejne przejęcia, jak to w Chorwacji
czy dwa w Czechach. Jednak
kolejne transakcje na nowych
wschodzących rynkach, jak na
przykład Turcja czy Kenia, byłyby zbyt obciążające. A ponieważ
zamierzaliśmy dalej rozwijać
się terytorialnie, zaczęliśmy
szukać zewnętrznego inwestora”
– mówi Mariusz Kochański, CEO
Veracomp – Exclusive Networks.

CRN Fakt, że na czele Veracomp – Exclusive Networks stoi menedżer współdecydujący o rozwoju ﬁrmy przez trzy długie
dekady, to w mojej ocenie gwarancja, że
nie należy spodziewać się zmian personalnych czy wyraźnej modyﬁkacji kursu.
Czy taki właśnie warunek postawiliście
w trakcie negocjacji?

Mariusz Kochański Zachowanie ciągłości to nie był tylko nasz plan, ale także
oczekiwanie Exclusive Networks. Nie jest
tajemnicą, że z Olivierem Breittmayerem
[do niedawna CEO Exclusive Networks,
obecnie członek rady nadzorczej Exclusive Networks – przyp. red.] znam się od
dobrych dziesięciu lat. Regularnie co rok

28

CRN nr 3/2021

spotykaliśmy się na różnych wydarzeniach branżowych i choć początkowo nie
było mowy o wspólnych działaniach, to
świetnie się rozumieliśmy. Zawsze byliśmy zgodni, że w naszej branży podstawą
świadczenia usług jest wiedza i zaufanie
– klientów i vendorów. Szanowaliśmy
się też za podobne podejście do biznesu,
w oparciu o takie same wartości i filozofię
działania. Kiedy Exclusive Networks sondował wejście na polski rynek, siłą rzeczy
staliśmy się potencjalnymi konkurentami, co jednak nie wpłynęło w jakikolwiek
sposób na nasze relacje osobiste.

Na kim spoczywał główny ciężar negocjacji i jaki był kluczowy warunek tej
drugiej strony, który determinował
sens całej transakcji?
Moja rola polegała na prezentacji przyszłemu inwestorowi strategii i pomysłów
na dalszy rozwój spółki. Z kolei Czarek
[Cezary Seliga, CFO – przyp. red.] był odpowiedzialny za prezentację modelu
finansowego, a Adam [Rudowski], jako akcjonariusz większościowy, dbał o generalne założenia dla ewentualnej transakcji.
Exclusive Networks był zainteresowany
przejęciem elastycznej, uczącej się organizacji skoncentrowanej na kliencie, ze
wzrostem popartym wynikami poprzednich lat. W pewnym momencie rozmowy
zeszły na temat przyszłości przywództwa
w Polsce i Adam zakomunikował o swoich
planach związanych z odejściem z firmy.
Bardzo naturalną reakcją inwestora było
oczekiwanie, że dalszym zarządzaniem
zajmą się osoby, które budowały Veracomp wspólnie z Adamem, czyli Czarek
i ja. We wszystkich spółkach Exclusive

Networks rola prezesa jest silniej związana ze strategią, sprzedażą i marketingiem, niż tylko z finansami, stąd podział,
który ustaliliśmy.

Tymczasem sam Olivier zdecydował się
oddać stery w ręce Jespera Trolle. Zaskoczyło was to?
To była ważna zmiana, ale nie zostaliśmy zaskoczeni. Olivier zadzwonił
do mnie i powiedział o swojej decyzji, przedstawił jej powody oraz samego Jespera. Zrobił to ze sporym
wyprzedzeniem, zanim do prasy wysłano jakiekolwiek oficjalne komunikaty. Zarządzanie tą sukcesją zostało
zaplanowane i nie wpłynęło ani na nasze negocjacje, ani na ustalony wcześniej
harmonogram przejęcia.

A sam Jesper Trolle? Jakim jest człowiekiem i menadżerem?
Pandemia sprawiła, że wszystkie nasze
spotkania od samego początku kadencji
Jespera i mojej, były wirtualne. Mimo tego mamy ze sobą dobry, bliski kontakt. To
bardzo otwarty i mądry człowiek, który
świetnie rozumie różnice kulturowe i biznesowe w poszczególnych krajach. Włada
biegle pięcioma językami, z racji historii rodzinnej jest blisko związany z Danią
i Szwecją, ale dużo czasu spędził też pracując we Francji i Niemczech, a ostatnich
kilka lat w Stanach Zjednoczonych. To ciekawa, inspirująca osoba, przywódca i doświadczony menedżer, który odpowiadał
za różne regiony świata, w tym za Europę
Wschodnią. Dlatego znał Veracomp i już
w trakcie tej pierwszej rozmowy pogratulował nam dotychczasowych osiągnięć.

Zmiana nazwy nie
oznacza w naszym
przypadku zmiany
kultury organizacyjnej.

Decyzję o poszukiwaniu inwestora podjęliśmy ponad dwa lata temu. To było
konieczne, bo duża firma musi rosnąć,
zwiększając udziały rynkowe lub zdobywając nowe rynki. Nie możesz stanąć
w miejscu – taka jest logika tej branży. Jak
stajesz się dużym, regionalnym VAD-em,
to wchodzisz do innej ligi, gdzie konkurencja między zawodnikami jest silniejsza. Publiczność też jest inna – twoje
wyniki zaczynają obserwować prezesi producentów, z którymi współpracujesz. Mały podmiot ma naturalne pole do
wzrostów na lokalnym rynku, ze względu
na niewielkie w nim udziały. Duży gracz
musi dbać o swoich obecnych klientów,
ale szukać też możliwości wzrostu na

innych rynkach. My zaczęliśmy to stosunkowo wcześnie, bo przed wejściem
Polski do Unii Europejskiej, jeszcze w modelu zdalnej obsługi klienta. Ale od 2007,
systematycznie, pojawialiśmy się już lokalnie, w kolejnych krajach regionu. Po
zdobyciu przyczółków w CEE wiedzieliśmy, że będziemy tam dalej dynamicznie, organicznie rosnąć. Ale dalszy rozwój
na nowych kontynentach wymaga nakładów przerastających możliwości kapitałowe spółki z poprzednim akcjonariatem.

Dużo większych niż do tej pory?
Rozwijając spółkę, przez lata korzystaliśmy z zysków wypracowanych w Polsce.
W ten sposób mogliśmy sobie pozwolić
na kolejne przejęcia, jak to w Chorwacji
czy dwa w Czechach. Jednak kolejne transakcje na nowych wschodzących rynkach,

jak na przykład Turcja czy Kenia, byłyby zbyt obciążające. Wchodzenie na obce
rynki w modelu greenfield, który opiera
się głównie na odpowiednim know-how
i znalezieniu właściwych partnerów, wymaga czasu i odpowiedniego wyprzedzenia. Tak właśnie udało nam się rozwinąć
skrzydła w Rumunii. Jeśli wchodzisz na
rynek odległy kulturowo i geograficznie,
bariera wejścia jest bardzo wysoka i konieczne jest kupno mocnego, lokalnego
gracza. A ponieważ zamierzaliśmy dalej
rozwijać się terytorialnie, zaczęliśmy szukać zewnętrznego inwestora, jednocześnie pamiętając, że poszukiwanie kapitału
nie będzie jedynym kryterium.

Jakie więc były te inne powody?
Globalizacja. Choć oczywiście teraz,
w dobie kolejnych wojen handlowych
CRN nr 3/2021

29

Fot. archiwum

Cofnijmy się w czasie i pomówmy o tym,
skąd w ogóle wzięła się decyzja o przejęciu. I kiedy zapadła?

KANAPA CRN POLSKA
i kryzysu pandemicznego, wszystkich
menadżerów na świecie nurtuje pytanie o to, co wygra – globalizacja czy
interwencjonizm?

Dlaczego to takie ważne?
Kiedy staliśmy się częścią UE, pozostaliśmy finansowo, jako kraj, nadal rynkiem
wschodzącym, tzw. emerging market,
ale jednocześnie staliśmy się częścią
świata bez granic, który zmierza w kierunku globalizacji totalnej. Nie raz i nie
dwa w rozmowach z producentami, których roczne obroty przekraczają miliard
dolarów, słyszeliśmy komplementy dotyczące osiąganych wzrostów i licznych
dokonań Veracompu, ale często towarzyszyło temu pytanie: a na ilu kontynentach
działacie? Nie w ilu krajach, ale na ilu kontynentach! Dla niektórych producentów
nawet cała Unia Europejska jest stosunkowo małym i nasyconym, konkurencyjnym
rynkiem. Wprawdzie 500 milionów ludzi
to dużo, ale bez porównania na przykład
ze wschodzącym, dynamicznym rynkiem
azjatyckim – Indiami czy Chinami. W samej Indonezji mieszka 270 mln ludzi…
To wszystko oznaczało dla nas, jako już
sporego VAD-a, że jeśli mamy wpisywać
się w te trendy, musimy dbać o rozwój
geograficzny. Globalizacja
wymusiła na nas myślenie
perspektywiczne, poszukiwanie możliwości ekspansji również poza rynkiem
europejskim i to też miało
wpływ na profil poszukiwanego inwestora.

ekspansji w Europie Wschodniej i związanych z tym inwestycji. Dlatego w pierwszej dekadzie nowego millenium byliśmy
już firmą nieźle zarządzaną, także pod
względem finansowym, z parametrami
na dobrym, zachodnim poziomie. Zatem
nie potrzebowaliśmy tak bardzo wiedzy
na temat zarządzania kapitałem, a poza
tym odrobiliśmy solidną lekcję z kultury
organizacyjnej, zorientowanej na klienta
i wzrost. Potrzebowaliśmy jednak ciągle
wiedzy biznesowej, dotyczącej działania
nie na regionalnym, ale globalnym rynku
IT, pokazującej różnice rynków wschodzących i dojrzałych pomiędzy kontynentami. Takiej wiedzy nie mogliśmy otrzymać
bezpośrednio od żadnego inwestora finansowego, chyba… że miałby już inne
podobne inwestycje. I właśnie tak się
stało z Permirą i Exclusive Networks. Dla
Permiry jesteśmy organizacją dojrzałą,
zarządzaną przez cele finansowe i strategiczne. Exclusive Networks daje nam
dodatkową wiedzę o tym, jakie są bieżące trendy na rynkach zachodnich, w tym
amerykańskim, kanadyjskim, brytyjskim
czy skandynawskim, które choćby z uwagi na znaczenie chmury, są o dobre kilka
lat przed rynkiem polskim. Taka wiedza
jest dla nas bezcenna.

Globalizacja
wymusiła na nas
potrzebę ekspansji
poza Europą.

Zdecydowaliście się na wariant inwestora strategicznego, nie zaś ﬁnansowego, jak zrobił Exclusive Networks,
przyjmując ofertę brytyjskiego funduszu Permira. Dlaczego nie poszliście
taką drogą?
W przypadku rozmów z podmiotami zewnętrznymi trzeba z jednej strony wziąć
pod uwagę, ile można dostać kapitału i za
jaką cenę, ale także rozważyć, czy poza
samym kapitałem inwestor jest w stanie
zaoferować jakiś strategiczny know-how.
My przez proces transformacji do zarządzania przez cele finansowe już przeszliśmy. To była długa droga, począwszy od
2001 roku, kiedy szykowaliśmy się do
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Jak duże jest ryzyko, że
jako część światowej korporacji zatracicie lokalne przewagi, poddani
nowym procedurom i być
może niezrozumieniu lokalnych uwarunkowań?

Zacznę od tego, że Exclusive Networks
swojego czasu przymierzał się do wejścia
na polski rynek, ale ich analizy wykazały, że bariera wejścia w ramach modelu
greenfield, biorąc pod uwagę poziom konkurencyjności, jest zbyt duża. W takiej sytuacji zdecydowali się przejąć jednego
z tutejszych graczy, a więc firmę sprawdzoną i dobrze działającą. Zostaliśmy
przejęci, bo jesteśmy skuteczną organizacją zorientowaną na swojego klienta, ze
świetnym zespołem, realizującą coroczne wzrosty. I to właśnie zadecydowało,
że Exclusive Networks i Permira chcieli
nas kupić. A jeżeli coś jest wypróbowane
i dobrze działa, to pierwszym i najważniejszym założeniem doświadczonego in-

westora jest: nie zepsujmy tego – to jest
motto Exclusive Networks we wszystkich krajach, w których działa. Warto zauważyć, że historia tej grupy jest bardzo
podobna do naszej – start w jednym kraju, a potem realizacja wzrostów poprzez
przejęcia i pracę organiczną – kulturowo
jesteśmy bardzo podobni.

Jak wiadomo, bardzo duży odsetek fuzji się nie udaje. Jak znaczące jest ryzyko negatywnego scenariusza w waszym
przypadku?
Dla obu stron od samego początku było ważne, żeby po transakcji dalej rozwijała się zarówno firma, zaspokajając
potrzeby swoich klientów, jak i pracownicy. Musieliśmy jednak dbać również
o to, by nie okupić tego konfliktem wynikającym z różnych kultur organizacyjnych. Rzeczywiście, jakiś procent fuzji nie
udaje się z takiego powodu, że wprawdzie efekty synergii kosztowych są widoczne w „excelach”, natomiast występuje
konflikt dwóch różnych kultur organizacyjnych, który torpeduje cały zamysł,
znakomity jedynie w teorii. W naszym
przypadku takiego konfliktu nie ma, mamy podobne kultury, a synergii kosztowych w ogóle nie planowaliśmy, bo
Exclusive Networks w regionie CEE po
prostu nie było.

Jaki jest w takim razie wspólny mianownik obu waszych kultur organizacyjnych?
Chociażby kwestia podejścia do zespołu,
które zawiera się w dwóch słowach: wolność i odpowiedzialność. Wolność w osiąganiu celów i odpowiedzialność za to, że
te cele zostaną osiągnięte. Zarządzanie przez cele powoduje, że pracownicy
szukają własnej ścieżki dotarcia do nich
i najczęściej wybierają sposób znacznie
lepszy, niż zrobiłby to ich szef.

Czy takie samo podejście będzie cechować współpracę pomiędzy centralą
w Paryżu a zarządem w Krakowie?
Nikt w Exclusive Networks nie zakłada, że
pomysły sprawdzone na przykład w USA
czy Kanadzie należy implementować, na
zasadzie jeden do jednego, na innych
rynkach. Jak mówiłem, świadomość różnic między poszczególnymi rynkami jest

tam bardzo duża. Nie oznacza
to jednak, o czym już wcześniej
wspominałem, że nie interesujemy się tym, jak wyglądają inne rynki.

Jaka będzie teraz wasza polityka produktowa?

MARIUSZ KOCHAŃSKI
jest związany z krakowskim VAD-em od 29 lat,
czyli prawie od samego
początku działalności firmy. Przez niemal cały ten
czas pełnił rolę członka
zarządu, odpowiedzialnego
między innymi za rozwój
spółki w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada dużą wiedzę
i doświadczenie w obszarze dystrybucji z wartością
dodaną w CEE. Interesuje
się tematyką zarządzania
i przywództwa. Prywatnie jest miłośnikiem historii informatyki, gór, sztuki
i kulinariów oraz kolekcjonerem… kalkulatorów.
Ukończył elektronikę na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Portfel produktowy Exclusive
Networks nie jest homogeniczny, co oznacza, że oddziały
w różnych krajach mają różne portfolio. Pokrywa się ono
tylko częściowo, w zakresie
wiodących dla całej grupy vendorów. Po prostu każdy lokalny oddział działa zgodnie ze
specyficznymi dla niego uwarunkowaniami, optymalizując
swoje wyniki. Nie ma tu mowy
o modelu „kserokopiarki”. Niedawno podpisaliśmy umowę
z Nokią, która zaczęła działać
w modelu partnerskim, a tego producenta Exclusive Networks w swojej ofercie wcześniej nie
miał. Region Europy Wschodniej ma swoją specyfikę, takie „local flavour”, a więc
nasza autonomia w ramach Exclusive
Networks to nie tylko kwestia kultury organizacyjnej, ale też dobrych praktyk „Go-To-Market”, zgodnie z którymi działają,
czy też powinni działać, wszyscy mądrzy
producenci i dystrybutorzy. Exclusive
Networks CEE, czyli struktura, którą zarządzam, jest jedną z kilku, które tworzą
obszar EMEA – podobnie jak regiony krajów niemieckojęzycznych (region DACH),
południa Europy (Francja, Hiszpania, Włochy) czy Europy Północnej (kraje Beneluksu i Skandynawia).

Jakich nowych marek możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości?
Niebawem wprowadzimy do oferty Nozomi, z którym Exclusive Networks ma
podpisaną umowę globalną. To producent zajmujący się cyberbezpieczeństwem w sektorze przemysłowym.
Jesteśmy też w trakcie podpisywania
ważnej umowy z jednym z wiodących
vendorów w obszarze infrastruktury chmury dla kilku krajów CEE. I tak
właśnie, czyli dwutorowo, będzie przebiegać rozwój naszego portfolio – z jed-

nej strony w ramach globalnych umów
Exclusive Networks, a z drugiej zgodnie z naszymi własnymi decyzjami,
poprzedzonymi dokładnymi analizami lokalnych uwarunkowań i korzyści.
Wprowadzanie do oferty nowych producentów automatycznie, tylko dlatego, że Exclusive Networks ma już z nimi
umowy, nie ma sensu, bo musimy jako
VAD dawać konkretną wartość naszym
klientom i tym vendorom.

A kiedy na polskim rynku zostanie
udostępniona platforma X-OD?
Nie ogłosimy dostępności tej platformy
w Europie Wschodniej, dopóki nie będziemy gotowi do tego pod względem informatycznym, chociażby w zakresie jej
integracji z naszym systemem ERP. Oczywiście V-ZAM będzie funkcjonował nadal, jako sprawdzony system dystrybucji
on-line, który odciąża naszych klientów
i pracowników z wykonywania prostych
zadań: sprawdzania ceny, dostępności,
wprowadzania zamówień, wysyłania faktur, cenników czy obsługi RMA. Natomiast
X-OD będzie naszą platformą dla modelu
konwersji inwestycji IT z CAPEX na OPEX,
zarówno dla chmury, jak i tradycyjnego
modelu on premise.

Jaki powinien być lider na obecne, pandemiczne, a niedługo, miejmy nadzieję,
postpandemiczne czasy?
W moim przekonaniu i zgodnie z moimi
doświadczeniami – na początku jako pracownika, potem już jako szefa w Veracompie – jedynym skutecznym modelem przywództwa jest przywództwo służebne. Zadaniem szefa w takim modelu
jest stworzenie dobrego środowiska pracy dla współpracowników i dbanie o ich
motywację. Tak, żeby mogli w pełni wykorzystać swoje osobiste, silne strony
i umiejętności do osiągania sukcesów. Jako organizacja funkcjonujemy tak od lat
– zmiana nazwy nie oznacza w naszym
przypadku zmiany kultury organizacyjnej. Chcemy zachować swoje atuty, cały
czas orientując się na klientów, vendorów i pracowników, dostosowując sposoby działania do ich potrzeb i oczekiwań.
Jeśli dystrybutor czy inna firma zaczyna
skupiać się na sobie, a nie na klientach
i dostawcach, to jest to błąd, który zawsze
ma swoje konsekwencje. Rolą szefa jest
pilnowanie, aby nigdy na taką ścieżkę nie
wkroczyć.

Rozmawiał

Tomasz Gołębiowski
CRN nr 3/2021
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Komfortowe wideokonferencje

w każdym
pomieszczeniu
Wideokonferencje stały się nową rzeczywistością dla wielu
firm. W czasie pandemii koronawirusa platformy typu Google
Meets czy Zoom notowały dziennie nawet ponad 100 milionów
uczestników spotkań online. Jak odnaleźć się w tej wirtualnej
sytuacji, organizując spotkania wideo w pomieszczeniach
średniej i dużej wielkości?

W

edług danych Owl Labs aż
89 proc. przedsiębiorstw korzysta z różnych platform
wideokonferencyjnych. I choć w ostatnich latach spotkania online były często
wykorzystywaną formą ﬁrmowych spotkań, to w 2020 r. w wielu przypadkach
stały się wręcz jedynym możliwym rozwiązaniem. Platformy wideokonferencyjne typu Google Meets czy Zoom notowały
w tym okresie dziennie nawet ponad 100
milionów uczestników spotkań online.
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Warto zatem dobrze poznać kompleksowe rozwiązania, które pomagają klientom biznesowym odnaleźć się w nowej
rzeczywistości i to bez względu na wielkość pomieszczeń, w których organizowane są spotkania wideo z pracownikami
czy partnerami biznesowymi.

olrѴ;hvo;uob.-mb-
b7;ohom=;u;m1fm;
Organizacja wideokonferencji, w zależności od wielkości wnętrza, może być

mniejszym lub większym wyzwaniem.
Rozwiązania, które sprawdzają się podczas spotkań online w domowym zaciszu, nie do końca spełniają swoją funkcję
nawet w średniego rozmiaru pomieszczeniach, zwłaszcza, jeśli w spotkaniu
bierze udział co najmniej kilka osób.
Nie wspominając o wideokonferencjach
z udziałem kilkunastu czy kilkudziesięciu
uczestników w dużych salach. Odpowiedzią na to wyzwanie są kompleksowe rozwiązania marki Logitech. Pozwalają one
na wybór zestawu dostosowanego do sal
dowolnej wielkości, włącznie ze średnimi oraz dużymi pomieszczeniami. Dzięki temu umożliwiają one łatwą, wygodną
i przede wszystkim niezawodną organizację spotkań w formie wideo.

ol=ou|ঋu;7mb;fb;Ѵhoঋ1b
v-Ѵ-1_
System Logitech Rally to kompleksowe
rozwiązanie wideokonferencyjne do średniej wielkości pomieszczeń dla maksymalnie 10 osób. W skład zestawu wchodzi
między innymi kamera, która obsługuje
rozdzielczość 4K Ultra HD. Dzięki niej
każdy uczestnik spotkania jest bardzo dobrze widoczny, bez względu na to, w którym miejscu sali się znajduje. Wszystko
to za sprawą technologii Logitech RightSight, która śledzi ruchy osób znajdujących się w pomieszczeniu i umożliwia
automatyczne kadrowanie. Z kolei dzięki technologii Logitech RightLight, która
redukuje szumy obrazu, optymalizuje balans światła oraz dostosowuje kolory i nasycenie, każdy z uczestników rozmowy
wygląda naturalnie. Natomiast za bardzo
dobrą widoczność wszystkich detali odpowiada funkcja piętnastokrotnego powiększenia w jakości HD.
Słowa rozmówcy są ważne podczas spotkania online tak samo, jak podczas rozmowy na żywo. Dlatego ważną częścią
zestawu do średniej wielkości pomieszczeń jest głośnik Logitech Rally. Wydobywający się z niego dźwięk jest krystalicznie
czysty i dobrze słyszalny dla wszystkich
osób w pomieszczeniu, za to nie będzie
dekoncentrował rozmówców za ścianą.

Wszystko za sprawą obudowy antywibracyjnej,
która nie tylko minimalizuje przenoszenie
się dźwięku pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami, ale także zapobiega wstrząsom kamery.
Uzupełnieniem systemu Logitech Rally
jest panel mikrofonowy. W jego obecności
każdy uczestnik rozmowy może swobodnie się wypowiadać, bez obawy o to, że nie
zostanie wyraźnie usłyszany. Głos aktywnego rozmówcy sprawnie wyłapuje układ
czterech mikrofonów, formujących osiem
wiązek akustycznych. Co więcej, system
automatycznie wyrównuje donośne i ciche głosy, dzięki czemu każdy jest równie
dobrze słyszalny.

;ruo0Ѵ;lॕ7৵1_
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Jeszcze większym wyzwaniem jest kompleksowa i niezawodna organizacja wideokonferencji w dużym pomieszczeniu.
Zamontowanie tam kilkunastu kamer internetowych, mikrofonów i głośników
nie gwarantuje odpowiedniej jakości,
dostosowanej do wielkości wnętrza i najzwyczajniej w świecie mija się z celem.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest system
Rally Plus, czyli rozbudowany zestaw,
umożliwiający komfortową organizację
spotkań wideo w salach mieszczących
od 10 do 46 osób. W jego skład również
wchodzi kamera Logitech Rally, która
posiada wsparcie autorskich technologii
Logitech RightSight oraz Logitech RightLight. Podobnie jak w średniej wielkości
pomieszczeniach, tak i w dużych pozwala ona pokazać wszystkich uczestników
rozmowy.
W porównaniu do mniejszego zestawu, na system Rally Plus składają się
aż dwa głośniki Logitech Rally. Przy
wsparciu technologii Logitech RightSound sprawiają one, że czysty dźwięk
bez zniekształceń i drgań wypełnia całą dużą salę. W jego skład wchodzą także dwa panele mikrofonowe, które
zwiększają zakres rejestracji dźwięku
i ułatwiają dostęp do sterowania wyciszaniem. Można rozszerzyć go maksymalnie o 7 dodatkowych urządzeń tego
typu. Obecność kilku sztuk nie powoduje jednak problemu plączących się kabli,

ponieważ opcjonalny uchwyt umożliwia
ich schowanie, pozwalając tym samym zachować porządek na blacie.
Uzupełnieniem zestawu wideokonferencyjnego Logitech przeznaczonego do
dużych pomieszczeń jest pilot, ułatwiający prowadzenie prezentacji. Spotlight
Presentation Remote umożliwia zaznaczanie, powiększanie czy wskazywanie
ważnych rzeczy na ekranie za pomocą
software’owego wskaźnika, który jest w pełni
programowalny. Działa
na każdym wyświetlaczu
cyfrowym, a nawet na
pulpicie udostępnionym
podczas wideokonferencji. Można połączyć go
przez radiowy odbiornik
USB lub Bluetooth do dowolnego komputera z systemem Windows lub Mac. Nie
trzeba przy tym martwić się, że urządzenie szybko się rozładuje. Wystarczy bowiem minuta ładowania, aby korzystać
z niego przez trzy godziny.

udostępnić obraz z własnego komputera. To jednak nie wszystko, bo urządzenie można zintegrować z zewnętrznym
systemem sterowania salą. Tym samym
ten nieco ponad 10-calowy ekran dotykowy pozwala zmienić temperaturę w pomieszczeniu czy rozwinąć okienne rolety
bez wstawania od stołu konferencyjnego.
Biurowe wyzwania też nie stanowią
dla niego żadnego problemu. Dzięki warstwie oleofobowej niestraszne są mu kurz oraz
inne zabrudzenia. Można
korzystać z Logitech Tap
nawet w słoneczny dzień
za sprawą powłoki antyodblaskowej. Urządzenie
pomaga również zmniejszyć ryzyko uszkodzenia
kabli, które można poprowadzić z tyłu lub
po bokach, gdzie umieszczono system niwelacji naprężeń i mechanizmy podtrzymujące. Brak miejsca także nie stanowi
kłopotu. Producent przygotował bowiem
dodatkowe akcesoria dla wymagających
użytkowników. Dają one możliwość zamontowania konstrukcji na stole – płasko
czy pod kątem, a nawet na ścianie.
Systemy Logitech Rally oraz Logitech
Rally Plus są kompatybilne z popularnymi
platformami wideokonferencyjnymi typu
Google Meets czy Zoom, co potwierdzają certyﬁkaty. Wszystkie urządzenia można łatwo, szybko i wygodnie podłączyć do
komputerów PC, Mac i Chromebox przez
gniazdo USB. To zestawy będące odpowiedzią na wyzwanie , jakie stanowi organizacja wideokonferencji w średnich
i dużych pomieszczeniach. To sposób na
odnalezienie się w nowej rzeczywistości
spotkań wideo. To rozwiązanie pozwalające prowadzić rozmowy ze swoimi
pracownikami i partnerami tak, jak biznes – z dbałością o najwyższą możliwą
jakość.

10-calowy ekran
dotykowy pozwala
zmienić temperaturę
w pomieszczeniu.

)]o7-m-1b.]mb<1b;u<hb
Konieczność obsługi wideokonferencji z przyniesionego do sali notebooka
i martwienie się o odpowiednie podłączenie dużej liczby kabli jest już przeszłością. Wszystko to za sprawą małego,
dedykowanego komputera, który obsługuje wszystkie urządzenia systemów
Logitech Rally oraz Logitech Rally Plus
i pozwala na ich integrację z platformami
do spotkań online. Posiada on certyﬁkaty Google Meet Rooms, Microsoft Teams
Rooms oraz Zoom Rooms. Aby w pełni
wykorzystać jego możliwości, należy wyposażyć się także w ekran Tap. Umożliwia
on zarządzanie wideokonferencjami na
wyciągnięcie ręki. Kilkoma dotknięciami
można chociażby dołączyć do spotkania,
zintegrować kalendarz czy natychmiast
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Robiliśmy projekty
bez pewności,

że klienci
zapłacą

CRN To już rok, odkąd wasza strategia
„Netwise 2020” została odstawiona na
półkę z wiadomych powodów. Z jakim
skutkiem dla waszych interesów?
Jakub Skałbania Nie będę zbyt oryginalny, jeśli powiem, że w lutym i marcu wiele
się zmieniło. Kiedy w jednym tygodniu kilku dużych klientów wysyła prośby o obniżenie kwot stałych umów o kilkadziesiąt
procent albo wypowiada umowę z notatką,
że wrócą po pandemii, czy wysyła informację, że w związku z niewiadomą, jaką jest
COVID-19, wstrzymuje wszystkie prace do
końca 2020, to… strategia pozostaje strategią, a operacje bieżące trzeba natychmiast
zmienić.
Jakie były pierwsze decyzje?
Wojciech Sobczak W początkowym okresie pandemii, charakteryzującym się ogromną niepewnością, zarząd Netwise postawił
sobie dwa cele: utrzymać za wszelką cenę
zespół bez straty nawet jednej osoby oraz
pilnować cash ﬂow’u. I oba te cele udało
się osiągnąć. Podczas tych trudnych miesięcy byliśmy cały czas w stałej i bardzo
transparentnej komunikacji ze wszystkimi w ﬁrmie. Rezultat jest taki, że nie tylko
nikt nie odszedł, ale po czerwcu mieliśmy
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gotowy nowy, działający model biznesowy,
dzięki któremu w ostatnim kwartale 2020
zatrudniliśmy na stałe ponad 10 nowych
osób do działów związanych z CRM-em
i konsultingiem – dotyczącym szeroko pojętego Customer Experience Management.
Można powiedzieć, że restrukturyzacja wymuszona COVID-em przyniosła bardzo pozytywne rezultaty. A żeby było ciekawiej, to
wykorzystując zdalną pracę pozyskaliśmy
ogromnego klienta w USA, działającego
w branży ﬁnansowej.
Poprzedni rok to takie wejście w życie
hasła „człowiek planuje, Bóg się śmieje”. Niemniej przedsiębiorcy muszą planować, w jakimś przynajmniej zakresie.
Macie już strategię „Netwise 2021”?
Jakub Skałbania Tak jak mówiłem, pandemia zmieniła realizację strategii w 2020,
ale – o dziwo – wcale nie na gorsze. Po prostu
zostaliśmy zmuszeni do podjęcia pewnych
kroków i zmian w modelu biznesowym,
których nie podejmowaliśmy wcześniej ze
względu na fałszywie pojętą wygodę. Okazało się, że te kroki już w 2020 zwiększyły nasze przychody znacząco, a do końca
trzeciego kwartału aż 76 proc. przychodu
Netwise pochodziło z eksportu. W tych

Wojciech Sobczak
liczbach nie ma klientów z USA, bo wynik
osiągnięty za oceanem nie jest konsolidowany. Odpowiadając na pytanie, w 2021 roku
będziemy kontynuować realizację kontraktów za granicą, w tym w oddziale w USA, bo
nasza jakość spodobała się klientom.
A jakie są wasze decyzje odnośnie do pracy zdalnej – zostaje?
Krystian Hatała Absolutnie tak. W przyszłości, jeśli tylko sytuacja z pandemią na to
pozwoli, naszym celem będzie wdrożenie
modelu hybrydowego – częściowej pracy
zdalnej i stacjonarnej. Coś, czego się obawialiśmy w kontekście jakości usług, czyli praca w pełni zdalna, okazała się zarządzalna
i efektywna. Całkowicie zmieniło się podejście do biura i zatrudniania nowych pracowników. Od dawna byliśmy remote-ready, ale
nie byliśmy remote-ﬁrst. Po 2020 to chyba
na zawsze się zmieniło… Zwłaszcza, że jedną ze zmian w czasie pandemii było przeniesienie dobrych wzorców z projektów,
które na co dzień prowadzimy dla klientów
zagranicznych do organizacji naszych działań wewnętrznych. Dzięki temu nasza komunikacja została dobrze zorganizowana.
Każdy pracownik w Netwise ma codziennie
dostęp do aktualnych informacji, statusów

Fot. archiwum

CRN Polska rozmawia z Wojciechem Sobczakiem, CEO
i Krystianem Hatałą, członkiem zarządu Netwise oraz
Jakubem Skałbanią, prezesem Netwise USA, o korzystnym wpływie pandemii na strategię integratora i relacje
z klientami, a także związanych z tym zmianach w firmie.

Wykorzystując
zdalną pracę,
pozyskaliśmy
w Stanach
Zjednoczonych
ogromnego
klienta,
działającego
w branży
finansowej.

Krystian Hatała
czy też decyzji, które są podejmowane albo
wymagają podjęcia. To utrzymuje bliskie
relacje pomiędzy ludźmi i daje poczucie
bezpieczeństwa i zorganizowania.
Do jakich wniosków doszliście w kontekście pandemii w kwestii przywództwa? Co uległo zmianie i czy to zmiana
trwała?
Jakub Skałbania Wypowiadam się jako
założyciel i „oglądający” sytuację w 2020
roku trochę z boku – zarządzając Netwise
USA. Widziałem jak zarząd i menadżerowie z Leadership Team w Polsce podeszli
do pracy w pandemii. Mówiłem to wcześniej, ale powtórzę znowu – przez problemy wynikające z COVID-19 w pierwszym
kwartale 2020 wyzwania dla zarządzających były ogromne. Nie podchodzimy do
biznesu jak część ﬁrm body-leasingowych,
więc dla nas ludzie to nie „CV do przesłania” klientowi, które można usunąć z kosztów w dowolnym momencie, bo sprzeda
ich w to samo miejsce inna ﬁrma. Dlatego
byliśmy gotowi na stratę ﬁnansową, żeby
w dłuższej perspektywie utrzymać cały
zespół. Transparentność w komunikacji
i ilość komunikowanych z zespołem – nie
„do zespołu”! – informacji zmieniły się

Jakub Skałbania
bardzo. Liderzy są teraz stanowczo bliżej
swoich zespołów niż byli, mając wcześniej
wszystkich „na wyciągnięcie ręki”, biurko
obok. I to mimo pracy zdalnej… Ciekawe
wnioski.
Wojciech Sobczak Generalnie rok 2020
był według mnie przełomem w transformacji cyfrowej wielu przedsiębiorstw, w tym
naszych klientów. Kryzys wymusił zmiany
sposobu pracy, w szczególności w obszarze
budowania relacji z klientami. Sprzedaż,
serwis, marketing, a nawet zwykłe spotkania służące podtrzymywaniu relacji przeniosły się całkowicie do sieci. Oczywiście
taka zmiana prowadzenia biznesu ma poważne skutki. Kryzys jednak może wymusić
podjęcie zmian w strategii i w działalności
operacyjnej, które w konsekwencji przyniosą poprawę konkurencyjności.
Na przykład?

Krystian Hatała Jedną z tych zmian jest
konieczność użycia efektywnych narzędzi
IT do budowania relacji z klientami i konwersji na wynik ﬁnansowy. Aby sprostać
tym wyzwaniom konieczna jest najpierw
zmiana strategii i procesów ﬁrm nadążająca za zmieniającym się otoczeniem biznesowym, a do tego komplementarna wizja

rozwoju IT wewnątrz ﬁrm. Netwise wspiera w tych projektach swoich klientów. Dzięki kompetencji konsultingu biznesowego
połączonej z dostarczeniem w pełni funkcjonalnych narzędzi IT, możemy wesprzeć
klientów w sposób kompleksowy. Takie podejście pozwoliło nam na znaczący wzrost
w ubiegłym roku. Jestem przekonany, że nie
był on wynikiem prostego wzrostu zapotrzebowania rynku, ale naszego podejścia
i zaufania jakim cieszy się Netwise na rynku.
W jaki jeszcze sposób wsparliście klientów w związku z lockdownem?
Wojciech Sobczak Standardem były
prośby o wydłużenie terminów płatności
czy zawieszenie zamówień. Nigdy żadnemu klientowi nie odmówiliśmy. Poza tym
podeszliśmy do wielu klientów inaczej niż
zwykle – wykorzystując przestój w biznesie zaczęliśmy projekty bez pewności, kiedy klienci zapłacą. Wierzę, że w biznesie
można i powinno się ufać drugiej stronie.
A że z niektórymi klientami jesteśmy nawet
10 lat, nie jest problemem uwierzyć, że po
kryzysie wrócą silniejsi.

Rozmawiał

Tomasz Gołębiowski
CRN nr 3/2021
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powodów,

aby wysłać stary komputer
na emeryturę

W niepewnych czasach odpowiednia strategia wymiany komputerów może skokowo zwiększyć
produktywność pracowników i zapewnić przewagę nad konkurencją.

S

zybki rozwój pracy zdalnej, będący pokłosiem pandemii wirusa SARS-CoV-2, na pierwszy rzut
oka wydaje się ułatwiać wiele aspektów
– przynajmniej w kwestii komputerów
osobistych. Pracownicy, który korzystają
z wideokonferencji, powinni pracować na
sprzęcie zapewniającym im maksymalną
produktywność. Niestety, rzeczywistość
nie jest taka prosta, gdyż większość organizacji stosuje czteroletni cykl wymiany sprzętu komputerowego. Z drugiej
strony dynamika wzrostu pracy zdalnej

przyspiesza ten proces. Zresztą jeszcze
przed globalnym kryzysem zdrowotnym
użytkownicy stawali się bardziej mobilni niż kiedykolwiek wcześniej i już wtedy
trend ten podnosił wymagania odnośnie
do bezpieczeństwa, elastyczności, efektywności i skuteczności.
Dziś praca zdalna, czy to podejmowana jako środek zapobiegawczy, czy dobrowolnie, stawia przed działami IT
bezprecedensowe wyzwania. Konieczne
jest zarówno wdrażanie nowych pracowników, jak i zapewnianie wsparcia tym

Skokowy wzrost wydajności Rok 2021 przyniósł nowe
warunki pracy: złożoność, konieczność łączenia różnych procesów biznesowych, zintensyfikowaną wielozadaniowość i obsługę zdalną. Przy
największej liczbie rdzeni i wątków pośród mobilnych procesorów biznesowych dla ultracienkich notebooków w procesorze Ryzen 7 PRO 4750U procesory AMD Ryzen PRO oferują najlepszą wydajność i responsywność dla szerokiego wachlarza procesów biznesowych:
od przetwarzania danych przez renderowanie wideokonferencji po kompilowanie kodu
(stan na luty 2020 r.). Na przykład według testu wydajnościowego PCMark 10 dla aplikacji
podczas korzystania z pakietu Microsoft Office platforma Ryzen 7 PRO 4750U oferuje
wydajność wyższą o 37 proc. od należącego do poprzedniej generacji procesora Ryzen
5 PRO 3700U. Co więcej, ta sama platforma AMD oferuje o 19 proc. szybszą wydajność
w programie Microsoft Word, o 77 proc. szybszą wydajność w programie Excel i 27 proc.
szybszą wydajność w programie PowerPoint w porównaniu do poprzedniej generacji.
Dodatkowo tak nadzwyczajna wydajność nie została osiągnięta kosztem czasu pracy
baterii. Procesory AMD Ryzen PRO pozwalają na zmaksymalizowanie produktywności pracowników, umożliwiając do 20
godz. pracy baterii na platformach premium (odpowiednio
skonfigurowany HP EliteBook 835 G7 z procesorem
Ryzen 7 PRO 4750U osiąga do 24 godz. pracy w teście żywotności baterii MM14, press.hp.com/
/us/en/press-releases/2020/hp-provides-ultimate-office-experience-at-home.html).
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obecnym, a także nacisk na maksymalną produktywność poprzez serwis systemów – przy jednoczesnym realizowaniu
zadań oraz zleceń od pracowników wyższego szczebla.
Skalowalne zarządzanie starzejącymi się systemami samo w sobie jest wyzwaniem w sytuacji, gdy wszyscy pracują
w trybie stacjonarnym. W czasach, gdy takie sytuacje stają się coraz rzadsze liczba
problemów rośnie wykładniczo. Żadna
ﬁrma nie może sobie pozwolić na często
powtarzające się nieplanowane przestoje,

Poprawa funkcji
bezpieczeństwa
Jak wiadomo, współczesne notebooki i komputery stacjonarne często nigdy nie są całkowicie
wyłączane, co zwiększa ryzyko kradzieży danych. Procesory AMD Ryzen
PRO z zabezpieczeniami AMD PRO
zapewniają wielowarstwowe podejście
do bezpieczeństwa i uzupełniają rozwiązania w zakresie ochrony danych
przed złożonymi atakami oraz zapobiegania przestojom. Oprócz zestawu
funkcji bezpieczeństwa na poziomie
układu i oprogramowania sprzętowego
procesory AMD Ryzen PRO wykorzystują szyfrowanie pamięci systemowej
AMD Memory Guard, zmniejszające
zagrożenie ze strony ataków z wykorzystaniem pamięci fizycznej, nawet
gdy laptop pozostawiono w stanie
wstrzymania.

a pracownicy mogą odczuwać
narastającą frustrację wynikającą z utrudnień.
– Stare systemy generują
koszty wynikające ze spadków
i zagrożeń dla bezpieczeństwa.
W obecnej sytuacji, gdy większość pracowników wykonuje
obowiązki zdalnie, kierownicy
działów IT stoją przed jeszcze
większymi wyzwaniami związanymi z serwisem i wsparciem
– zauważa Matt Unangst, dyrektor ds. komercyjnych klientów biznesowych w AMD.
W 2016 r. serwis Techaisle
ustalił, że roczny koszt wsparcia serwisowego komputerów
starszych niż 4 lata może wynieść nawet
1700 dol. Tego rodzaju ukryte koszty mogą niezauważalnie obciążać ﬁnanse ﬁrmy,
podnosząc parametr TCO.
Przedsiębiorstwa, które wciąż postrzegają wymianę komputerów jako luksus powinny spojrzeć na ten temat jak na szansę
uzyskania znacznej poprawy produktywności, wydajności i efektywności pracy
w ﬁrmie. Na przykład rodzina procesorów AMD Ryzen™ PRO 4000 i rozwiązań

Maksymalne
uproszczenie
zarządzania IT
Działy IT, obciążone obowiązkami,
potrzebują pomocy przy zapewnianiu
wsparcia pracownikom zdalnym. AMD
PRO Manageability to uniwersalny
zestaw funkcji aktywny na wszystkich
procesorach serii PRO, który upraszcza
zdalne zarządzanie sprzętem. Dzięki
niemu działy IT mogą łatwo zarządzać
mieszanym środowiskiem komputerów
w swojej infrastrukturze, od uproszczonego wdrażania, dzięki narzędziu
Windows Autopilot, przez skuteczne
zarządzanie aktualizacjami i zajmowanie się brakami w zabezpieczeniach po
bieżącą eliminację problemów na poziomie systemu. Procesory AMD Ryzen
PRO oferują również pełne wsparcie
dla rozwiązania Microsoft Endpoint
Manager.

PC zaspokoi wszelkie wymagania sprzętowe potrzebne w dzisiejszym świecie
i jest prostym sposobem na zwiększenie
produktywności oraz modernizacji komputerów przy zachowaniu wszechstronnej funkcjonalności sprzętu.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych argumentów, poniżej przytaczam pięć powodów, dla których już teraz warto wymienić
sprzęt komputerowy na rozwiązania
z układami AMD Ryzen Pro.

Zwiększenie efektywności Do obsługi nowoczesnego
oprogramowania potrzebny jest
najnowszy sprzęt. Starsze systemy niosą ze sobą
ukryte koszty, w tym związane z bieżącą konserwacją i naprawami, co pogarsza lub obniża wyniki
finansowe i przekracza koszt ich modernizacji.
Nowe komputery z procesorami Ryzen PRO pomagają zwiększyć efektywność, zapewniając najlepszą wydajność oraz do 20 godzin pracy baterii
na platformie premium. Podnoszą produktywność
poprzez wyeliminowanie przestojów wynikających
z problemów powodowanych przez stary sprzęt
– takich jak długi czas uruchamiania urządzenia,
częste awarie i krótszy czas pracy baterii. Wpływa
to również na optymalizację TCO, co jest możliwe
wskutek obniżonego poboru energii procesorów.
Dzięki zachowaniu najwyższych standardów jakości, wysokiej niezawodności i stabilności oprogramowania nowe komputery z procesorami Ryzen
PRO stanowią najkorzystniejszy wybór dla
wysoce mobilnych i zdalnych pracowników.

Beth Stackpole
Dziennikarka specjalizująca się
w rozwiązaniach IT. Publikowała w takich
pismach, jak: Computerworld, CIO Magazine, MIT
Technology Review, PCWorld i in.

Mądre wybory przynoszą
korzyści
Niezależnie czy klient potrzebuje rozwiązania dla komputera
mobilnego czy stacjonarnego,
procesory AMD Ryzen PRO są
dostępne w szerokiej gamie
sprzętu najbardziej znanych marek komputerowych w różnych
półkach cenowych, zapewniając
korporacjom wachlarz możliwości,
które sprostają różnym budżetom
i potrzebom użytkowników. Nawet
podczas pandemii firmy rozwijają
się szybciej niż kiedykolwiek. Twoi
klienci nie mogą sobie pozwolić
na wolniejsze tempo, gdy dostępnych jest tyle opcji pozwalających
utrzymać konkurencyjność i podnieść produktywność zarządzanych przez nich firm.
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Pandemia

przyspieszyła

cyfrową (r)ewolucję
Po przeniesieniu ludzi do domowych biur wyraźnie zwiększyło się zapotrzebowanie na digitalizację
dokumentów. To dopiero początek trendu, który może potrwać jeszcze przez długie lata.

P

andemia koronawirusa przyspieszyła digitalizację polskich firm
w różnych aspektach, a dotyczy
to również dokumentów i tzw. przepływów pracy. Zasadniczy powód jest jeden
– przejście na home oﬃce. Kiedyś, pracując w biurze, można było bez problemu wyciągnąć z segregatora odpowiedni
papier, więc digitalizacja dokumentów
była traktowana przez ﬁrmy, zwłaszcza
te mniejsze, jako dodatek do papieru lub
wręcz fanaberia. Jednak teraz, po przymusowej migracji pracowników do domowego zacisza, bez cyfryzacji często ani rusz.
Przeniesienie różnych zasobów i obiegu
dokumentacji do rozwiązań wirtualnych
stało się niezbędne do funkcjonowania,
a nawet do przetrwania przedsiębiorstw.
Według danych Canona aż 96 proc. ﬁrm
w krajach EMEA spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na usługi i procesy
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wspomagające je w organizacji pracy zdalnej. Dostawcy usług digitalizacji oceniają,
że klientów i zapytań jest o 20 – 30 proc.
więcej niż przed pandemią. Co istotne,
mimo że ﬁrmy już od roku pracują w trybie zdalnym, popyt nie słabnie. A przecież raz rozpoczęta digitalizacja wiąże się
z systematycznym rozwojem związanych
z tym systemów, co oznacza dla integratorów szansę na wieloletnią współpracę
z raz pozyskanymi klientami. Digitalizacja i wdrożenie obiegu dokumentów wpisuje się też w rosnący trend outsourcingu
usług IT i popyt na rozwiązania gwarantujące ciągłość działania biznesu.
– Wielu klientów dostrzegło potrzebę przeniesienia swoich dokumentów do
elektronicznego archiwum, a nie mają fachowców, aby taki proces przeprowadzić
szybko i sprawnie. Usługi w tym zakresie
partnerzy mogą rozwijać jako nową ofertę

Krzysztof Pasławski

dla klientów – uważa Barbara Boryczka,
CSR & Marketing Manager w Ricohu.
Widoczne jest również zapotrzebowanie na skanery w branżach, które najmniej
ucierpiały z powodu pandemii. Szczególnie popularne stały się urządzenia przeznaczone do małych biur. Przy czym ich
użytkownicy oczekują od tego rodzaju produktów zaawansowanej automatyzacji.
– Oprócz samych urządzeń, zauważamy
także duże zainteresowanie inteligentnym
oprogramowaniem do skanowania dokumentów, które automatycznie czyta dane,
rozpoznaje je i umiejętnie wykorzystuje,
przez co ułatwia poszczególne procesy –
mówi Tomasz Miękus, Product Business
Developer w Canonie.
Klienci zwracają uwagę zwłaszcza na
prędkość skanowania oraz sprawną integrację z innymi urządzeniami i oprogramowaniem wykorzystywanym w ﬁrmie.

Fot. Adobe Stock

n

wszelkiego rodzaju
praca biurowa
kancelarie prawne
administracja

Gdzie występuje
duże zapotrzebowanie
na cyfryzację?
przemysł

ochrona zdrowia

bankowość

budownictwo

muzea

biblioteki i archiwa

Ostatnio klienci
podejmują bardziej
przemyślane
i szybkie decyzje.
b;|Ѵho0bu-ro|u;0f.
cyfryzacji
Kiedyś digitalizację przeprowadzały
głównie duże podmioty, zatrudniające
kilkaset i więcej osób. Obecnie wzmożone zainteresowanie digitalizacją dokumentów widoczne jest także w średnich
ﬁrmach (zatrudniających od 50 pracowników wzwyż). Szczególnie duży popyt
na cyfryzację widoczny jest w bankowości, logistyce i ochronie zdrowia, gdzie
rośnie znaczenie cyfrowego obiegu dokumentów ( jego stosowanie wymusza
także prawo). Dostawcy usług odnotowują duże zapotrzebowanie również w ﬁrmach budowlanych oraz produkcyjnych.
W przypadku tych ostatnich dokumentacja dotycząca kontroli jakości dotychczas
spoczywała w segregatorach, a w ostatnim czasie następuje proces jej cyfryzacji.
Oczywiście klientów nie brakuje wśród

kancelarii prawnych, przybywa ich także
w sektorze edukacji.
Jak podkreślają dostawcy usług, obecnie zainteresowanie digitalizacją jest nie
tylko większe niż rok czy dwa lata temu,
lecz także – co istotne – zmieniło się podejście klientów. Rozmowy są bardziej
konkretne, a decyzje bardziej przemyślane i zapadają szybciej niż dotychczas.
Widać przy tym rosnącą świadomość znaczenia digitalizacji u przedsiębiorców.
– Klienci inaczej z nami rozmawiają niż
jeszcze 2 – 3 lata temu. Kiedyś pytali o takie
rozwiązania bardziej z ciekawości, na zasadzie: dowiemy się, o co chodzi z tą digitalizacją, a potem pomyślimy co dalej. Teraz
zapytania są na poważnie – mówi Maciej
Pastwiński, właściciel e.volution.
Warto podkreślić, że w ostatnim czasie zapytania klientów dotyczą przede
wszystkim optymalizacji procesów, a nie

jedynie przeniesienia papierowych dokumentów do wersji cyfrowej.
– Przedsiębiorcy potrzebują rozwiązań obejmujących całość digitalizowanych zasobów, zapewniających ciągłość
opartych na nich procesów i usprawniających właściwy przepływ pracy. Między
innymi dlatego właśnie potrzeba digitalizacji faktur jest powiązana z automatyzacją procesów czy procesami workflow
– mówi Tomasz Pieniążek, członek
zarządu Archivio.

r;||uoঋmb;lb-u<
f;7;mbApetyt klientów na nowe rozwiązania
rośnie wraz z implementacją kolejnych.
Gdy dokumenty są przynajmniej częściowo zdigitalizowane i okazuje się, że
usprawniło to pracę, pojawiają się zapytania i zlecenia kolejnych prac. Zwykle
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RYNEK
ﬁrmy już na początkowych etapach decydują się na elektroniczny obieg faktur,
a następnie umów. Potem przychodzi pora na cyfrowe procesy pracy. Przy czym
przedsiębiorcy mają przede wszystkim potrzebę zdalnego dostępu do
cyfrowych dokumentów, w czym
dobrze sprawdza się chmura. A jako
że lokalnie zeskanowane dokumenty
trzeba przechowywać nie na komputerach, ale na macierzach, które nie pozwalają na wymazanie zapisów, tak aby
nic nie zginęło, to dostawcy infrastruktury również mają szansę uczestniczyć
w cyfryzacyjnym boomie.
– Rynek zmierza w stronę rozwiązań
skanowania sieciowego. Dane muszą
być teraz zdigitalizowane i zapisane
na serwerze lub w chmurze. Nastąpił
wzrost zapotrzebowania na stacje robocze oraz centralizowanie zbiorów.
Nabiera znaczenia skanowanie dystrybucyjne, czyli skanowanie na jeden
centralny serwer – podkreśla Daniel Murawski, Key Account Manager Stovaris.
Na rynku digitalizacji dokumentów
działają również integratorzy obsługujący
klientów biznesowych w zakresie druku.
Wdrożenia związane z cyfrowym obiegiem dokumentów mogą stanowić część
świadczonych przez nich usług. Jak mówi Maciej Pastwiński z e.volution (specjalizuje się między innymi w elektronicznym
obiegu dokumentów): „zwykle ﬁrmy MPS
zajmują się skanowaniem dokumentów do
formatu PDF, a my przejmujemy pałeczkę
na kolejnych etapach klasyﬁkacji oraz porządkowania cyfrowych zasobów i wdrażania obiegu dokumentów”.
Rozwój rynku cyfryzacji dokumentów mogą przyspieszać takie inicjatywy,
jak ta ogłoszona niedawno pod hasłem
#Biznes BezPapieru. Zaangażowane są
w nią dwie ﬁrmy zrzeszone w Związku Cyfrowa Polska – Asseco oraz Samsung. Są one wspierane przez ekspertów
Centrum GovTech Polska, a także przez
uczelnie, banki i ﬁrmy prawnicze. Celem tego przedsięwzięcia jest edukacja
przedsiębiorców na temat korzyści, jakie
niesie za sobą digitalizacja obiegu dokumentów oraz wdrożenie strategii paperless. Kampania obejmuje specjalną stronę
internetową, poradniki, case studies,
analizy i webinary.
n

40

CRN nr 3/2021

Zdaniem specjalisty
n Agnieszka Wnuczak, Business Account Manager, Epson
Popyt na skanery wzrósł znacząco w sektorze medycznym, szczególnie ze względu na wymóg archiwizacji danych i większą ilość dokumentów przesyłanych w postaci cyfrowej. Elektroniczny obieg
dokumentów ma też coraz większe znaczenie w instytucjach publicznych: bibliotekach, muzeach, archiwach, instytutach takich jak
IPN czy Filmoteka Narodowa. Szkoły w czasie pandemii także udostępniają treści online, co wymaga od nauczycieli przygotowania tych materiałów, często przy pomocy skanerów. Obserwujemy też zapotrzebowanie na
skanowanie w branży transportowej – głównie dotyczy to skanerów przenośnych.
Na pewno w najbliższym czasie duże znaczenie będzie miało zastosowanie systemów do digitalizacji jako narzędzia przy wykonywaniu kopii dokumentów w celach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych.

n Daniel Murawski, Key Account Manager, Stovaris
Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży skanerów przeznaczonych do małych biur, w tym domowych, co odbyło się kosztem rozwiązań wyspecjalizowanych grup low i high volume, gdzie widzimy delikatny
trend malejący. Dużym wyznacznikiem popularności skanera jest
jego cena. W dobie kryzysu klienci często rezygnują z większych
i bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań na korzyść tych standardowych i niezawodnych. Kierując się ceną, gotowi są pogodzić się ze spadkiem wydajności urządzenia. Popularność zyskują skanery dokumentowe typu
Push Scan, których nie trzeba podłączać do komputera. Zainteresowaniem cieszą
się również rozwiązania niskobudżetowe, np. ScanSnap iX1600 ze skanowaniem
do chmury. Rosnie sprzedaż rozwiązań do digitalizacji dokumentów tożsamości.
Użytkownicy oczekują, by oprogramowanie do skanerów posiadało więcej automatycznych funkcji, upraszczających pracę.

Zdaniem integratora
n Maciej Pastwiński, właściciel e.volution
Spodziewam się, że zainteresowanie digitalizacją dokumentów nie osłabnie, bo
ona dopiero się w Polsce zaczyna. To perspektywiczny rynek dla wyspecjalizowanych firm. Po pierwsze dlatego, że cyfryzacja przebiega etapami, tu nie dzieje się
wszystko na raz. Dzięki temu, że można budować kolejne procesy, czy też usprawniać już działające, raz pozyskani klienci zostają z nami na lata. Po drugie w ostatnim czasie wyraźnie widać, że przedsiębiorcy potrzebują cyfrowych rozwiązań
i nie ma już od tego odwrotu. Zdarza się, że dla niektórych pojawia się problem
kosztów, ale zwykle dają się przekonać, że inwestycja w digitalizację usprawni pracę firmy, co da się przeliczyć na oszczędności. Szacuję, że inwestycja w cyfryzację
zwraca się klientom w ciągu około 3 lat. Koszt tak zwanego dysku chmurowego ze
zdalnym dostępem do dokumentów to około 100 złotych miesięcznie na pracownika, więc nie są to wielkie pieniądze nawet dla drobnych biznesów.

n Tomasz Pieniążek, członek zarządu Archivio
W porównaniu z poprzednimi latami wzrosła świadomość klientów w zakresie
digitalizacji dokumentów, jest też większa odwaga w podejmowaniu decyzji.
Mamy więcej klientów niż przed pandemią. Wzrost ten szacuję na około 20 proc.
Ostatni rok jednak tylko przyspieszył zapotrzebowanie na przenoszenie dokumentów do wersji i procesów cyfrowych, bo wyraźny wzrost popytu zaczął się
jakieś 2–3 lata temu. Klientami są głównie średnie i duże podmioty, od około
50 pracowników wzwyż. Wydaje się, że w mniejszych firmach procesy są na
tyle uproszczone, że potrzeba digitalizacji nie jest jeszcze tak pilna, a świadomość korzyści i długoterminowych oszczędności jest dużo niższa.

ADVERTORIAL

Fujitsu:

przemyślane

skanowanie

Do oferty Fujitsu trafiły dwa nowe
modele skanerów dokumentowych z rodziny
ScanSnap – iX1400 oraz iX1600. Urządzenia wyposażono
w zaawansowane funkcje, upraszczające proces skanowania
oraz ułatwiające pracę w biurze.

F

ujitsu nieustannie stawia sobie za
cel tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb ﬁrm, które użytkownicy będą doceniać za wygodę podczas
codziennej pracy. Skanery dokumentowe
– nieodłączny element oferty tego producenta od kilkudziesięciu lat – są tego najlepszym przykładem. Dwa najnowsze modele
japońskiej marki, o niewielkich wymiarach
(zbliżonych do wielkości ryzy papieru A4),
idealnie wpasowują się w prawie każdą
przestrzeń na biurku. Urządzenia różnią
się od siebie głównie sposobem ﬁzycznej
obsługi.
Model iX1400 jest bardzo prosty w użyciu – na obudowie ma tylko jeden niebieski przycisk uruchamiający skanowanie
włożonych do podajnika dokumentów,
z ustawieniami prekonfigurowanymi
w oprogramowaniu skanera. Natomiast
w obudowie modelu iX1600 znajduje się
duży (4,3”) dotykowy wyświetlacz LCD
umożliwiający wybór parametrów skanowania. Urządzenie to wyposażono też
w bezprzewodową kartę sieci Wi-Fi (połączenie z routerem lub bezpośrednio
z komputerem), a także licencję dla jednego użytkownika pakietu oprogramowania
Kofax Power PDF Standard dla systemu
Windows i macOS. Dostępna jest również
funkcja skanowania bezpośrednio do repozytorium w chmurze, bez użycia komputera
(ScanSnap Cloud) – potrzebne jest jedynie
połączenie z siecią bezprzewodową.
Poza tymi różnicami, opisane modele
cechują się identycznymi parametrami

technicznymi. Skanowanie w rozdzielczości 300 dpi odbywa się z szybkością do
40 arkuszy na minutę (maksymalna rozdzielczość wynosi od 600 do 1200 dpi),
a dzięki funkcji skanowania dwustronnego czas na wykonanie zadania skracany jest
o połowę. Taca podajnika automatycznego
mieści 50 arkuszy, zaś wbudowany w nią
pozycjoner ułatwia skanowanie także małych formatów jak paragony czy wizytówki.
Skaner ma także wbudowany mechanizm
ultradźwiękowego wykrywania jednoczesnego pobrania wielu arkuszy.
Zeskanowane dokumenty można eksportować do różnych formatów plików. Dołączona aplikacja ScanSnap Home zapewnia
wygodne zarządzanie danymi z zeskanowanych dokumentów – ich automatyczne
rozpoznawanie, grupowanie i zapisywanie według rodzaju (np. rachunki, faktury,
wizytówki, zdjęcia). Porządkowanie może
odbywać się też za pomocą folderów, tagów
i słów kluczowych.

mmo-1f;vh-m;u-1_1b.৵
v.lo৵Ѵb;
Bardzo dużą popularnością cieszy się zaprezentowany przez Fujitsu pod koniec
2019 r. kompaktowy skaner ﬁ-800R. Został
zaprojektowany tak, aby zrewolucjonizować pracę recepcji, przede wszystkim w ﬁrmach, w których prowadzona jest ciągła
obsługa interesantów – bankach, hotelach,
szpitalach i recepcjach dużych biurowców.
Umożliwia skanowanie dowodów osobistych i różnego typu kart identyﬁkacyjnych,

Skanery Fujitsu: iX1600, iX1400 oraz fi-800R
paszportów oraz wszelkiego rodzaju dokumentów. Dzięki wszechstronności oraz
przemyślanej konstrukcji urządzenia, zapewniającej bardzo szybką (do 40 kartek na
minutę) i bezproblemową pracę, ryzyko popełnienia błędu przez użytkownika, a przez
to spowodowania przestoju i pojawienia się
kolejki przy ladzie, jest bardzo małe.
Mimo niewielkich rozmiarów model
ﬁ-800R zapewnia dwie ścieżki przebiegu skanowanych dokumentów – osobną
dla kartek A4, a drugą dla mniejszych dokumentów, jak karty identyﬁkacyjne czy
paszporty. Dzięki temu obsługujący go
pracownik nie musi podchodzić do innych
urządzeń, zaś właściciele dokumentów nigdy nie tracą ich z oczu (ma to szczególne
znaczenie w kontekście wymagań rozporządzenia RODO).
Skaner ﬁ-800R wyposażony jest w niezawodny mechanizm automatycznego
podawania i odbierania papieru (maks.
20 arkuszy o standardowej gramaturze).
Zastosowana w nim funkcja automatycznej
korekty przekosu (Automatic Skew Correction) dba o to, aby każdy dokument przed
pobraniem był wyprostowany, co przeciwdziała zacięciom się papieru i powstawaniu
nierównych skanów stron lub obrazu z obciętymi brzegami. Usprawniono także technikę separacji kartek – siła nacisku na każdy
arkusz papieru podczas pobierania dobierana jest indywidualnie, w zależności od jego grubości. Obie te funkcje gwarantują, że
oryginalne dokumenty klienta nie zostaną
uszkodzone i zapewniają krótki czas obsługi przez recepcję.
Autoryzowanym dystrybutorem skanerów Fujitsu w Polsce jest Stovaris (dawniej
Alstor SDS).
CRN nr 3/2021
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Skanery dokumentów:
łączniki między papierem a chmurą
Wielu użytkowników skanerów biurowych korzysta tylko z ich podstawowych funkcji, zapominając o specjalistycznym oprogramowaniu
do sprawnego zarządzania obiegiem dokumentów firmie.

S

kanery… To dzięki nim można przekształcać informacje ﬁzyczne w łatwą w obsłudze i bezpieczną postać
cyfrową. Współczesne urządzenia potraﬁą
zapisać obraz z łatwością w wysokich rozdzielczościach i odtworzyć niemal w dowolnej skali, niezależnie od tego, czy skanowane
nośniki mają rozmiar znaczka pocztowego,
czy format A0. Co daje użytkownikom skanowanie? Przede wszystkim oszczędność
miejsca w biurze, prosty dostęp do dokumentów archiwalnych, zmniejszenie ryzyka utraty plików i szybsze odzyskiwanie
sprawności działania ﬁrmy po „awarii”,
równoczesny dostęp do plików dla wielu
osób, możliwość błyskawicznej dystrybucji
wiadomości przez e-mail, do chmury, folderu lokalnego, na pulpit urządzenia mobilnego... A to tylko część możliwości.

Jaki skaner, takie archiwa
Idealny skaner musi być efektywny – tak,
by maksymalnie zautomatyzować proces. Obsługa szerokiego zakresu nośników
w połączeniu z szybkością skanowania
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powinna umożliwiać błyskawiczną digitalizację, archiwizowanie, indeksowanie oraz
udostępnianie najważniejszych dokumentów biznesowych. Takie właśnie skanery
oferuje Epson, dostawca cenionych drukarek i projektorów. Ma też w swej ofercie
skanery do różnych zastosowań. Co ważne, wszystkie modele Epson umożliwiają
znaczną redukcję liczby wykonywanych
czynności, pozwalając na znaczną oszczędność czasu w pracy z dokumentami.
Tu warto przywołać chociażby model WorkForce DS-730N. To przystępny cenowo, autonomiczny skaner sieciowy
średniej klasy, który ułatwia digitalizację
dokumentów, umożliwiając natychmiastowe skanowanie, dzięki czemu ogranicza się
przekazywanie papierowych kopii oraz ilość
potencjalnych punktów kontaktu pracowników w biurze, co jest szczególnie ważne
w ostatnich czasach. Urządzenie skanuje
z prędkością do 40ppm/80ipm z natychmiastową digitalizacją i udostępnianiem
dokumentów między zespołami, działami i lokalizacjami za dotknięciem jednego
przycisku. Dzięki wydajnemu automatycznemu podajnikowi papieru (ADF) ograniczono konieczność ingerencji użytkownika,
umożliwiając skanowanie dużych ilości dokumentów w jednym podejściu.
Mocniejszy model WorkForce DS-970
jest wyposażony w łatwe w obsłudze zaawansowane funkcje zapewniające szybkie
przetwarzanie dużej ilości dokumentacji.
Posiada automatyczny podajnik na 100 arkuszy i umożliwia skanowanie z prędkością 85 str./min., a dodatkowo
wbudowane czujniki wykrywają nietypowe zachowanie
papieru, aby zapobiec zakleszczeniom czy rozdarciu papieru,
o które szczególnie łatwo w przy-

padku materiałów nietypowych lub wiekowych. Dzięki obsłudze sterowników WIA,
TWAIN i ISIS urządzenia te można łatwo
integrować w większości procesów przepływu dokumentów i systemach zarządzania dokumentacją w dużych organizacjach.

Przydatne oprogramowanie
Warto zwrócić uwagę, że zwykle użytkownicy skanerów ograniczają się do korzystania z ich podstawowych funkcji, niejako
zapominając o dedykowanym oprogramowaniu, które umożliwia sprawne i szybkie
zarządzanie obiegiem dokumentów ﬁrmie.
W środowiskach BYOD sprawdzi się
oprogramowanie Epson Document Scan,
pozwalające na korzystanie z funkcji Wi-Fi
Direct, która umożliwia bezpośrednie bezprzewodowe połączenie bez podłączania
urządzeń do sieci. Przydatna jest też aplikacja
Epson iScan do zarządzania skanowaniem
z wykorzystaniem smartfonów. Epson udostępnia narzędzie do zarządzania dokumentacją i zadaniami cyfryzacji i archiwizacji –
Document Capture Pro. Oprogramowanie to obsługuje wiele typów dokumentów
i materiałów źródłowych.
Warto pamiętać o bogatych w funkcje pakietach oprogramowania, które umożliwiają administratorom zarządzanie zadaniami,
użytkownikami i urządzeniami, zwiększając wydajność prac.
Więcej informacji:
www.epson.pl/businessscan
Agnieszka Wnuczak,
agnieszka.wnuczak@epson.eu

Deleguj,

ale sprawdzaj

Cokolwiek dzieje się w firmie, jeśli pójdzie źle – to Twoja wina.

Z

darza mi się czasem podejrzeć model zarządzania szefów o mentalności Siary z „Kilera”. Tych
mówiących do podwładnych coś w stylu:
„Ogarnijta mnie tam to i tamto”, z gestem
jakby kury z obejścia odganiał. Zajęty, znudzony, a czasem i zblazowany prozą nadzorowania bieżącej pracy ﬁrmy. Chwyta za
telefon i klika dwa razy: „Siara… i wszystko
jasne”. Wystarczy powiedzieć słowo i ma
być zrobione. W końcu płacę jak za prezydenta! A to wszystko do czasu, aż takie
dworskie zarządzanie zaczyna się mścić.
Jeden niedopilnowany paragraf mocno zaboli ﬁnansowo, jakaś ważna sprawa
zawieruszy się między działami, umknie
ważny deal… I cały misterny plan psu wiadomo gdzie. A wtedy: „dramat, cóż za niekompetencja dookoła!”. Miało być pięknie,
a jednak to, co ważne, gdzieś komuś utknęło, to do dowiezienia niedowiezione zostało, a te, w pamięci liczone, bajońskie sumy
na koncie nadal kręcą się w okolicach zera.
Ej, no przecież powiedziałem, że to trzeba
zrobić. Ale jak to się nie dało? Kto zawalił?
Otóż zawaliłeś Ty, tylko Ty. Zapchałeś
sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach
i teraz na siłę próbujesz
wdrażać to w ﬁrmie. Że
trzeba delegować, a mikrozarządzanie to zło. Niby tak, ale nie do końca.
Nie wystarczy bowiem
powiedzieć – sztuka znaleźć odpowiedniego wykonawcę, a potem
odpowiednio precyzyjnie przekazać zadanie. Jeśli zrobisz to byle jak, to byle jakie
będą wyniki. Nie ma cudów. Szambo wybije w najmniej oczekiwanym momencie.
Zjawisz się wtedy Ty, z taśmą klejącą w ręku i będziesz ratował sytuację. Żeby potem

Rafał Agnieszczak

z dumą powiedzieć, że bez Ciebie dawno
by się to wszystko już rozpadło. I tu się mylisz – jesteś problemem, nie rozwiązaniem.
Dobry szef nie doprowadza do sytuacji,
kiedy akcja staje się nieznośnie podbramkowa. Zarządza ﬁrmą umiejętnie, delegując obowiązki i rozdzielając kompetencje,
a nie gasi pożary, których zaniedbania sam
jest powodem. To, że coś nie działa w ﬁrmie
tak, jak powinno, to nie wina pracowników,
ale „góry”, która nie sprawdzała na bieżąco,
jak idzie realizacja powierzonych zadań.
W grudniu dowiadujesz się, że od lutego
nikt nie wypełniał dokumentu z urlopami
i teraz nie wiadomo, ile się komu należy?
Że zlecone było? A patrzyłeś na marcowe
urlopy, kiedy to miesięczną zaległość dało
się jeszcze wstecznie uzupełnić? Nie? To
nie dziw się, że temat z powodu drobnego buga w pliku leżał odłogiem i wybuchł
w styczniu, kiedy każdy formalnie miał po
26 dni zaległego wolnego. Twoja wina. Zleciłeś, ale nie sprawdziłeś.
Cokolwiek dzieje się w ﬁrmie, jeśli pójdzie źle – to Twoja wina. Nikt za Ciebie,
szefa i właściciela, nie jest w stanie wygenerować w sobie takiego zaangażowania
w sprawy ﬁrmy, jakie Ty powinieneś mieć. I nie chodzi tu
wcale o kompetencje zespołu
lub ich brak – oczekiwanie, że
oczywistością jest dowiezienie zadania od A do Z po pięciu
słowach rozmowy w windzie
jest… naiwne. Dobry szef jest blisko, czuje
temat, wie i potraﬁ przekazać co dokładnie
trzeba zrobić, a w razie potrzeby służy cenną radą. Jeśli nie – musi mieć świadomość,
że na końcu to on beknie za wszystko.
Skromny diler Volkswagena z Radomia,
do niedawna współwłaściciel największej

Siara…

i wszystko jasne.

prywatnej ﬁrmy w kraju, na spotkaniach
„swoją wiedzą na temat ﬁnansów i prawa potraﬁł zadziwić doradców transakcyjnych Polsatu” (cytat za Wyborczą).
Czemu? Bo do tego, co robił przykładał
odpowiednią wagę i zaangażowanie. Łatwo mu pewnie było machnąć ręką i zlecić
proces bez wnikania w pracę prawników
z ostatniego piętra wieżowca Rondo 1.
Z całym szacunkiem dla ich kompetencji – biznesu nie da się robić „zaocznie”,
nie doglądając od czasu do czasu, naiwnie
myśląc, że jak płacisz i wymagasz, to samo z siebie załatwia temat. Z takim podejściem, jakkolwiek byś nie chciał, niestety
staniesz się synonimem managera, który
„punktowce przenosi”. Bez spektakularnych sukcesów. Bez biznesowego samorozwoju. Bez szacunku w zespole.
Nawet jeśli teraz nie czujesz, że masz taki problem – wierz mi – poczujesz. To tylko kwestia czasu. Delegowanie to luksus
tych, którzy umiejętności zdobyli w pocie
i bólu, a nie tych niby zarobionych, ale i wygodnickich. Zrzucanie w dół hierarchii ile
się da i komu się da to nie powód do dumy
i satysfakcji z umiejętności zarządczych,
ale dowód ich braku. Jak je zdobyć? Robiąc
rzeczy, po prostu. Nawet, a wręcz szczególnie, kiedy to trudne. Operational excellence
przychodzi z czasem. Zadaj sobie w duchu
pytanie: jeśli nie potraﬁsz być skuteczny
w egzekwowaniu najlepszych możliwych
rozwiązań na każdym etapie rozwoju ﬁrmy, to jaki masz w ogóle mandat, żeby być
jej szefem?
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Fakty, ciekawostki i rozmowy
Netia dołączyła do porozumienia Polska Chmura, które zrzesza rodzimych dostawców usług chmurowych. Celem organizacji, powstałej
z inicjatywy Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych,
jest edukowanie i oswajanie rynku z rozwiązaniami chmurowymi,
w tym głównie zbudowanymi na kompetencjach i doświadczeniu
dostawców krajowych. Decyzję operatora podsumowuje Rafał
Bakalarz, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży: „Jako przedstawiciel czołowego, w 100 procentach polskiego, dostawcy rozwiązań z zakresu
outsourcingu infrastruktury IT (…) wierzę, że prowadzone przez nas
wspólnie działania edukacyjne, promocyjne oraz doradcze przyczynią się do zwiększenia świadomości rynku w zakresie rozwiązań
chmurowych, świadczonych lokalnie i przez lokalne firmy”.

Eurostat opublikował raport, z którego wynika, że w minionych dwóch latach nastąpił skokowy, nominalny wzrost adopcji
usług chmurowych przez polskie firmy – z 11 proc. w roku 2018
do 24 proc. w 2020. To jednak mniej niż wynosi średnia w Unii
Europejskiej, gdzie wskaźnik ten wyniósł w ubiegłym roku 36 proc.,
czyli według metodologii Eurostatu taki właśnie odsetek przedsiębiorstw w UE korzysta z usług chmury obliczeniowej, głównie
poczty elektronicznej i archiwizacji plików. Spośród takich właśnie
firm ponad połowa (dokładnie 55 proc.) korzysta z bardziej zaawansowanych usług w chmurze, takich jak oprogramowanie finansowo-księgowe, CRM czy wykorzystanie zasobów chmurowych do
uruchamiania aplikacji biznesowych.

Microsoft i Oracle podjęły współpracę na rzecz zwiększenia adopcji chmury obliczeniowej w Polsce. Porozumienie jest rozszerzeniem
umowy globalnej z roku 2019 i zakłada ścisłą współpracę obu koncernów na rzecz tych polskich klientów, którzy są zainteresowani jednoczesnym wykorzystaniem usług Microsoft Azure i Oracle Cloud. Przedstawiciele Microsoftu i Oracle’a zapewniają, że takie firmy będą
mogły bezproblemowo łączyć usługi chmurowe, takie jak analityka i sztuczna inteligencja (AI) dostępne w Oracle Cloud i Azure, z chmurowymi usługami bazodanowymi obu dostawców, w szczególności z Autonomiczną Bazą Danych Oracle.
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czyli moc wrażeń!

Oblicza konwersji

Oto krótka przypowieść z morałem. O tym, jak tłumacz Google’a zbliża narody, i jaki może to mieć
wpływ na wasz biznes.

N

a naszej platformie chmurowej
daliśmy możliwość zakładania
kont próbnych. Dzięki temu przez
czternaście dni potencjalni klienci mogą
testować różne usługi. Naszą mocną stroną jest wydajność, automatyczna skalowalność i intuicyjność interfejsu. W myśl
zasady, że jeden obraz to tysiąc słów…
Wydawało się, że to doskonały pomysł.
Nasza grupa docelowa dopiero się krystalizuje, ale celujemy przede wszystkim
w polski biznes. Jeszcze w trakcie publicznych testów beta doceniały nas agencje
marketingowe oraz mniejsze ﬁrmy produkujące oprogramowanie.
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Dlatego, zaraz po komercyjnym uruchomieniu platformy i akcji marketingowej, zaobserwowane pierwsze transakcje
z Wielkiej Brytanii, w dodatku od osób
ﬁzycznych, trochę nas zaskoczyły. Cóż,
potraktowaliśmy to jako sytuację incydentalną. Niestety, potem zaczął się Armagedon. W ciągu 24 godzin na naszej
platformie przybyło ponad sto kont próbnych (bezpłatnych). Głównie z Indonezji,
Algierii, Brazylii, Sudanu, a także z Wietnamu i innych malowniczych miejsc. Przy
czym fakt, że nasz serwis WWW jest tylko
w języku polskim, nie stanowił dla „testerów” żadnej przeszkody.

Już po kilku chwilach znaliśmy przyczynę tej niespodziewanej popularności.
Otóż prawie sto procent kont zaczęło kopać kryptowaluty. Nie miało znaczenia,
że taki „górnik” ma nikłe szanse coś wykopać, używając chmury opartej na mocy
CPU. Najważniejsze, że szansa jakaś była,
przy czym koszt i ryzyko wynosiły okrągłe
zero.

"h-m-vjvm;fvru-b;
Gdy liczba kont na platformie, w ciągu kolejnych dwunastu godzin wzrosła
o kolejne sto, z wielkim smutkiem i rozczarowaniem wyłączyliśmy „instytucję”

o usługach CLOUDOWYCH
Asseco i Equinix będą wspólnie oferować klientom rozwiązania w całości
oparte na chmurze lub bazujące na architekturze hybrydowej. Według Roberta
Busza, dyrektora zarządzającego Equinix
w Polsce, partnerstwo to ma zapewniać
wsparcie klientom stosującym modele
wielochmurowe. „Widzimy rosnące zainteresowanie inicjatywami w zakresie
transformacji cyfrowej w Polsce, a wielu liderów cyfrowych szuka edukacji
i wsparcia przy wdrażaniu nowych infrastruktur IT. Wraz z Asseco oferujemy
wskazówki dotyczące opcji dostawców
usług w chmurze i infrastruktury as-a-service, aby klienci mogli korzystać
z rozwiązań spełniających wymagania
ich firm” – podkreśla Robert Busz.
konta próbnego. Doprecyzowując, konto założyć można, ale aby móc uruchamiać usługi, niezbędna jest nasza ręczna
autoryzacja. Okazało się, że taka szykana zablokowała proceder. Na kolejne sto
dziesięć założonych kont ani jeden użytkownik nie poprosił nas o autoryzację.
W sumie się nie dziwię. Co mieliby napisać? „Chcemy przetestować kopanie
krypto na paliwach kopalnych”?! Albo
wprost: „pokażemy Wam jak konwertować węgiel na cyfrową walutę”? Kopanie
zatrzymaliśmy, następnie przyszedł czas
na regulaminowe sprzątanie, a trochę to
zajęło.

Beyond.pl wraz z kancelarią Kochański & Partners pomoże firmom bezpiecznie transformować infrastrukturę IT, zarówno od strony technologicznej, jak i prawnej, głównie w obszarze
usług kolokacyjnych i chmury. Przedstawiciele obu podmiotów uzasadniają zawiązany alians
zapotrzebowaniem rynku, który z uwagi na przyśpieszoną cyfryzację i szybko zmieniające się
otoczenie prawne oczekuje od dostawców IT kompleksowej realizacji projektów informatycznych. Współpraca ma charakter międzynarodowy. Kochański & Partners to jedna z największych polskich kancelarii prawnych, wyróżniona ostatnio przez prestiżowy magazyn prawniczy
The Lawyer tytułem kancelarii roku w regionie Europy Środkowej. Firma posiada jeden z największych w Polsce zespołów prawnych o kompetencjach z obszaru nowych technologii.
Rossmann zakupił od Chmury Krajowej licencję wraz z wdrożeniem Microsoft 365 dla kilku
tysięcy swoich pracowników biurowych. Firma zdecydowała się na zakup licencji od Chmury
Krajowej ze względu – jak czytamy w oficjalnym komunikacie – na dopasowanie oferty do
potrzeb biznesowych oraz wsparcie we wdrożeniu. Sieć drogerii rozważa też rozwój kolejnych
rozwiązań w modelu chmurowym. Rossmann należy do międzynarodowej grupy obecnej w segmencie drogeryjnym w Europie i Azji. Firma prowadzi na naszym rynku 1500 drogerii i zatrudnia ponad 18 tys. pracowników.

Przeżyliśmy
najazd kopaczy
kryptowalut.

)-u|;m-ru-7<7o0u;]o
ru;lঋѴ;mbPora na wnioski. Jeśli w swoim usługowym biznesie założysz konwersje usług
bezpłatnych na płatne, dobrze przemyśl
sprawę. Warto zawczasu napisać regulamin, który przyda się w podobnej do naszej sytuacji (zamieścilismy w nim listę
niedozwolonych aktywności). Przygotuj
się również na to, że usługi te nie zawsze
zostaną użyte zgodnie z Twoją intencją.
Jak pokazuje nasz przykład, konwersja może oznaczać zupełnie coś innego
dla każdej ze stron. Już zawczasu należy przygotować się na niespodzianki.
Poza tym, na początku warto poświęcić

chwilę na odkrywanie tej właściwej, często ukrytej propozycji wartości dla klienta. W przeciwnym przypadku będziesz
potrzebował rzeczywiście dużo, dużo
szczęścia.
W biznesie, jak w życiu, odbieramy dużo lekcji. I nie zawsze chcemy się nimi
publicznie dzielić – zwłaszcza tymi bolesnymi. Ja uważam, że warto.

Tomasz Magda
Autor pełni funkcję CEO w Produkcja Chmur.
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Zatopieni

Branża IT nie ma problemu
z pamięcią masową, ale ma
kłopot z zarządzaniem danymi
– twierdzą analitycy Gartnera.
Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań umożliwiających
uporanie się z tym zadaniem.
n

w jeziorze danych

Wojciech Urbanek

N
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znajduje, w jakim miejscu powinno być
umieszczone, jak korzystają z tego pracownicy. Zastosowanie naszej platformy
powoduje, że tego typu dylematy znikają
– tłumaczy Floyd Christoﬀerson, CEO
StrongBox Data.

Dane niczym zombie
O dane klientów korporacyjnych ze Strong
Box Data konkuruje startup Komprise.
Platforma Komprise Intelligent Data Management służy do obsługi nieustrukturyzowanych danych, a także ich archiwizacji,
analizy, umożliwiając dostęp do plików oraz
obiektów umieszczonych w chmurach publicznych bądź lokalnych centrach danych.
System nie wykorzystuje żadnych agentów,
bazuje na otwartych standardach i zapewnia
natywny dostęp z dowolnej lokalizacji.
– Naszym celem jest uzmysłowienie menedżerom, że istnieje zjawisko, które określamy jako „dane zombie”. Firmy niepotrzebnie
tracą mnóstwo czasu, energii i pieniędzy na
przechowywania i przetwarzania zbędnych
zasobów cyfrowych – tłumaczy Krishna Subramanian, COO Komprise.
Założyciele tego kalifornijskiego startupu
z siedzibą w Campbell twierdzą, że mnogość rozwiązań oferowanych na rynku

pamięci masowych pogłębia chaos, a ﬁrmy popełniają kardynalne błędy, takie jak
kupowanie nadmiarowej przestrzeni dyskowej czy traktowanie chmury jako taniej
szafki do przechowywania plików. Niektórzy klienci Komprise przyznają, że udało im
się zredukować koszty związane z backupem
oraz przechowywaniem informacji nawet
o 70 proc., inni wskazują na kilkunastokrotne przyspieszenie procesu migracji danych.
Krishna Subramanian przyznaje, że trwająca pandemia nie wpływa negatywnie na
prowadzony biznes. Wręcz przeciwnie,
w ubiegłym roku pojemność nieustrukturyzowanych danych usługodawców, którymi
zarządza Komprise wzrosła o 380 proc. Na
liście klientów tej ﬁrmy znajduje się wiele
znanych koncernów, w tym Pﬁzer, ATT, Qualcomm czy Raytheon. Niewykluczone, że już
wkrótce ﬁrma pozyska nowych klientów na
Starym Kontynencie – w styczniu podpisała
ogólnoeuropejską umowę z Tech Datą.

(De)centralizacja
w hurtowniach danych
Przyrost danych to tylko jedno z wyzwań
stojących przed dużymi przedsiębiorstwami. Nie mniej uciążliwe staje się zapanowanie
nad złożoną infrastrukturą, która sprawia,
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admiar cyfrowych informacji czasami prowadzi do wręcz komicznych sytuacji. Według IDC ﬁrmy
oraz instytucje tracą około 20 proc. na tzw.
wynalezienie koła, czyli zajmują się analizą
danych, które już wcześniej były przedmiotem badań. Oczywiście tempo ich przyrostu
różni się w poszczególnych przedsiębiorstwach. Z pewnością jest wyjątkowo szybkie
w przypadku ﬁrm, które pracują nad innowacyjnymi projektami. Przykładowo, jeden
z klientów StrongBox Data prowadzi szeroko zakrojone badania, których celem jest
rozwój autonomicznych samochodów. Kiedy obie ﬁrmy nawiązały współpracę, dzienny
przyrost danych wynosił około 150 TB, aby po
jakimś czasie osiągnąć poziom 2 PB.
Flagowym produktem Strong Box Data
jest platforma StrongLink, przeznaczona
do zarządzania zasobami przechowywanymi na heterogonicznych systemach pamięci
masowej. System obsługuje pliki znajdujące
się zarówno w chmurze publicznej, jak i środowisku lokalnym, radzi też sobie z różnymi
rodzajami nośników – twardymi, pamięciami
ﬂash oraz taśmami. StrongLink jest bezagentowy i wdrażany na maszynach wirtualnych
lub rozwiązaniach sprzętowych. Z platformy
korzysta Niemieckie Centrum Opracowań
Klimatologicznych, które gromadzi 150 PB
danych na pięciu bibliotekach taśmowych
pochodzących od różnych producentów.
– Organizacje prowadzące operacje na
dużych zbiorach danych często zadają sobie pytania: co mam, gdzie to aktualnie się

ﬁrmie uda się przełamać hegemonię wymienionych wcześniej ﬁrm i weteranów, takich
jak Oracle, Teradata czy Informatica.

SaaS: dane bez ochrony

że ﬁrmy gubią się w gąszczu cyfrowych zasobów. W efekcie, według IDC, pracownicy
mogą spędzać nawet ponad 70 proc. swojego
czasu na wyszukiwanie i przygotowywanie
danych do analizy.
– Dlatego ze swojej strony zamierzamy zapewnić naszym klientom elastyczność w realizacji zadań analitycznych w oparciu o ich
środowiska lokalne i chmurowe. Wiele organizacji zainwestowało poważne środki ﬁnansowe w infrastrukturę lokalną, aby zarządzać
swoimi danymi. Nie zamierzają z tego zrezygnować, a przenoszenie wszystkiego do
chmury nie ma sensu. Zauważamy, że ﬁrmy
stawiają na hybrydowe podejście do analityki
– mówi George Shahid, CEO Datameer.
Ta kalifornijska ﬁrma oferuje chmurową
platformę obsługującą pełny cykl życia danych – od ich odkrywania, poprzez analizę
i transformację z różnych źródeł, aż po katalogowanie artefaktów analitycznych. Datameer działa na rynku od dwunastu lat i skupia
przede wszystkim klientów z sektora ﬁnansowego, w tym HSBC, Deutsche Bank, Citi
czy American Express. Najnowsze rozwiązanie Datameer Spotlight zapewnia użytkownikom dostęp do dowolnego źródła
danych – zarówno w środowisku lokalnym,
jak i chmurze, w tym hurtowni danych i jezior

danych oraz dowolnych aplikacji. Platforma
pozwala łączyć i tworzyć nowe wirtualne zestawy danych za pośrednictwem interfejsu
wizualnego (lub edytora kodu SQL dla bardziej zaawansowanych), bez konieczności
replikacji danych.
– Obecne podejście do wykorzystania informacji do celów analitycznych nie zmienia się
od prawie trzech dekad. Organizacje przesyłają wszystkie dane przedsiębiorstwa do scentralizowanej hurtowni danych
lub jeziora danych, co jest kosztownym i czasochłonnym
procesem – zauważa George
Shahid.
Udane debiuty takich ﬁrm
jak Snowﬂake czy Fivetran,
oferujących usługi w chmurze publicznej, ożywiły nieco skostniały rynek pamięci
masowych. Dzięki temu
użytkownicy nie muszą inwestować w nadmiarową pamięć masową
i dokonywać lokalnych obliczeń. Niestety, podstawowy paradygmat duplikowania
i centralnego przechowywania danych, pozostaje taki sam. Datameer zachęca przedsiębiorców do podjęcia odważniejszych kroków. Ale trudno powiedzieć, czy niewielkiej

Migracja zasobów do chmury publicznej
nie zwalnia szefów działów IT od odpowiedzialności za dane. Szczególnie ciekawym
przypadkiem jest rynek SaaS. Microsoft,
AWS czy Salesforce zobowiązują się do zapewniania dostępności usług, zachowania
prywatności przechowywanych informacji
czy ﬁzycznej ochrony infrastruktury. Nie
biorą natomiast odpowiedzialności za tzw.
zagrożenia wewnętrzne, czyli przypadkowe
skasowanie danych, sabotaż ze strony pracowników czy cyberataki. Niestety, większość użytkowników nie zdaje sobie z tego
sprawy, aż do czasu pierwszej utraty danych.
Dostawcy usług nie kwapią się zbytnio do
tego, żeby uświadamiać klientów, tym bardziej, że na nieroztropnych użytkownikach
można nieźle zarobić. Na przykład Salesforce każe sobie płacić za odzyskanie danych
10 tys. dol., a czas oczekiwania na realizację
usługi to 6 do 8 tygodni.
To wszystko nie zmienia faktu, że segment systemów backupu dla SaaS rozwija się w ostatnim czasie dość dynamicznie.
Największe możliwości wyboru mają użytkownicy Oﬃce 365, którzy mogą korzystać
z rozwiązań takich producentów jak Acronis, Barracuda, Commvault czy Veeam. Od
niedawna do tego grona dołączył amerykański startup HYCU. Pierwszym produktem
HYCU było oprogramowanie do backupu
systemów Nutanix, które zadebiutowało na rynku niespełna trzy lata temu. Było to
unikalne rozwiązanie na rynku i żaden z producentów nie
zdecydował się na podobny
krok. Od tego czasu ten startup, z siedzibą w Bostonie,
powoli rozwija ofertę dokładając narzędzia do backupu dla Google Cloud, AWS
czy Microsoft Azure. Najnowszy produkt HYCU Protégé dla Microsoft Oﬃce 365 zapewnia natywne tworzenie
kopii zapasowych i odzyskiwanie w chmurze
dla Outlooka, Teams, SharePointa, OneDrive’a i OneNote’a. W segmencie systemów do
backupu Oﬃce 365 robi się więc coraz bardziej tłoczno.

Udane debiuty
Snowflake czy
Fivetran ożywiły
nieco skostniały
rynek pamięci
masowych.
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Ameryka testuje błędy
rynku energii
P

rzy wielkich systemowych zmianach
lub przy wprowadzaniu epokowych
rozwiązań technicznych zawsze muszą pojawić się problemy. Wtedy do akcji
wkracza lider, który jako pierwszy zastosował takie rozwiązanie, przyjmując na siebie
zarówno korzyści (pierwszy na rynku), jak
i problemy (pierwszy z nowymi kłopotami).
Ameryka, a w szczególności jej południowe
stany – przyjęły na siebie rolę testera rynku
energii i referencji jak nie należy organizować wolnego rynku.

Kalifornia – rok 2000
Jest gorący czerwiec (wyjątkowo nawet
jak na Kalifornię). To szczególny stan USA,
najbardziej dynamiczny i chętnie sięgający
po nowe rozwiązania. Ponieważ wszystko
rozwija się dynamicznie, cena energii elektrycznej była stosunkowo wysoka, więc już
od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku Kalifornia wchodzi w okres szybkiej deregulacji
rynku. Amerykanie, jak wiadomo, działają
prosto i skutecznie – całość rynku organizowana jest w formie giełdy „dzień w przód”,
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a elektrownie zostają sprywatyzowane i postawione w obliczu konkurencji – co zresztą
daje początkowo dobre rezultaty i cena hurtowa lekko spada.
Wracamy do czerwca 2000, kiedy to akurat w siedzibie kalifornijskiego operatora
przebywa delegacja energetyczna z Polski,
która zapoznaje się z dobrodziejstwami
otwartego rynku. Optymistyczna prezentacja idzie sprawnie do czasu, kiedy amerykańscy top executives są w trybie pilnym
wywołani ze spotkania – Kalifornia staje
w obliczu największego (do czasu) kryzysu
energetycznego w historii USA. Otóż konkurencja i prywatyzacja elektrowni – tak,
ale wraz z efektem ubocznym w postaci
zmniejszenia nakładów remontowych oraz
zwiększonej awaryjności. W omawianym
okresie właśnie odstawiono część starych
elektrowni cieplnych (swoją drogą wytwórcy bardzo szybko nauczyli się, że odstawiając elektrownie cieplne pompują w górę
hurtową cenę szczytową…). Towarzyszył
temu słaby stan sieci przesyłowych, a szczególnie sieci kluczowej dla bezpieczeństwa,

prowadzącej z północy na południe stanu,
nie mówiąc o połączeniach z innymi obszarami USA (Kalifornia jest właściwie izolowaną wyspą bez znaczących możliwości
importu energii).
Co więcej, rok był szczególny, bo słabe opady w zimie nie dały możliwości napełnienia zbiorników elektrowni wodnych
(miały za zadanie wspomagać generację
w lecie), a w tym czasie nie było jeszcze
znaczących mocy OZE. Oczywiście, jak
zawsze w przypadku wielkich awarii, następuje „wyjątkowy splot niekorzystnych
wypadków” i dochodzi do awarii kolektora dostarczającego gaz do elektrowni gazowych (gaz więc niebotycznie drożeje),
co łącznie stawia stan w obliczu wielkich
niedoborów energii. Lato 2000 jest wyjątkowo gorące i systemy klimatyzacji pracują
na najwyższych obrotach, więc mimo blisko
45 tys. MW mocy zainstalowanych i tylko
30 tys. MW szczytowego zużycia – niezbędne są okresowe wyłączenia dostaw
w niektórych obszarach dla uniknięcia
całkowitego blackoutu.
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Zima 2021 w Teksasie to kolejny impuls do
poprawy organizacji rynków energii, uwzględniając ekstremalne sytuacje pogodowe, które
windują ceny na niebotyczne poziomy.

Rynek energii reaguje dokładnie tak, jak został zaplanowany – w poszukiwaniu
punktu równowagi koszty energii poszybowały niebotycznie w górę.
Hurtowe ceny średnie
urosły z poziomu około 30 dol./MWh do
około 380 dol./MWh, natomiast chwilowe szczyty
to nawet… 1800 dol./MWh. Pomimo tego nie było pełnego pokrycia
zapotrzebowania i rolujące przerwy w dostawach trwały przez cały rok 2000 i następny, a do Kalifornii pospiesznie ściągano
wielkie agregaty prądotwórcze dla pokrycia szczytów zapotrzebowania.
Poza technicznym – kryzys tamten miał
wielki wymiar ﬁnansowy. Rynek jest zorganizowany w ten sposób, że w detalu za
dostawę odpowiedzialne są spółki komunalne należące do stanu Kalifornia. Zatem
to one wzięły na siebie koszty kryzysu płacąc niebotyczne sumy za energię na rynku hurtowym, a z drugiej strony nie mogąc
przenieść kosztów na klientów indywidualnych ze względu na regulację stanową, tzw.
price cap całkowitych kosztów na poziomie
16 centów za kWh (gdzie przed kryzysem
energia kosztowała około 11 c/kWh). W rezultacie niedobór 40 mld dol. w jednym roku i 70 mld dol. w drugim pokryły władze
stanowe (w związku z czym stan zbankrutował) i dało to chwilowy rekord w straconych
pieniądzach w sektorze energetycznym. Pośrednio to właśnie spowodowało, że przez
chwilę władzę w Kalifornii uzyskał Arnold
Schwarzenegger z Partii Republikańskiej,
a „lekcja kalifornijska” pokazuje konieczność stabilizacji rynku energii poprzez rynek terminowy (co dzieje się w Europie)
oraz konieczność zwrócenia uwagi na lepszą kontrolę (przeciwdziałanie spekulacjom), a także lepsze planowanie osiągalnej
generacji (co w długiej perspektywie tworzy rynki mocy). Europa, patrząc na główny
problem Kalifornii (brak połączeń z innymi stanami), też rozpoczęła planowanie
rozwoju połączeń transgranicznych.

Teksas – rok 2021
Dla odmiany zima. I to wyjątkowo chłodna
jak na ten obszar USA. Kawałek wiru polarnego przedostaje się na południe i pokrywa

Houston wraz z okolicami warstwą śniegu
i lodu. Temperatura spada nawet do minus
16°C (ekstremalnie), a należy pamiętać, że
w tym obszarze raczej nigdy nie ma temperatur ujemnych, co przekłada się na sposób
konstrukcji i ogrzewania domów, a także na
projektowanie instalacji przemysłowych.
Ekstremalna pogoda wymusza ekstremalne zapotrzebowanie na energię. Teksas ma
co prawda teoretycznie prawie 90 GW mocy
zainstalowanej, ale teraz dostawy biją rekordy – prawie 70 GW mocy chwilowej – czyli
o ponad 3 GW więcej niż największe do tej
pory (i które wydarzało się latem!).
W pewien sposób powtarzane są błędy
z Kalifornii – niezależnym operatorem (przynajmniej na ¾ obszaru) jest ERCOT (ang.
Electric Reliability Council of Texas) – rodzaj
organizacji non-proﬁt zrzeszającej różnych
uczestników rynku, ale nie będącej właścicielem linii przesyłowych i dystrybucyjnych.
Charakterystyczna jest polityka ERCOT
(mającą źródła chyba w swoistym dążeniu
Teksańczyków do niezależności), zgodnie
z którą Teksas jest praktycznie izolowany
od innych systemów energetycznych (brak połączeń
umożliwiających import).
Ówczesny miks energetyczny, obejmujący gaz (55 proc.),
węgiel (21 proc.), elektrownie jądrowe (6 proc.) i wiatr
(17 proc.), nie był sam w sobie źródłem problemów, ale właśnie nieprzygotowanie
techniczne instalacji do ekstremalnych temperatur. Infrastruktura gazowa (zasilanie)
zamarzł – unieruchamiając generację, zawiodło zaopatrzenie w węgiel (jego dostawa
przy ujemnych temperaturach jest naturalna dla polskich energetyków, ale w Teksasie
to katastrofa), zamarzły także (częściowo)
łopaty turbin wiatrowych i oczywiście (jak
zawsze splot niekorzystnych zdarzeń) wystąpiła chwilowa awaria elektrowni jądrowej.
Rezultat, w postaci odpowiedzi rynku na
brak odpowiedniej generacji, to oczywiście
wyskakujące pod niebo ceny – z typowego
poziomu 30 dol./MWh do szczytowych ponad 9 tys. dol./MWh. Klasyczna sytuacja
z Kalifornii, czyli kto ma za to zapłacić, rozwiązana została nieco inaczej – tu price cap
dla klientów indywidualnych natychmiast
podniesiono do 9 dol./kWh, co przy bardzo rozwiniętym rynku detalicznym (ponad 220 spółek obrotowych i dynamiczne

taryfy od razu przenoszące cenę hurtową),
przyniosły gigantyczne rachunki za energię.
Internet i media zostały zalane przykładami
osób pokazujących, że muszą płacić nagle
za miesiąc tyle, co w rok (przeliczmy sobie
potencjalne rachunki – tam indywidualne
zużycie jest co najmniej 2–4 razy większe
niż w Polsce). Oczywiście wzrost cen nie
pomógł i w Teksasie zastosowano rotujące
przerwy w dostawach dla uniknięcia całkowitego blackoutu, czemu towarzyszyły
klasyczne działania w postaci awaryjnych
dostaw paliw, agregatów prądotwórczych
i maksymalizacji dostępnych połączeń
międzystrefowych.
Zima 2021 w Teksasie będzie więc nowym
impulsem do poprawy organizacji rynków
energii – konieczności uwzględnienia ekstremalnych sytuacji pogodowych, które windują ceny na niebotyczne poziomy. Nastąpi
kolejna odsłona rynków mocy, wprowadzanie backupowych rozwiązań generacji (ﬁnansowanych przez państwo czy stan), nowe
rodzaje zabezpieczeń ﬁnansowych na rynku
energii (przeciwdziałanie nagłym wzrostom
cen), co będzie naturalną odpowiedzią rynku, ale przede
wszystkim kolejne techniczne zabezpieczenia naszych
elektrowni i linii przesyłowych (ekstremalna pogoda
może zdarzyć się wszędzie).
To wszystko będzie uzupełnione w Europie
o jeszcze szybszą integrację rynków krajowych, a przede wszystkim rozwój połączeń
transgranicznych – w końcu to było jednym
z głównych problemów zarówno Kalifornii,
jak i Teksasu.
Rynki na pewno nauczą się szybko, ponosząc jednak dodatkowe koszty. Dla nas pocieszeniem jest to, że możemy uczyć się na
cudzych błędach, i to amerykańskich…

Teksas powtórzył
błędy Kalifornii
sprzed dekady.

prof. Konrad Świrski
jest prezesem Transition Technologies i
wykładowcą na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej.
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Budynek

(coraz bardziej)

inteligentny
Rynek IT i systemów smart building napędzają się
nawzajem. Tego trendu nie odwróciła nawet pandemia.

P

rzymiotnik „inteligentny” robi w ostatnim czasie prawdziwą furorę.
W sklepach można znaleźć inteligentne telewizory, liczniki, głośniki, a nawet lampki choinkowe. Nieco inaczej
wygląda to w przypadku inteligentnych
budynków, o których można było po raz
pierwszy usłyszeć już ponad trzy dekady
temu. Nie jest to naprędce stworzony slogan, lecz rozwijana od lat koncepcja. Pod
pojęciem smart buildingu kryją się systemy
automatyki budowlanej (BAS), skomputeryzowane systemy zarządzania konserwacją (CMMS), Internet
rzeczy (IoT), technologie
inteligentnych budynków i oprogramowanie
do analizy danych. Są
one wykorzystywane do
różnych celów: obniżania
kosztów energii, optymalizacji operacji, poprawy
komfortu użytkowania
obiektów, a ostatnio stoją na straży standardów ustanowionych
w odpowiedzi na pandemię COVID-19.
– Tworzenie i rozwój inteligentnych budynków nie ogranicza się do wykonania
jednego zadania. Nie mamy do czynienia

Wojciech Urbanek

z inwestycją
w oprogramowanie bądź prostym doradztwem,
dzięki któremu po
upływie sześciu miesięcy będzie można już kontrolować zintegrowany
kampus. To proces ciągły
– podkreśla Paul Erickson,
dyrektor w Aﬃliated Engineers.
Według danych z platformy
Voex w ubiegłym roku Amerykanie przez rezygnację z dojazdów do biura przebywali
dodatkowo w swoich domach
w sumie ponad 60 milionów
godzin dziennie. Identyczna
tendencja występuje w Polsce i wielu innych krajach.
Wszystko wskazuje na to, że
w najbliższych latach ludzie
nadal będą spędzać mnóstwo
czasu we własnych czterech
kątach, zaś w biurach pozostanie dużo więcej wolnej przestrzeni aniżeli przed pandemią. Zachodzące zmiany nie pozostaną
bez wpływu na podejście do projektowania, obsługi oraz eksploatacji budynków.

Reżim sanitarny
zwiększa
popularność
automatyki
budynkowej.
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– Konieczność wprowadzenia reżimu
sanitarnego oraz ograniczanie ręcznej obsługi i dotykania przedmiotów codziennego użytku przyczyniły się do większej
adaptacji rozwiązań automatyki w obiektach handlowych, przemysłowych oraz
użyteczności publicznej. Znajdują one zastosowanie przy otwieraniu drzwi, uchylaniu okien, zapalaniu światła, włączaniu
klimatyzacji, a to wszystko może się dziać
przy wykorzystaniu czujek ruchu, czujników jakości powietrza czy natężenia

Fot. Adobe Stock

n

Globalny rynek
Internetu rzeczy
w budynkach (BIoT)
osiągnie w 2025 r.
wartość

82,7 mld $

światła – tłumaczy Agnieszka Pitrus,
Head of Marketing w Satelu.
Co ciekawe, sam pomysł inteligentnego budynku zrodził się w Stanach Zjednoczonych i wywodzi się z systemów
kontroli produkcji oraz optymalizacji
środowiska rozwoju roślin. I choć rozwiązania typu smart building dość długo
kojarzono z budownictwem mieszkalnym, to eksperci zwracają uwagę na fakt,

że również biura, centra handlowe czy
magazyny już od wielu lat korzystają z tej
technologii.
– Trudno obecnie wyobrazić sobie inwestycje w obiekt komercyjny bez rozwiązań
związanych z inteligentnym budynkiem.
Okres pandemii jest dodatkowym katalizatorem w obszarze modernizacji nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji
oraz ich optymalnym sterowaniem. Natomiast w domach czy apartamentach

mieszkalnych tego typu systemy stosuje się
zazwyczaj przy okazji inwestycji premium
oraz luksusowych – zauważa Sebastian Sokół, CEO REDNT.
O ile COVID-19 wpłynął pozytywnie
na procesy automatyzacji w biurach czy
halach produkcyjnych, o tyle w przypadku budownictwa mieszkalnego nastąpiło spowolnienie. Niemniej firmy
działające w segmencie rozwiązań smart
building dostrzegają pierwsze zwiastuny poprawy sytuacji na rynku. Jednym
z takich przykładów jest kontrakt Fibaro
z Echo Investment. Deweloper planuje
CRN nr 3/2021
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wybudować i zaoferować klientom ponad
1,2 tys. mieszkań wyposażonych w przygotowany do dalszej rozbudowy inteligentny system do „zarządzania” mieszkaniami.
– Ten sektor rynku wyraźnie zwolnił,
ale ciężko pracujemy wspólnie z partnerami, by zminimalizować efekt pandemii – dodaje Krystian Bergmann, Growth Director
w Fibaro.

)b<1;f|;Ѵ;bm=oul-|hb
Segment rozwiązań smart building
w pewnym stopniu napędzają zmiany zachodzące na rynku IT, co doskonale widać
na przykładzie Internetu rzeczy. Według
szwedzkiej ﬁrmy Memoori rozwój IoT
znacznie przyspieszył
transformację w zakresie
automatyzacji kontroli inteligentnych budynków,
wypychając dotychczasowe rozwiązania i modele
biznesowe. Szwedzi prognozują, że globalny rynek
Internetu rzeczy w budynkach (BIoT) ma osiągnąć
w 2025 r. wartość 82,7 mld
dol., a według pesymistycznego scenariusza 65,2 mld dol. Dla porównania, w 2019 r.
był wart niespełna 43 mld dol. Natomiast
liczba podłączonych urządzeń wzrośnie według analityków z 1,7 mld sztuk
w 2020 r. do niemal 3 mld w 2025 r.
Specjaliści są na ogół zgodni, że integracja starszej infrastruktury z czujnikami i aplikacjami IoT, nowszymi sieciami
i usługami w chmurze stanowią klucz do
stworzenia rzeczywiście inteligentnych
budynków w takim rozumieniu, w jakim
opowiadają o tym marketingowcy. Nadal
istotną rolę w rozwiązaniach smart building odgrywać bedą sieci kablowe, które
znajdują zastosowanie w tworzeniu podstawowej infrastruktury operacyjnej, w tym
HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja), wind, kontroli dostępu, oświetlenia czy systemów
awaryjnych. Jednak wraz z rozwojem
technologii 5G, to ona w przyszłości prawdopodobnie weźmie „na siebie” część zadań, takich chociażby jak procesy związane
z monitoringiem.
Cześć specjalistów uważa, że innowacje technologiczne powinny ułatwić

ﬁrmom IT wejście na rynek systemów
do inteligentnych budynków. W uprzywilejowanej pozycji znajdą się integratorzy, którzy będą w stanie opracować
i dostarczyć przejrzysty system raportowania danych. Największe zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania zgłaszają
zwłaszcza centra handlowe i logistyczne,
wynajmujące do obsługi obiektów wyspecjalizowane ﬁrmy zewnętrzne. System informatyczny, wychodzący naprzeciw tym
potrzebom, integruje BMS z chmurą obliczeniową oraz urządzeniami IoT pobierającymi dane dotyczące zużycia wody,
gazu czy prądu.
– Informacje o kosztach poszczególnych mediów oraz przeglądów okresowych mogą być
pobierane z systemu ERP
i prezentowane w systemie raportowania w celu
porównywania wydatków
na jednego klienta w przypadku obiektu handlowego
lub na jeden produkt, jeśli
mamy do czynienia z halą produkcyjną – wyjaśnia
Sebastian Sokół.
Innym ciekawym obszarem z punktu
widzenia wdrożeń informatycznych realizowanych przez integratorów są instalacje przemysłowe, zwłaszcza funkcjonujące w pomieszczeniach, gdzie wilgotność
bądź temperatura mają znaczący wpływ
na proces produkcyjny. To jednak obszar
raczej zarezerwowany dla
tych integratorów, którzy sprawnie poruszają

Stymulatorem
popytu będzie
optymalizacja
kosztów energii
elektrycznej.
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się w segmencie systemów OT (Operational Technology).
Obok Internetu rzeczy czy sieci 5G
jednym z najbardziej gorących tematów
w świecie nowych technologii jest sztuczna inteligencja. Domownicy najczęściej
utożsamiają AI z asystentami głosowymi, takimi jak Siri czy Alexa, ale uczenie
maszynowe i modele statystyczne stanowią też podstawę prewencyjnego systemu
utrzymania ruchu. To mechanizm dostarczający informacje o przewidywanej
awarii, np. elementu układu HVAC jeszcze przed jej wystąpieniem. W rezultacie zespół odpowiedzialny za prawidłowe
funkcjonowanie infrastruktury, może wymienić dany element z wyprzedzeniem.

$uv|lѴ-|ouror|
Zdaniem większości ekspertów popularność rozwiązań typu smart building będzie rosnąć wraz z dążeniem do redukcji
kosztów energii elektrycznej i chęcią poprawy komfortu użytkowania obiektów.
W najbliższych latach na znaczeniu będzie zyskiwać przede wszystkim pierwsza z wymienionych przesłanek. Tablice
kontrolne zużycia energii są bowiem coraz częściej używane w inteligentnych
budynkach, aby uzyskać efektywność
energetyczną. A że dążenie do oszczędności nie powinno mieć wpływu na jakość
pracy i funkcjonowania użytkowników
obiektu, projektanci systemów starają się

integrować urządzenia mobilne mieszkańców bądź pracowników z szybko
rozwijającym się ekosystemem urządzeń IoT. Tak, aby umożliwić im regulację temperatury w pomieszczeniu,
sterowanie oświetleniem i roletami,
rezerwowanie sal konferencyjnych
lub szybkie znalezienie odpowiedniej przestrzeni w budynku dla pracy,
którą chcą wykonać. Z kolei jednym ze
sposobów poprawy wydajności jest wykorzystanie analizy danych i wykrywania
usterek w połączeniu z oprogramowaniem diagnostycznym w celu szybkiego
lokalizowania i rozwiązywania problemów. Systemy wykrywania i diagnostyki
usterek mogą zaoszczędzić personelowi
konserwacyjnemu i inżynierom znaczną ilość czasu oraz wysiłku. Jednak
dostawcy rozwiązań nadal mają do
pokonania kilka przeszkód spowalniających wdrożenie inteligentnych
rozwiązań w obiektach mieszkalnych
i biurowych. W przypadku pierwszych
największą barierą są koszty związane
z wdrożeniem nowoczesnych systemów.
Natomiast w starszych budynkach pojawiają się problemy związane z adaptacją
nowych standardów.
– Wprawdzie z pomocą przychodzą różnorakie czujniki bezprzewodowe, zdalnie sterowane zamki czy
technologia IoT, ale nie zmienia faktu
to, że bez odpowiednich urządzeń wykonawczych, miejsc w rozdzielnicach
elektrycznych i przemyślanej koncepcji
komunikacji, jest to mała instalacja hobbystyczna, a nie rozwiązanie
przynoszące realną wartość – podsumowuje
Sebastian Sokół. n

W uprzywilejowanej
pozycji znajdą się
integratorzy, którzy
będą w stanie
opracować i dostarczyć
przejrzysty system
raportowania danych.

Zdaniem specjalisty
n Piotr Głydziak, pełnomocnik zarządu ds. VAD, Action Business Center
Kontrola dostępu i systemy sygnalizacji PPOZ stanowią standard w rozwiązaniach smart building. Natomiast bardzo mocno rozwinęła się technologia związana z CCTV oraz analiza pozyskiwanych danych przez te
systemy. To znacznie pomogło osobom monitorującym takie obiekty.
Szczególnie, gdy do powszechnego użycia weszły kamery termowizyjne
wykorzystywane między innymi w walce z COVID-19. Duży postęp widać
też w systemach zarządzania energią oraz jej pozyskiwaniem, mam tu na
myśli fotowoltaikę czy pompy ciepła, a teraz magazynów energii i podtrzymywania
mocy. Cała automatyzacja budynku to rozmaita mnogość systemów często współpracujących ze sobą, uzupełniających się, a odpowiednie oprogramowanie do zarządzania budynkiem pisane pod klienta tworzy dla fanatyków technologii inteligentnego
budownictwa coś niesamowicie atrakcyjnego. Nie mówiąc już o wysokiej jakości zarządzania, spadku kosztów obsługi obiektu czy minimalizowaniu strat.

n Agnieszka Pitrus, Head of Marketing, Satel
Na nową sytuację rynek odpowiedział zwiększonym popytem na narzędzia służące do realizacji tego typu systemów. Głównymi zainteresowanymi są inwestorzy prywatni oraz małe i średnie firmy. Przyczyna
jest dość prozaiczna – ludzie spędzając większość czasu w domach podczas izolacji, zaczynają poszukiwać sposobów na zwiększenie komfortu. Zaczynają wówczas dostrzegać, że dzięki automatyzacji mogą zyskać
nie tylko wygodę, ale także oszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy.
Warto dodać, że wraz ze wzrostem zainteresowania systemami inteligentnego budynku, równolegle zwiększył się popyt na rozwiązania z zakresu sygnalizacji włamania
i napadu oraz integracji obu typów systemów.

n Krystian Bergmann, Growth Director, Fibaro
Branża inteligentnych budynków nie mogłaby istnieć bez informatyki,
inżynierów i innych osób, które pracują i czuwają nad poprawnością,
bezpieczeństwem czy jakością wykonania urządzeń smart home. Kompleksowe podejście do produkcji urządzeń – od idei, przez prototypy,
software, hardware, certyfikacje, serwis i produkcję – na każdym etapie
wykorzystuje rozwiązania informatyczne. Na osobną uwagę zasługuje
tematyka związania z AI, którą można dostrzec także w systemach automatyki budynkowej i smart home. W dzisiejszych czasach wprowadzenie AI nie stanowi
już problemu czysto technicznego. W Fibaro uważamy, że dobrze zastosowana sztuczna inteligencja powinna zapewniać użytkownikom przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort. Dlatego wszystkie elementy z nią związane są dogłębnie analizowane,
a wdrożenie rozwiązań będzie możliwe dopiero po spełnieniu powyższych wymagań.

n Tomasz Wojak, prezes, Seris Konsalnet
Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami, zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi w budynkach.
Część z nich służy ograniczeniu lub eliminuje kontakt międzyludzki lub
po prostu zastępuje dotychczasowe posterunki ochrony fizycznej. Coraz
większym zainteresowaniem cieszą się systemy monitoringu wizyjnego,
wyposażone w oprogramowanie do inteligentnej analizy obrazu, a także
urządzenia do pomiaru temperatury. W skład instalacji smart building wchodzą także rozwiązania automatyzujące ruch na parkingach, w tym systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych LPR (Licence Plate Recognition) czy systemy do awizacji
i obsługi ruchu gości w budynku. Automatyzacja dotyczy nie tylko coraz bardziej zaawansowanych systemów kontroli i ochrony, ale obserwujemy również wzmożone
zainteresowanie autonomicznymi robotami sprzątającymi czy też aplikacjami mobilnymi do zamawiania, zarządzania, raportowania i nadzoru nad wykonywaną usługą.
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i globalnych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski.

Inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe przyspieszą
W tym roku cyberbezpieczeństwo pozostanie priorytetem dla przedsiębiorstw ze względu na rosnącą liczbę zagrożeń i ataków – uważają analitycy Canalysa. W optymistycznym scenariuszu przewiduje się wzrost wydatków na całym świecie o 10 proc. (do 60,2 mld dol.), a w pesymistycznym
o 6,6 proc., jeżeli pandemia wywrze dłuższy negatywny wpływ na gospodarkę. Jak dotąd budżety
na cyberbezpieczeństwo były odporne na zawirowania. Pandemia ograniczyła jednak wydatki
w sektorze MŚP, a przesunięcie inwestycji utrudniło realizację niektórych wieloletnich kontraktów,
zwłaszcza w branżach najbardziej dotkniętych przez COVID-19, jak hotelarstwo, handel detaliczny
i transport. W pierwszej połowie 2021 r. nadal można spodziewać się opóźnień w inwestycjach,
jednak wraz z postępem szczepień przewidywane jest ożywienie gospodarcze od połowy 2021 r.
Do najważniejszych czynników stymulujących tegoroczne inwestycje należy wzrost liczby subskrypcji na dodatki zapewniające nowe funkcje, produkty zabezpieczające chmurę i dostarczane
z chmury, jak również aktualizacje istniejących rozwiązań. Krytyczne znaczenie w br. powinny mieć
kompleksowe zabezpieczenia łączące w sobie szkolenie pracowników, ochronę danych, tworzenie
kopii zapasowych, jak też wykrywanie podatności i zagrożeń oraz reagowanie na nie.

Prognoza wzrostu wydatków na bezpieczeństwo cyfrowe w roku 2021 wobec 2020
Pesymistyczny scenariusz (%)

12,5

8,8

11

7,5

Ochrona punktów końcowych

10,4

6,2

Zarządzanie tożsamością i dostępem

10,4

8,1

8

4,2

Bezpieczeństwo internetu i poczty elektronicznej
Analityka podatności i bezpieczeństwa

Ochrona sieci
Ochrona danych

6,6

4,2

Cały rynek

10

6,6

Wi-Fi będzie warte 25 mld dol.

i nauki przyrodnicze, handel detaliczny

Zapotrzebowanie na solidną łączność sie-

Oczekuje się, że przychody ze sprzedaży

ciową podbije wartość rynku Wi-Fi ponad

sprzętu będą zwiększać się najszybciej

2,5-krotnie w ciągu 5 lat. Co roku aż do

w ciągu najbliższych kilku lat, ze wzglę-

2026 r. przychody dostawców powinny

du na potrzebę modernizacji i wdrożeń

rosnąć średnio o 17,8 proc. – przewidują

punktów dostępowych, kontrolerów

specjaliści MarketsandMarkets. Dane

WLAN, bezprzewodowych bram hotspot

obejmują obejmują sprzęt,
rozwiązania i usługi.

branż, takich jak opieka zdrowotna, banki
i ubezpieczenia, jest w dużym stopniu

wraz z wdrażaniem

zależna od łączności bezprzewodowej.

rozwiązań Wi-Fi w róż-

Przy czym sektor medyczny ma być tym,

nych branżach, takich jak

który będzie najszybciej zwiększał wy-
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2026 r.

Światowe
wydatki na
Wi-Fi w mld dol.
(sprzęt, usługi,
rozwiązania)

prognoza

i innych elementów infrastruktury. Kilka

Inwestycje przyspieszą

edukacja, ochrona zdrowia
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i e-commerce, sektor finansowy oraz ITC.

Źródło: Canalys, styczeń 2021 r.

Optymistyczny scenariusz (%)

datki na Wi-Fi w najbliższych latach.

2020 r.

9,4

25,2

Źródlo: MarketsandMarkets

Rozwiązania

Wydatki na cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej zwiększają się o 5–10 proc.
rocznie i nie inaczej będzie w br. – inwestycje
wzrosną o 9,3 proc. (do poziomu około 9 mld
dol.), osiągając globalnie 106 mld dol. w 2021 r.
– prognozuje ABI Research. To oznacza, że
pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na
inwestycje w ochronę infrastruktury krytycznej. Efektem jest większe zapotrzebowanie na
bezpieczną łączność zdalną. Głównym wyzwaniem związanym z COVID-19 było zapewnienie sprawnego działania systemów i usług,
pomimo coraz większej liczby pracowników
zdalnych. W związku z tym nacisk położono na
monitorowanie i zarządzanie. Główny ciężar
wydatków nadal koncentruje się na sieciach
IT, systemach i ochronie danych. Jednak coraz
większe wysiłki podejmuje się w celu poprawy mechanizmów reagowania na zagrożenia.
Najwięcej na bezpieczeństwo infrastruktury
krytycznej wydaje sektor obronności, usług
finansowych oraz ICT. Rosną nakłady w transporcie, bezpieczeństwie publicznym i opiece
zdrowotnej w związku z transformacją cyfrową w tych branżach, a zwłaszcza z powodu
rozwoju inteligentnych miast.

Źródło: IDC

Problemy z dostawami
nie zatrzymają rynku PC
Rynek komputerów w regionie EMEA osiągnie rekordowy wzrost w I kw. 2021 r. Ma
on wynieść 39 proc. wobec I kw. 2020 r.
W całym 2021 r. dostawy mają wynieść
94,6 mlnnotebooków i desktopów – prognozuje IDC. Tak samo jak w ub.r. wysoką
sprzedaż ma zapewniać utrzymujący się
popyt na urządzenia do pracy, nauki i rozrywki w domu. Z prognozy wynika, że zakupy komputerów do wymienionych trzech
zastosowań w I kw. br. będą wyższe niż
przed rokiem. Co istotne, analitycy są przekonani, że zapotrzebowanie utrzyma się na
wysokim poziomie także w II kw. 2021 r.
Jednym z dominujących trendów rynkowych jest rezygnacja firm z desktopów na
rzecz notebooków, a także chęć posiadania
jednego komputera na osobę (a nie na cały
dom). Skutkiem będzie znaczny wzrost
sprzedaży laptopów, pomimo ograniczeń

Monitory gamingowe na
ścieżce wzrostu
Po wzroście o 105 proc. w 2020 r.
dostawy monitorów gamingowych
na światowy rynek zwiększą się
o 41 proc., do 25 mln sztuk – prognozuje TrendForce. Przewidywania
obejmują urządzenia z wyświetlaczami
o częstotliwości odświeżania co najmniej
100 Hz. Warto podkreślić, że przed pandemią
spodziewano się, że sprzedaż w 2020 r. sięgnie 11–12 mln sztuk, czyli faktyczny
wynik ponad dwukrotnie przekroczył oczekiwania. Co ciekawe, w 2018 r. sprzedaż
była niemal 5-krotnie niższa niż w 2020 r. (5,4 mln sztuk). W 2020 r. szczególnie
zyskały największe marki. W przypadku MSI wzrost był wyjątkowo duży, sięgając
poziomu 114 proc. Producent ten kon-

2020
Dostawy monitorów
dla graczy
wzrost

105%

centrował się głównie na zakrzywionych
panelach gamingowych, ale w omawianym okresie zaczął dywersyfikować
swoją ofertę i poszerzać linię płaskich

2021

monitorów IPS. Z kolei Asus osiągnął

wzrost

najwyższe roczne dostawy monitorów

41%

w historii firmy. AOC/Philips zwiększył

wzrost o 108 proc. rok do roku, realizując

prognoza

sprzedaż swoich monitorów dla graczy
niewiele mniej, bo o 102 proc. w 2020 r.,

18,4

25,9

dostawy
(mln szt.)

dostawy
(mln szt.)

Źródło: TrendForce

Źródło: ABI Research

Pandemia nie przyspieszyła
infrastruktury krytycznej

ze względu na duży popyt zarówno na
zakrzywione panele, jak i na płaskie
wyświetlacze IPS.

spowodowanych trudnościami w łańcuchu
dostaw. Na zachodzie Europy oczekiwany
jest aż 70-procentowy wzrost wolumenów
na rynku przenośnych PC w I kw. br. W regionie CEE odnotowuje się duży popyt we
wszystkich sektorach komercyjnych, jak
i wśród konsumentów. Jednak ograniczenia
w dostępności sprzętu nadal powodują
opóźnienia w dostawach i bardzo szybki

cykl rotacji zapasów w kanale sprzedaży. Analitycy oczekują, że rynki Europy
Środkowej i Wschodniej wchłoną w I kw.
2021 r. 4,4 mln komputerów, czyli niewiele
mniej niż w IV kwartale 2020 r. Głównym
czynnikiem wzrostu będą zakupy PC do
edukacji, które w krajach CEE ocenia się
na nieco poniżej 1,3 mln sztuk w całym
2021 r.

Prognoza dostaw notebooków i desktopów w latach 2021 - 2025 w regionie EMEA
Dostawy
w 2021 r.
(mln szt.)

Udział
w rynku w
2021 r. (%) .

Dostawy
w 2025 r.
(mln szt.)

Udział
w rynku w
2025 r. (%)

Średni roczny
wzrost w latach
2021–2025 (%)

Notebooki tradycyjne

25,041

26,5

15,437

17,8

-11,4

Notebooki ultracienkie

42,662

45,1

46,465

53,7

2,2

Notebooki konwertowalne

7,758

8,2

9,188

10,6

4,3

Desktopy tradycyjne

15,678

16,6

12,173

14,1

-6,1

Produkty

Desktopy all-in-one

3,511

3,7

3,272

3,8

-1,8

W sumie

94,65

100

86,535

100

-2,2
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Ulga IP Box:
podatkowy Eden dla programistów
Sytuacja programistów jest najbardziej oczywista, jednak nie tylko oni mogą skorzystać z ulgi IP Box.
W gronie beneficjentów są też architekci kodu czy menedżerowie projektów IT.

O

d 1 stycznia 2019 r. weszły w życie
przepisy wprowadzające możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów z niektórych praw
własności intelektualnej. Ulga ta, zwana IP
Boxem, obejmuje zamknięty katalog praw,
których sprzedaż można opodatkować zaledwie 5-proc. podatkiem dochodowym.
Oznacza to, że właśnie po raz drugi rzesze
podatników rozliczają ulgę, przechodzą
czynności sprawdzające i kontrole podatkowe. Niemniej w tym wszystkim najważniejszy jest efekt, czyli sowite zwroty
podatkowe, które średnio wśród klientów
naszej kancelarii wynoszą 23 tys. zł.Próba
wydaje się o tyle wiarygodna, że bazuje już
na ponad pół tysiącu zwrotów.

|olo৵;vhouv|-ࣀѴ]bĵ

kapitałowe, a nawet fundacje. Kluczowe
jest sprzedawanie lub udzielanie licencji na jedno z wymienionych w ustawie
praw własności intelektualnej, wśród
których najpopularniejszy jest oczywiście program komputerowy. To właśnie
programiści stanowią największą grupę
korzystających z ulgi IP Box. Zawężając
więc temat: jakie wymogi musi spełnić
programista? Po pierwsze, musi mieć poprawnie skonstruowaną umowę i otrzymywać na jej podstawie wynagrodzenie
autorskie. Po drugie, musi prowadzić
specjalistyczną ewidencję. Po trzecie,
programy muszą powstawać w ramach
prowadzonej przez niego działalności
badawczo-rozwojowej. Brzmi to dość zawile oraz tajemniczo i niestety, w rzeczywistości takim właśnie jest.

Od strony formalnej z ulgi mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy
spółek osobowych i cywilnych, spółki

Działalność badawczo-rozwojowa – co to
takiego? Ustawa o szkolnictwie wyższym
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i nauce deﬁniuje działalność badawczo-rozwojową jako badania naukowe lub
prace rozwojowe. To właśnie ta druga kategoria i użycie słowa „lub” czyni
polską regulację wyjątkowo liberalną.
Oznacza to bowiem, że w odróżnieniu
od wielu innych krajów, w Polsce wystarczy prowadzić prace rozwojowe bez
badań naukowych, by z ulgi skorzystać.
Prace rozwojowe są deﬁniowane jako:
„zdobywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny
nauki, technologii i biznesu oraz innej
stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług”.
Deﬁnicja ta jest wyjątkowo fortunna dla
twórców oprogramowania. Programiści
nieustannie projektują nowe programy,
usługi i rozwiązania, które znacząco odróżniają się od tych istniejących w dotychczasowej praktyce gospodarczej.

terowy. Jeżeli jesteśmy w danym przypadku w stanie wyodrębnić wynagrodzenie
prawnoautorskie oraz twórczość naszych
prac, to najważniejsze przesłanki są już
spełnione. Zarówno architekci kodu, projektanci oprogramowania, menedżerowie
projektów IT czy inne osoby, których praca jest nieodłącznie związana z powstaniem innowacyjnego oprogramowania,
będą się na ulgę kwaliﬁkować.

ZNAJDŹ NAS
W INTERNECIE:

b;7Ѵ]-rumb;vb;
ov1<7moঋࣀĵ

Ewidencja
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Niestety, możliwość korzystania z IP Boxa, nawet potwierdzona indywidualną
interpretacją podatkową, nie daje nam
oszczędności od razu. Na etapie płacenia
zaliczek nie możemy skorzystać z ulgi. Jeżeli rozliczamy się liniowo, to zaliczki odprowadzamy według
stawki 19 proc. Następnie na koniec roku
możemy złożyć deklarację uwzględniającą załącznik – PIT IP.
W nim wskazuje się
dodatkowo przychód,
dochód i koszty kwaliﬁkowane do ulgi. Niestety, oznacza to, że
zwrot zobaczymy dopiero po kilku miesiącach od momentu, gdy złożymy deklarację, na koniec roku. Zamiast regularnej
oszczędności – raz do roku solidny zastrzyk gotówki.
Dodatkowo, jeżeli wcześniej nie korzystałeś z ulgi, a spełniałeś do niej warunki
– nic straconego. Do 5 lat wstecz możliwa jest korekta deklaracji podatkowej
i związany z nią zwrot. Oprócz skorygowanej deklaracji należy wówczas złożyć
wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a spodziewane środki powinny po trzech miesiącach pojawić się na naszym koncie.

Zwroty podatkowe
naszych klientów
z tytułu IP Box
wynoszą średnio

facebook.com/crnpolska

23 tys. zł.

Oprócz wspomnianej
działalności badawczo-rozwojowej, programista powinien prowadzić specjalistyczną
ewidencję. W niej, obok ksiąg rachunkowych, powinien wyodrębniać prawa
własności intelektualnej, które wytworzył w danym miesiącu. Dodatkowo dla
każdego z tych praw powinien indywidualnie przypisać przychód, koszty i obliczyć wskaźnik Nexus. Ta tajemnicza
nazwa odpowiada mnożnikowi korekcyjnemu, który każdorazowo określa, jaka część naszego dochodu podlega pod
ulgę. Przekładając to na prostszy język
– Nexus to wzór, w którym przypisujemy
koszty do konkretnych liter, a jego wartość wynosi od zero do jeden. Odpowiada procentowemu udziałowi dochodu IP
Box w naszym dochodzie.

Inne zawody z sektora IT
-o
Sytuacja programistów jest najbardziej
oczywista, jednak nie tylko oni mogą skorzystać z ulgi IP Box. Tak naprawdę istnieje sporo innych zawodów, które również
tworzą lub współtworzą program kompu-

twitter.com/crn_polska

www.linkedin.com
/company/crn-polska
dr Sławomir Mentzen
Doradca podatkowy, właściciel Kancelarii
Mentzen, prezes Kongresu Polskiego Biznesu.
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O pojęciu
cyberbezpieczeństwa

słów kilka
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.

Zwracam
uwagę na

niezbyt
szczęśliwie
dobraną
terminologię.

Informatycy jako pierwsi odpowiadają za ochronę systemów IT, narażając
się przy tym na zagrożenia natury kryminalnej, gdyż jest to przede wszystkim
ogromna przestrzeń działań przestępczo-terrorystycznych. A o ochronie
i bezpieczeństwie informatyków nic w dyrektywach unijnych nie ma!

D

yrektywa NIS Rady i Parlamentu
Europejskiego z 2016 r. w sprawie
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii,
stała się podstawą działań rządów w wykrywaniu i zapobieganiu atakom teleinformatycznym. W tej dyrektywie termin
cyber występuje tylko pięć razy – w nazwach instytucji, cybersecurity zaś… nie
istnieje. Termin security of network and
information systems został przetłumaczony na bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, choć oczywiście
można to było przetłumaczyć jako bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
(zdeﬁniowanych w ustawie o informatyzacji podmiotów…).

I tu mamy pierwszą wątpliwość.
Dlaczego w ogóle mówimy o bezpieczeństwie? Co właściwie oznacza bezpieczeństwo systemów? Dla kogo i jak mają
być one bezpieczne – czy dla ich właścicieli czy dla użytkowników? Zapewne
brak wirusów w takim systemie można
uznać za zapewnienie bezpieczeństwa
w użytkowaniu systemu. Jednakże lepsze byłoby przetłumaczenie terminu security na ochrona, a wtedy fraza ochrona
systemów teleinformatycznych jest dużo lepiej zrozumiała i wprost określa cel
działania (popatrzmy na groźnie brzmiące nazwy instytucji: MBP, KBW, UB, SB,
ABW ale też WOP, UOP, BOR, SOP).
Ale takie rozumienie terminu security,
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jak widać, było za trudne dla tłumaczy
tekstów unijnych.
W ślad za tą dyrektywą pojawiła się
w Polsce ustawa implementująca zapisy
dyrektywy, o zupełnie odmiennym tytule: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Tam, zamiast deﬁnicji
z dyrektywy, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych zdeﬁniowano
jako cyberbezpieczeństwo – odporność
systemów informacyjnych (równoważnych systemom teleinformatycznym) na
działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi
usług oferowanych przez te systemy. Taka deﬁnicja lepiej odnosi się do pojęcia
cyberochrona, tym bardziej że, oprócz
wmontowanej w systemy odporności,
trzeba te systemy i sieć z zewnątrz aktywnie monitorować pod kątem tego, czy nie
następują próby włamań, czyli sprawować ochronę. Dlaczego zatem zrezygnowano z powielenia treści z dyrektywy?
Przyczyn takiego podejścia długo nie
chciano wytłumaczyć – aż do teraz.
Rodzi się pytanie, skąd się wzięło to
cybersecurity? Niestety zostało przywleczone do Europy i Polski przez wojska amerykańskie działające w ramach
NATO. Co więcej, jeszcze w 2017 roku
w UK stwierdzono: In recent years, ‘Cyber
Security’ has emerged as a widely-used
term with increased adoption by practi-
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Wacław Iszkowski

tioners and politicians alike. However,
as with many fashionable jargon, there
seems to be very little understanding of
what the term really entails (Towards
a More Representative Deﬁnition of
Cyber Security, University of East
London, The journal of Digital Forensics,
Security and Law). Przy okazji proszę
zwrócić uwagę na zapis Cyber Security
– jako nazwę własną.
Nie wnikając tutaj w rozstrzyganie
czym jest, a czym nie jest cybersecurity warto stwierdzić, że sam przedrostek
cyber budzi pytanie o to, co on de facto
oznacza. W niektórych amerykańskich
i polskich słownikach jest to coś związane
z komputerami oraz siecią internetową.
Nam starszym kojarzy się to z cybernetyką – nauką o komunikacji w człowieku
i maszynie, wypartą z czasem przez rozwój informatyki. Młodszym kojarzy się
z grami komputerowymi, a ostatnio z grą
Cyberpunk 2077. Dla mnie nie jest to termin informatyczny.
Niestety, obecnie podważanie sensu
używania mało zrozumiałego terminu
cybersecurity czy cyberbezpieczeństwo
w odniesieniu do tak poważnej sprawy
jak ochrona systemów teleinformatycznych staje się praktycznie niemożliwe. W Komisji Europejskiej w grudniu
2020 r. zaprezentowano projekt nowej
dyrektywy NIS 2.0 on measures for a high
common level of cybersecurity across the
Union, mającej zastąpić istniejącą dyrektywę NIS. Przy okazji wyjaśniło się,
dlaczego w Polsce pojawiła się ustawa
o cyberbezpieczeństwie – chcieliśmy być
pierwsi z tym terminem.

przez te sieci i systemy informatyczne,
lub dostępne za ich pośrednictwem, oraz
deﬁnicję (z dokumentu 2019/188 Rady
i Parlamentu Europejskiego) w tłumaczeniu (Google): cyberbezpieczeństwo
oznacza działania niezbędne do ochrony
sieci i systemów informatycznych, użytkowników takich systemów i innych osób
dotkniętych cyberzagrożeniami. Z tej deﬁnicji wyraźnie widać, że w tłumaczeniu na polski powinna to być deﬁnicja
cyberochrony, która jest zdeﬁniowana
chyba tylko po to, aby kwestię informatycznych włamań odnieść też do użytkowników. Jest mi to trudno zrozumieć,
gdyż wszelkie zagrożenie dla osób tkwi
w trzewiach systemów i wystarczy je
tam wykryć i usunąć, a wtedy i te osoby
będą chronione.
Nie czas i miejsce na analizowanie treści propozycji nowej dyrektywy. W skrócie nie ma w niej nic, co by bezpośrednio
inicjowało prowadzenie aktywnych działań prewencyjnych wobec potencjalnych
i rzeczywistych krakerów wraz z działaniami operacyjnymi, zapobiegających
atakom oraz wykrywających i aresztujących sprawców takich ataków. Ale to już
inna historia.

Co gorsza, informatyków też nie było przy formułowaniu zapisów tych dyrektyw, a szkoda, bo za sprawną ochronę
systemów teleinformatycznych to właśnie informatycy będą jako pierwsi odpowiadać, narażając się też (czasem nawet
ze swoimi rodzinami) na wiele innych
zagrożeń natury kryminalnej (głównie
szantaży w celu pozyskania wejść do
systemu), gdyż jest to przede wszystkim
ogromna przestrzeń działań przestępczo-terrorystycznych. A o ochronie i bezpieczeństwie informatyków nic w tych
dyrektywach nie ma!

Przy tworzeniu
dyrektyw

zabrakło
informatyków.

Nas tutaj interesuje niezbyt szczęśliwie dobrana terminologia. Nie ma bowiem uzasadnienia posługiwanie się
nowomodnym żargonem cyberbezpieczeństwo ( jeśli już to raczej cyberochrona) czy też innym cybercosiem. Wystarczy
mówić o ochronie systemów teleinformatycznych, co jest bardziej dla wszystkich
zrozumiałe. Niestety przy tych słowotwórczych działaniach informatyków
nie było.

W tej propozycji dyrektywy jednak
odnajdujemy deﬁnicję: security of network and information systems, którą można przetłumaczyć (Google) na:
ochrona sieci i systemów informatycznych oznacza zdolność sieci i systemów informatycznych do opierania się,
przy określonym poziomie zaufania,
wszelkim działaniom, które zagrażają
dostępności, autentyczności, integralności lub poufności przechowywanych,
przesyłanych lub przetwarzanych danych,
lub oferowanych usług powiązanych
CRN nr 3/2021
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CO MIESIĄC SPRAWDZAMY,
o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na

NAJWIĘKSZYM
BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM
„Zastanawialiście się
czasem, ile trzeba koparek
kryptowalutowych, żeby móc
wykopać 1 bitcoin dziennie
i ile by to kosztowało?”. Takim
właśnie, prowokacyjnym
pytaniem, rozpoczął jeden ze
swoich wpisów Tomasz Buk,
Interim Manager w DXC. I na
szczęście sam udzielił na nie odpowiedzi: „otóż, jeżeli byśmy dysponowali nowoczesną koparką ASIC
typu Antminer S19 Pro (aktualna
zwariowana cena za sztukę to koło
7000 dol.), to wydajność tej maszyny wynosi 110TH/s przy zużyciu
3250 W energii. Chcąc wykopać
1 BTC dziennie musimy mieć około
2000 takich koparek. Więc inwestycja w sam sprzęt to koło 14 mln
dol. Potrzeba by również dostarczyć około 6,5 MW energii elektrycznej. Przy cenie prądu rzędu
40 groszy za kWh, dziennie byście
mogli być do przodu o jakieś 55 000
dol. Po około 250 dniach sprzęt by
się spłacił, a później to już wszystko wasze ;-)”. No to powodzenia!
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Od pewnego czasu w korytarzach TVN-u furorę robi powiedzenie „kochajmy
ludzi, tak szybko odchodzą”. Co jakoś wcale nie bawi pracowników z działu HR, którzy
i tak nie mają łatwo, bo proces zwalniania jest równie trudny jak rekrutacja. Coś o tym
wie Paweł Zdziech, Recruitment & Communications Manager w 7N, który w dziesiątą
rocznicę pracy podzielił się kilkoma wspomnieniami z tego okresu. Na przykład emailem od
pana Leszka W., któremu nie udało się przejść przez rekrutację na stanowisko Project Managera.
Fragment korespondencji cytujemy (zachowując pisownię oryginalną): „tym waszym modelem
75/25 możecie sobie obetrzeć tylek – ja się nie dam wykorzystać, chociaż nie wykluczone ze paru
głupich i naiwnych w Polsce sie jeszcze znajdzie, (w Niemczech już nie). (…) Napisalem tez emaila
do Jeppe Hedaa, sugerując aby poslal Pana na kurs wymowy angielskiej bo to co pan prezentuje
jest zenujace i dyskwalifikuje Pana w roli interviewera”… Bez komentarza.

Tak zwany Plan Odbudowy dla Europy (po skutkach reakcji rządów na
koronawirusa) zakłada wpompowanie w rynek UE 1,8 bln euro, z czego część
ma być przeznaczona na cyfryzację. Jak napisała Anna Streżyńska, była szefowa
resortu cyfryzacji: „w ministerstwie w latach 2015 – 2018 próbowaliśmy – bezskutecznie
– sprząc dokumentację elektroniczną i całą publiczną służbę zdrowia, dokumentacje i służby
resortowe oraz szpitalnictwo samorządowe. Żeby system wreszcie zaczął działać i nie dręczyć
udręczonych chorobami ludzi. Nie wymaga to RE-CENTRALIZACJI, o czym ostatnio słyszymy,
lecz CYFRYZACJI. Dostaliśmy już mnóstwo pieniędzy na te cele w poprzednich perspektywach
budżetowych Unii Europejskiej, niestety nadal udręczeni chorobami ludzie albo leczą się z pomocą Doktora Google, albo pielgrzymują ze swoimi cierpieniami po analogowych izbach przyjęć,
z grubymi teczkami dokumentacji w dłoniach, próbując trafić w czas lekarskiej dostępności.
Jesteśmy dziś beneficjentami Planu Odbudowy w każdym strumieniu. To szansa na wielką zmianę w dziedzinach cyfryzacji i zdrowia”. Obyśmy ją tym razem wykorzystali.

Im więcej chmur, tym mniej słońca, ale też… pieniędzy, przynajmniej z punktu
widzenia wielu integratorów. Problem poruszył Jakub Skałbania, szef Netwise USA.
Zaczął od przypomnienia obietnic składanych przez Microsoft i innych chmurowych vendorów:
„subskrypcje chmurowe to szansa dla naszych partnerów na przychody w nowych obszarach”;
„dzięki Azure i nowym modelom licencjonowania (CSP) nasi partnerzy zwiększają przychody znacząco”… „Tymczasem przychody ze sprzedaży licencji, hostingu, marż, promocji, co-op’ów, subskrypcji partnera takiego jak Netwise zmalały kilkakrotnie. Mimo faktu, że po 2015 roku zaczęliśmy obsługiwać globalnych klientów, z których ponad dziesięciu ma miesięcznie KILKADZIESIĄT
razy więcej licencji niż w 2014 i 2013 w sumie sprzedaliśmy… Te przychody owszem rosną, ale tylko
Microsoft’owi”. To na pewno.

„Szansa na legalną inwigilację w UE?
Ostatnio niezbyt często piszę tu o prawie.
Ale to poraża” – zaalarmował dr Maciej
Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej
i doradca w kancelarii Maruta Wachta. „Parę
dni temu Rada UE wydała ogólnikową rezolucję,
w której wzywa do wprowadzenia nowych zasad
regulujących stosowanie szyfrowania danych
w Europie. (…) W dalszej części rezolucji wskazuje
się, że stosowane dzisiaj zaawansowane techniki
szyfrowania danych uniemożliwiają dostęp do
nich… różnym organom państw członkowskich.
Finalnie wzywa się więc państwa członkowskie do
propagowania rozwiązań technicznych, pozwalających takim organom na dostęp! Rezolucja jest tak
ogólna, że swoją nadinterpretacją będzie pozwalała
na uzasadnienie niemal każdej formy inwigilacji”.
Nie śmiemy nawet wątpić, że oczywiście to wszystko dla naszego dobra.

Wytrwałość Amerykanów
w dążeniu do podboju kosmosu
została nagrodzona 18 lutego,
kiedy łazik Perseverance wylądował na Marsie. Do tego wydarzenia
odniósł się na LinkedIn Maciej
Nowicki, Creative Director w CVVP,
który podzielił się następującą uwagą:
„łazik marsjański ma atomowe serducho
i w odróżnieniu od poprzedników nie
korzysta z baterii słonecznych, które na
Marsie sprawdzają się średnio. Zamiast
nich ma zasilanie nuklearne. Nie jest to
co prawda reaktor atomowy, ale też całkiem imponujący generator radioizotopowy z zapasem plutonu na kilkadziesiąt
lat. Perseverance prędzej wykaże oznaki
sklerozy niż zapadnie na energetyczny
uwiąd starczy”. Kosmos...
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Im więcej chmur,
tym mniej
pieniędzy dla
integratorów.

Jakiś czas temu
Tomasz Gołębiowski, nasz
rednacz, poprosił na LI o opinie w sprawie żądania ze
strony niemieckich nauczycieli, którzy zaapelowali do
tamtejszych władz o przejście na tanie programy
open source’owe w lokalnej
serwerowni zamiast na przykład kosztownego Office 365
w chmurze. W odpowiedzi
Piotr Kawecki, Managing
Partner w ITBoom, podzielił się
linkiem do artykułu w PC World
o jednoznacznie brzmiącym tytule:
„Porażka Linuksa w Monachium.
Zastąpi go Windows 10”.
Jednoznaczny jest też komentarz
Piotra Kaweckiego: „Historia
zatacza koło i widzę, że Niemcy
nie uczą się na błędach sprzed lat.
W 2003 roku, jako pionierzy wywalczyli ustawowy przykaz stosowania rozwiązań typu open source,
a po latach wrócili jednak do dużo
bardziej funkcjonalnych i uniwersalnych narzędzi Microsoftu”.
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Stawiamy na

standardy

„Mamy centrum usług wspólnych, w skład którego wchodzi
dział IT. Główne systemy są utrzymywane i rozwijane
z Polski. W spółkach zagranicznych zatrudniamy
osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie lokalnej
infrastruktury” – mówi Lucyna Michniewicz-Ślaska,
CIO w Grupie Kapitałowej VOX.

A co się zmieniło w obszarze obsługi
klienta? Czy w związku z koronawirusem pojawiły się nowe wyzwania dla działu IT w tym zakresie?
W początkowym etapie pandemii uruchomiliśmy w trybie pilnym Wirtualny Salon
VOX, aby móc połączyć za pomocą wideokonferencji naszych klientów z doradcami
w salonach meblowych. W czasie pierwszego lockdownu spora część naszych
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placówek została zamknięta na mocy rządowego rozporządzenia. W związku z tym
podjęliśmy działania, aby przywrócić bezpośredni, ale zdalny kontakt na linii doradca
– klient, ułatwiając komunikację kupujących ze sprzedawcami.

szczególny wyróżnić jednego wybranego
systemu. Nie przypisujemy poszczególnym
rozwiązaniom mniejszej lub większej roli
– wszystkie są jednakowo ważne, wszystkie
są istotne dla utrzymania ciągłości funkcjonowania ﬁrmy.

VOX nie tylko sprzedaje, ale też wytwarza meble. Jak rozkładają się relacje
między obsługą środowiska biznesowego, wsparciem procesów produkcyjnych i realizacją działań handlowych?
Grupa Kapitałowa VOX posiada kilka ﬁrm
produkcyjno-handlowych. Kluczowymi
systemami są dla nas systemy klasy ERP,
głównie SAP-a. Obsługują one większość procesów – od zakupów, obsługi
magazynu, przez produkcję, po sprzedaż, logistykę,
księgowość, ﬁnanse i controlling. Poza tym fundamentalne znaczenie dla
naszego działania mają
systemy do obsługi sprzedaży internetowej
poprzez sklep internetowy vox.pl, a także
usługi Google Workspace, które wspomagają naszą bieżącą komunikację i współpracę użytkowników. Nie można w sposób

Jak w praktyce odbywa się zarządzanie
informatyką? Na ile jest ono scentralizowane? Co jest wdrażane i zarządzane
z jednego, wspólnego miejsca w dziale IT,
a co można robić lokalnie, w poszczególnych spółkach czy zakładach grupy?
W Grupie Kapitałowej VOX mamy centrum
usług wspólnych, w skład którego wchodzi dział IT. Zarządzanie
informatyką jest dosyć
scentralizowane. Również
główne systemy funkcjonują w modelu scentralizowanym i są utrzymywane
oraz rozwijane z Polski,
ponieważ staramy się zachować wspólny, grupowy
standard procesów biznesowych, chociaż
w szczegółach różnią się w poszczególnych
krajach ze względu na wymagania prawne czy księgowe. W spółkach zagranicznych mamy zatrudnione dodatkowe osoby,

Patrzymy, czy
rozwiązanie IT może
być zastosowane
także na rynkach
zagranicznych.

Fot. archiwum

CRN Jakie są najbardziej zauważalne
konsekwencje pandemii koronawirusa
dla funkcjonowania informatyki w Państwa ﬁrmie?
Lucyna Michniewicz-Ślaska Grupa Kapitałowa VOX od dawna była przygotowana
do pracy w trybie zdalnym, dlatego też nie
zanotowaliśmy w trakcie pandemii szczególnie istotnych dla IT, wewnętrznych problemów technicznych. Od lat korzystamy
z usług w chmurze oraz zdalnego dostępu do różnych aplikacji. Zadania związane
z bezpieczeństwem i rozwojem naszej infrastruktury w dalszym ciągu są realizowane
bez zmian, zgodnie z przyjętym budżetem
i harmonogramem. To, na co musieliśmy
zwrócić większą uwagę, to kwestie natury
miękkiej, interpersonalnej. Chodzi między
innymi o takie rzeczy jak gotowość pracowników do pracy zdalnej. Szkolimy nasz zespół w tym zakresie, badamy jego potrzeby
i dostosowujemy rozwiązania do rozwoju
sytuacji.

odpowiedzialne za utrzymanie lokalnej
infrastruktury teleinformatycznej.
W jakim zakresie korzystają Państwo ze
standardowych, dostępnych na rynku
rozwiązań, a na ile stawiacie na tworzenie i rozwijanie aplikacji czy systemów
we własnym zakresie?
Mamy dosyć otwarte podejście do tego
zagadnienia – korzystamy zarówno z gotowych rozwiązań, jak i tworzonych specjalnie na nasze potrzeby.
Czym jest uwarunkowany wybór takiego, a nie innego podejścia?
Wszystko zależy od specyﬁki procesu, który mamy obsłużyć. Wytwarzamy i sprzedajemy meble, drzwi i inne produkty do
urządzania wnętrz. Są one bardzo skomplikowane w swojej strukturze, bo są konﬁgurowalne – poszczególne elementy można
zestawiać na różne sposoby. Nasz podstawowy system ERP SAP wspomaga nas w tym
od strony operacyjnej. Korzystamy też ze
standardowej funkcjonalności konﬁguratora wariantów. Mamy także jednak dużo
aplikacji, które powstały w odpowiedzi na
nasze konkretne potrzeby i oczekiwania.
Na przykład w interfejsie sklepu internetowego vox.pl mamy własne narzędzia, które
wspomagają naszych klientów w konﬁguracji produktów. W połowie 2020 roku uruchomiliśmy w pełni konﬁgurowalny system
mebli Creative. Tworzymy w nim mebel od
zera, jest on następnie produkowany pod
zlecenie klienta oraz dostarczany do jego
domu w ciągu kilku dni.
Które ze stworzonych przez Państwa samodzielnie rozwiązań informatycznych
zasługiwałoby, Pani zdaniem, na szczególną uwagę?
Największym własnym rozwiązaniem jest
program do aranżacji wnętrz VOXBOX,
który rozwijamy od wielu lat. Nie znaleźliśmy równie dobrego jakościowo, gotowego narzędzia tego typu na rynku. Dzięki
temu programowi klient może zaprojektować swoje wnętrze w zaciszu własnego
domu lub w jednym z salonów VOX. Interfejs jest intuicyjny i obrazowy, a projektujący szybko widzi na ekranie efekty
swojej pracy z fotorealistyczną dokładnością. Korzystając z tego narzędzia nie tylko
dowiaduje się, czy wybrane elementy wypo-

sażenia zmieszczą się we wnętrzu, ale też
widzi, jak będą w nim dokładnie wyglądać.
W naszych wybranych salonach dostępna
jest wersja programu z elementami wirtualnej rzeczywistości. Klient może tam za
pomocą okularów VR przespacerować się
po zaprojektowanym pomieszczeniu. Wirtualna rzeczywistość pozwala ocenić układ
pomieszczenia, sprawdzić wysokość i wygląd mebli, określić realną odległość, na
przykład między łóżkiem a szafą. To rozwiązanie pozwala naprawdę dobrze ocenić,
jak będziemy się czuli w zaprojektowanym
wnętrzu.
Jakie są najważniejsze, strategiczne kierunki rozwoju ICT w Państwa ﬁrmie?
Największym stymulatorem rozwoju naszych systemów IT są potrzeby i oczekiwania naszych klientów. To one są dla nas
najważniejsze. Najbardziej intensywnie
rozwijamy narzędzia, które służą spełnianiu potrzeb klientów i są dedykowane do komunikacji z nimi. Na tym obszarze będziemy
się też skupiać w pierwszym rzędzie w najbliższym czasie.
Mówiła Pani, że nie stronicie także od
kupowania narzędzi informatycznych
na rynku. Co ﬁrmy informatyczne powinny brać pod uwagę myśląc o współpracy z Państwem?
Myślę, że kluczowe z naszego punktu widzenia jest myślenie tych ﬁrm w perspektywie
naszych potrzeb, a nie swoich doświadczeń
sprzedażowych. Najbardziej cenimy te organizacje, które poświęcą trochę czasu na poznanie specyﬁki naszego działania zanim
przyjdą do nas z ofertą.
Na co w głównej mierze zwraca Pani
uwagę przy analizie oferty? Co jest decydującym czynnikiem przy wyborze rozwiązania i dostawcy czy usługodawcy?
Najistotniejszym czynnikiem jest to, czy
dane rozwiązanie spełnia nasze potrzeby.
Drugą ważną kwestią jest możliwość jego
zastosowania na rynkach zagranicznych, na
których działamy, a które wykraczają poza
państwa Unii Europejskiej. Te rzeczy bierzemy w głównej mierze pod uwagę przy
ocenie oferty.

Rozmawiał

Andrzej Gontarz

LUCYNA MICHNIEWICZ-ŚLASKA
jest odpowiedzialna za obszar IT w Grupie
Kapitałowej VOX. Kierowała wieloma międzynarodowymi wdrożeniami systemu SAP.
Wcześniej realizowała strategię e-biznesu
w ramach projektu Wyższe Szkoły Bankowe
(www.wsb.pl). Jest zwolenniczką i propagatorką zwinnych metod pracy oraz autonomicznych zespołów, opartych na relacjach
i wartościach. Laureatka wyróżnień: Strong
Women in IT 2019, SAP Innovation Award
2011 – the most innovative implementation
in SAP.
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NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

(EPI)DEMIA,

media, idem

Ireneusz Dąbrowski

Nie ma nic
bardziej
komunistycznego
niż korporacja.

Jakiż to symptomatyczny (można by rzec: freudowski) zbieg okoliczności, że
z liter słowa „media” można złożyć inne słowo: demia. To przekształcenie słowotwórcze greckiego demos, czyli lud, dodatkowo wyposażonego w przedrostki „epi” i „pan”, stało się od roku najpowszechniej używanym, na całym zresztą
świecie, desygnatem opisu stanu naszego zdrowia.

M

oże te pojęcia – demia i media – alfabetycznie stanowiące
anagramy, mają ze sobą więcej
wspólnego niż wydaje się nam na pierwszy rzut oka (i ucha)? Na pewno zaś nie
są swoimi idemami, czyli tym samym
(a idem to trzecie słowo z tytułu tego felietonu, tym razem z łaciny). To by było
na tyle z erudycznej gry słów, która przyszła mi do głowy podczas obserwacji naszego tu i teraz. Niewątpliwie sprawa
COVID-19 i składki reklamowej jest
czymś, co dominowało narrację publiczną
w momencie pisania tego tekstu. Pomiędzy tym punktem na osi czasu a momentem, kiedy czytelnicy dostaną ten felieton
do przeczytania, hierarchia ta może się
zmienić. Przynajmniej w jednym punkcie,
bo od wirusa na pewno się nie uwolnimy.
Natomiast problem składki może odejść
w niepamięć zdominowany innym, o wyższym znaczeniu, na przykład tym, czy Polska dziś stanie się Włochami lat 60-tych
ubiegłego wieku? Czy pozostanie chora,
czy wróci do zdrowia? I znów demia oraz
media mogą iść ręka w rękę.

Rys. Adobe Stock

O epi- i pandemii krótko, bo na jej temat
właściwie codziennie mówi się wszystko.
Może warto tylko podkreślić dwa elementy: coraz szybszą zmienność decyzji rządowych dotyczących wszystkich spraw
związanych ze zbiorowym zarządzaniem naszą walką z wirusem Sars-CoV-2.
Wchodzą w to ruchy frykcyjne blokujące i łagodzące restrykcje dla różnych sfer
naszego życia. Doniesienia o kasynach,
stokach, hotelach, kinach, siłowniach,
restauracjach, co i raz przesuwanych
ze sfery obiektów aktywnych w mroki
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urzędowych zamrażarek, stały się naszą
codziennością. Na to nakłada się aktywność niektórych polityków i prominentów przyłapanych, czy to na formalnie
zamkniętych stokach, czy w wygaszonych
obiektach świadczących usługi sanus per
aquam, czy nie do końca zamkniętych lokalach gastronomicznych.
Obserwując takie zachowanie władzy i jej poszczególnych reprezentantów nie mogę potępiać jednoznacznie
postępowania niektórych hotelarzy i restauratorów publicznie deklarujących
nieposłuszeństwo (z trudem przechodzi
mi napisanie „obywatelskie”) i arogancko
łamiących obowiązujące ich pandemiczne rozporządzenia. Bo niby dlaczego ktoś,
kto jawnie przyłapany na łamaniu ograniczeń, nie jest w żaden sposób karany (ani
ﬁnansowo, ani politycznie), a inny za brak
maseczki w parku musi liczyć się z mandatem od Sanepidu w wysokości na przykład 10 tysięcy złotych? Jak to się stało,
że z taką łatwością nasze społeczeństwo,
wobec którego nie od parady stosuje się
określenie „polskie piekło”, zaakceptowało istnienie kasty „im to się po prostu
należy”?
Drugim elementem, nowym w opisie
pandemicznej rzeczywistości, jest absolutna (w moich przynajmniej oczach)
kompromitacja ﬁrm farmaceutycznych,
dysponujących szczepionkami na chorobę COVID-19. Owa kompromitacja
polega na tym, że ﬁrmy te, dysponujące
bez mała nieograniczonymi środkami, nie
były w stanie mądrze i z korzyścią dla siebie zarządzić swoimi osiągnięciami. To,
co stało się z „propagandą sukcesu” ich

wynalazków w kontekście dostępnych
mocy produkcyjnych, a rzeczywistą liczbą lokowanych na rynku dawek szczepionek i totalną pazernością ﬁnansową,
blokującą prymat myślenia kategoriami
dobra wspólnego, jest potwierdzeniem
od zawsze wyznawanej przeze mnie tezy, że nie ma nic bardziej komunistycznego w wyrazie i populistycznego w treści
niż stara kapitalistyczna w formie i celach
korporacja. W zderzeniu deklaracji i mocarstwowych obietnic z prawdziwym
zapotrzebowaniem i możliwościami
produkcyjnymi koncerny te zamiast pomyśleć, jak można „uspołecznić” i maksymalnie rozszerzyć bazę wytwórczą,
zachowały się jak szatniarz z „Misia”:
nie mamy dla was obiecanych szczepionek i co nam zrobicie? Przyznaję, ta sytuacja mnie zaskoczyła i zdumiała, bo
okazało się, że te podmioty, jeśli potraﬁą liczyć, to ich zdolności na pieniądzach
się kończą; reszta rachunków służy tylko
propagandzie.
A teraz popatrzmy na media. Tu
w ostatnim czasie dzieje się niemało.
Głównie za sprawą masowego protestu
i absolutnej zgodności oraz wspólnoty
postaw w stosunku do propozycji obłożenia mediów nowym podatkiem (przepraszam, w propozycji ustawy formalnie
mówi się „składka”) ściąganym od przychodu mediów z tytułu emitowanych
w nich reklam. Oczywiście populistycznym tłumaczeniem uzasadniającym to
rozwiązanie jest jakoby zatrzymanie
niesprawiedliwej praktyki globalnych
gigantów świata cyfrowego polegającej
na niepłaceniu żadnych danin publicznych w krajach ich działania. To uproszczone stwierdzenie (można je zresztą
formułować na sto innych sposobów)
nie dość, że ma jawny posmak janosikowego podejścia do sprawiedliwości, to
jeszcze jest z punktu widzenia tak zdeﬁniowanego celu fałszywe i bałamutne.
Jest tak, gdyż nie wierzę, że można skutecznie i sensownie opodatkować działalność koncernów cyfrowych poprzez
lokalne, to znaczy obowiązujące w jednym kraju i to absolutnie średniej wielkości i znaczenia biznesowego, działania
ustawodawcze. Jeśli wnioskodawcy myślą, że na „składce od reklamy” polski

ﬁskus uzyska choćby dolara od Google’a,
Facebooka czy kogokolwiek innego o podobnym proﬁlu, to albo jest zwyczajnie
naiwny (w tym przypadku czytaj: głupi), albo nie to jest prawdziwym celem
uchwalenia tego rozwiązania.
Najprostszym uzasadnieniem mojej
tezy niech będzie to, że w samej propozycji mówi się o „reklamie” i domniemywa najprostsze rozumienie tego słowa.
Przy takim wydzieleniu i określeniu źródeł przychodów koncernów cyfrowych
reklama (nawet dziś) stanowi ich mały
procent. Oczywiście nie zaglądam tym
koncernom w garnki, ale mam głębokie
przekonanie, graniczące z pewnością, że
na wystawianych przez te koncerny fakturach słowa reklama, publikacja, lokowanie informacji to coś na kształt yeti, czy
potwora z Loch Ness. Ergo: już dziś przy
proponowanych rozwiązaniach nie musiałyby te giganty wiele robić, aby wiele
nie zapłacić. Bo (tu informacja dla potencjalnych wymyślaczy nowych podatków)
owe koncerny głównie fakturują swych
kontrahentów za korzystanie z nowoczesnych narzędzi cyfrowego marketingu
(różnych SMO, SME), dostępu do danych,
które zbierają i na których budują narzędzia ocierające się o sztuczną inteligencję.
A jak opodatkować sztuczną inteligencję,
jak nie ma się własnej i realnej? Ja tego
nie wiem.
Pozostaje zatem uprawdopodobnienie
innego celu, głoszonego już nie tak hałaśliwie. Chodzi o osłabienie ekonomiczne mediów i ich selektywną eliminację
z rynku, skoro się dotąd nie wyeliminowały same. Weźmy na warsztat magazyn
CRN, który ﬁzycznie trzymacie w formie
papierowej w ręku lub czytacie na ekranie
w jego wersji elektronicznej. Otóż po ponad 20 latach istnienia na rynku może on
stanąć przed alternatywą: poddać się samolikwidacji, bo dodatkowy podatek od
reklam w wysokości 15 proc., a CRN nie ma
innych rodzajów przychodów, spowodowałby, że jego działalność dla udziałowców stanie się nieopłacalna. W ten sposób,
ledwie co po szczęśliwym i pełnym poświęceń procesie adopcji niechcianego
przez poprzednich rodziców dziecka,
którym CRN był pośród tytułów wydawnictwa Burda Media, przez grupę jego

fanów i pracowników, nastałby czas smutny. Przy czym fakt, że CRN nie przekracza ustawowych progów przychodowych
w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, bo
gdyby „składka” weszła w życie, to zniesienie progów w bliższej czy dalszej przyszłości będzie o wiele prostsze (duże
media będą już oskładkowane, a małe nie
mają takiej siły przebicia...).
Ktoś z czytelników zapyta: a to nie moglibyście podnieść cen na swoje usługi,
aby pokryć koszt nowej „składki” i wypracować minimalny zysk dla udziałowców?
Oczywiście można, tylko to ślepa uliczka.
Nasi reklamodawcy mają już zatwierdzone wydatki reklamowe i przekalkulowane
możliwości i potrzeby. Jeśli podniesiemy
ceny, to oni zmniejszą liczbę lokowanych
reklam, bo muszą zamknąć się w uprzednio ustalonym budżecie. Czyli wzrost cen
pewnie nie przyniesie pozytywnego impulsu przychodowego. A konieczna przy
podniesieniu cen usług kampania komunikacji i negocjacji wywoła negatywny efekt psychologiczny. Finał? To półki
prasowe wypełnione prasą o kształcie, zawartości i jakości czasopism w stylu „Życie na gorąco”, „Chwila dla Ciebie” czy „To
i owo”. Zatem będzie to kolejny element
„dobrej zmiany”, na którą jesteśmy chyba
nieodwołalnie skazani.
Istnieje prawdopodobieństwo, że projekt „składki” może wylądować w koszu.
Temu rozwiązaniu kibicuję najgoręcej.
Nie po raz pierwszy byłoby tak, że „znakomity” pomysł władzy kończy żywot
w okolicach „muzeum idei ekscytujących,
acz do d…”, czyli MIEAD. To nie może być
przypadek, że to kolejny anagram słów zawartych w tytule tego felietonu.

Jak opodatkować
sztuczną
inteligencję,
skoro nie ma się
własnej?
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CHŁODNYM OKIEM

Amazon w Polsce:

trochę śmieszno, trochę straszno

Amazon uruchomił polską wersję swojego sklepu. Jedni się cieszą, licząc
na fantastyczne okazje cenowe, inni głowią się, jak konkurować z gigantem.

A
Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

Rys. Adobe Stock

Pedał
do gryzienia
węża.
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mazon w Polsce: co myślicie – pyta
jeden z forumowiczów na portalu CRN.pl. Nie doczekał się jednak
konkretnej odpowiedzi i raczej trudno się
temu dziwić. Strategia działania koncernu Jeﬀa Bezosa w Polsce pozostaje dużą
niewiadomą. Czy potraktuje nasz rynek
z powagą? A może go zlekceważy, tak jak
niegdyś zrobił to eBay? Dla konsumentów
oczywiście zdecydowanie lepsza byłaby
ta pierwsza opcja, natomiast konkurenci Amazona marzą o drugiej. W każdym
razie, co by nie mówić o tym ważnym debiucie, na pewno nie był bezbarwny. Amazon, jak przystało na lidera rynku nowych
technologii, nosi na swoim sztandarze takie hasła jak cyfryzacja, robotyzacja czy
automatyzacja. Dlatego też nie dziwi, że
„z automatu” potraktował język polski, korzystając przy tłumaczeniu nazw produktów ze sztucznego translatora. W efekcie
na wirtualnych półkach w dniu premiery
polskiej wersji platformy można było znaleźć prawdziwe okazje. Na przykład karmę dla studentów za jedyne 70 zł, pedał
do gryzienia węża czy nawilżacz powietrza, który świetnie sprawdzi się w… sypialni biurowej.
Ale nie wszystkim jest do śmiechu.
Amazon to jednak nie grupa dowcipnisiów, lecz twardzi gracze, którzy zdążyli
napsuć krwi nie tylko swoim konkurentom, ale również partnerom. Nie jest tajemnicą, że Bezos lubi ostre zagrywki i nie
przebiera w środkach – agresywna konkurencja i wypychanie rywali z rynku są
niemal wpisane w DNA jego koncernu.
Patrick Winters, były pracownik Amazona, przyznał na łamach The Wall Street
Journal, że Jeﬀ Bezos wychodzi z założenia, że jeśli jakaś ﬁrma oferuje coś, co Amazon może zrobić lepiej i taniej, obowiązkowo
należy podjąć się takiego wyzwania.
Niestety, uwagę koncernu w powyższym
kontekście przyciągają nawet małe ﬁrmy.

Znamienny jest przypadek Pirat Trading
– producenta statywów do aparatów, który na swoje nieszczęście zamieścił ofertę na witrynie Amazona. Produkt cieszył
się dużym powodzeniem wśród klientów
platformy, dlatego też koncern Bezosa postanowił praktycznie sklonować statywy
i sprzedawać je taniej niż partner. Amazon
stwierdził przy tym, że absolutnie nie naruszył praw własności intelektualnej Pirat
Trading. Jak się łatwo domyślić przychody
„spiratowanej” ﬁrmy drastycznie spadły.
Nie jest to jedyna tego typu historia. Podobne doświadczenia z platformą mieli producenci butów (Allbirds), mebli
(Wayfair) czy artykułów higienicznych
(Quidsi). W ostatnim czasie na celowniku Amazona znalazła się kanadyjska
ﬁrma Shopify – jeden z największych beneﬁcjentów pandemii. Kanadyjczycy są
autorami platformy eCommerce, która
spotkała się z gorącym przyjęciem wśród
drobnych sprzedawców detalicznych.
Warto zauważyć, że podczas ostatniego
Black Friday przychody uzyskane przez
użytkowników Shopify wyniosły 5,1 mld
dol., zaś sprzedawcy zewnętrzni handlujący na Amazonie w tym samym czasie
osiągnęli 4,8 mld dol. Z Amazona już docierają nieoﬁcjalnie informacje, że trwają
zaawansowane prace nad projektem Santos, który ma uderzyć w kanadyjską ﬁrmę…
Warto o tym wszystkim wiedzieć, bo
Amazon zaprasza na swoją platformę
handlową nie tylko polskich klientów, ale
również rodzimych sprzedawców. Koncern obiecuje im dotarcie do nowych
klientów, gdyż mogą wystawiać swoje
produkty we wszystkich ośmiu europejskich serwisach Amazona. Brzmi świetnie, ale warto mieć z tyłu głowy historię
Pirat Trading i innych, którzy wyruszali
na podbój świata razem z Bezosem. Może
się okazać, że to droga na skróty. A z tymi
wiadomo, jak bywa.
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