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CHCESZ
BYĆ DOBRZE

POINFORMOWANY ?
Zapraszamy na

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Codziennie nowe treści:

n   starannie dobierane newsy 
z Polski, Europy i świata, 

n   wyniki aktualnych badań rynkowych,

n   przekrojowe artykuły dotyczące 
najważniejszych trendów biznesowych 
i technologicznych,

n   opinie kluczowych postaci rynku IT. 

Najlepiej poinformowany 
portal B2B w branży IT! 
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Choć usługi 
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od wad. Producenci 
NAS-ów wcale nie stoją 
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D uża fi rma musi rosnąć. Taka jest 
logika branży” – te słowa Mariusza 
Kochańskiego z poprzedniego nu-

meru CRN Polska idealnie pasują do epo-
kowej zmiany, z jaką mamy do czynienia na 
pozycji lidera światowego rynku dystrybucji 
IT. Przez kilka dekad zdążyliśmy się przy-
zwyczaić do myśli, że wiecznym numerem 
1 jest Ingram Micro, a wiecznym numerem 
2 jest Tech Data. Teraz obie korporacje za-
mieniły się miejscami. 
Zgodnie z logiką branży Tech Data, po nie 
tak w końcu dawnym „merdżu” z Avnetem, 
połączyła się z Synnexem, tworząc kolosa, 
którego roczne przychody będą przekraczać 
50 miliardów dolarów, liczba pracowników 
wyniesie około 22 tysiące, liczba partnerów 
biznesowych nawet 150 tysięcy, a do koszy-
ka z liczbami warto dorzucić około 1,5 tysią-
ca umów dystrybucyjnych z producentami 
i oddziały w ponad 100 krajach świata. Mówi 
się, że Rich Hume, dotychczasowy szef Tech 
Daty, a teraz szef znacznie większej całości, 
będzie się cieszył z wynikających z synergii 
oszczędności rzędu 100 mln dolarów. 
Swoją drogą, na krótką metę, tak gigantyczna 

fuzja ze strony obu kon-
kurentów Ingram Micro, 
to… szansa dla byłego li-
dera rynku. Przez kilka 
najbliższych miesięcy 
menedżment Tech Daty 
i Synnexu będzie miał na 
głowie integrację dwóch 
ogromnych organiza-
cji, w tym odpowiednie 

zarządzanie nastrojami w zespołach. Warto 
w tym kontekście przypomnieć słowa Kirka 
Robinsona z Ingram Micro, który w wywia-
dzie dla australijskiego CRN-a nie krył, że 
w ciągu pierwszych kwartałów po przejęciu 
Avnetu przez Tech Datę, udało się Ingramo-
wi pozyskać sporo dobrych fachowców z tej 
pierwszej fi rmy, a jednocześnie wykręcać wy-
niki fi nansowe na rzadko spotykanych wcze-
śniej i później poziomach. 

Niezależnie od tego, czy szefowie Ingrama robią 
teraz dobrą minę do złej gry czy faktycznie chwi-
lowo cieszą się z zamieszania, jakie czeka ich naj-
większego konkurenta, pewne jest, że mniejszych 
i większych fuzji będzie więcej i każda będzie dla 
jednych szansą, a dla innych zagrożeniem. Rynek 
dystrybucji konsoliduje się na całym świecie, bo 
umożliwia to dużym graczom szybki rozwój geo-
grafi czny zamiast mozolnego wchodzenia na no-
we rynki poprzez budowanie biznesu od zera. 
Ciekawym aspektem fuzji Synnexu i Tech Daty
jest zaskoczenie, jakie towarzyszyło temu wyda-
rzeniu. Zwykle tak poważne działania są poprze-
dzone jakimiś przeciekami czy choćby zwykłymi 
plotkami. Jednak w dobie pracy zdalnej i bra-
ku klasycznych eventów, każdy z nas prowadzi 
dużo mniej rozmów z ludźmi z branży, nie mó-
wiąc o przypadkowych spotkaniach czy podsłu-
chanych (oczywiście niechcący…) rozmowach 
w kuluarach dużego biznesowego eventu. Czy 
nawet zobaczyć, kto z kim siada do służbowego 
lunchu czy biznesowej kolacji na mieście. Jak wi-
dać, łatwiej teraz niż kiedykolwiek o utrzymanie 
w tajemnicy takiej czy innej decyzji. I to jest ko-
lejna negatywna strona pandemii. Przynajmniej 
z punktu widzenia mediów branżowych.  
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na minusie  na plusie
MCI Capital sprzedaje litewską platformę e-commerce Pigu za 37 mln euro. Nabywcą jest 

Mep Shelfco VIII. Pigu prowadzi sprzedaż internetową w krajach bałtyckich (na platformie działa 

ponad 2 tys. sprzedawców). W 2018 r. ogłoszono połączenie litewskiej platformy z Morele.net, 

które również jest kontrolowane przez MCI. W planie była budowa regionalnej grupy e-commerce,

 konsolidującej lokalnych graczy, która w ciągu kilku lat miała osiągnąć 1 mld euro przychodów. 

ASBISc Enterprises zanotował w 2020 r. rekordowe w swojej historii wyniki fi nan-

sowe – przychody sięgnęły 2,366 mld dol., zaś zysk netto 36,5 mln dol. Dystrybutor planuje, że 

w 2021 r. przychody będą się kształtowały pomiędzy 2,7 mld a 2,9 mld dol., natomiast zysk netto 

po opodatkowaniu miałby wynieść pomiędzy 47 mln a 51 mln dol. Zarząd Asbisu zastrzega, że to 

będzie możliwe o ile między innymi nie ulegnie pogorszeniu sytuacja fi nansowa (w tym dewalu-

acja walut) na głównych dla tego dystrybutora rynkach, czyli w Rosji, na Ukrainie, w Kazachsta-

nie, na Białorusi i Słowacji.

Action wypracował w ub.r. blisko 186 mln zł zysku netto, który zdaniem zarządu, powi-

nien zostać w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. Uzasadnieniem takiej decyzji 

jest w szczególności konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu. 

Zarząd dystrybutora podkreśla przy tym, że Action nie ma problemów z ponoszeniem kosztów 

działalności i zaspokajaniem bieżących wierzytelności, jak również tych wynikających z układu. 

Ubiegłoroczny zysk (2,21 mln zł), również postanowiono zachować w spółce. 

Huawei udało się zwiększyć ubiegłoroczny zysk netto o 3,2 proc. (do kwoty 9,9 mld dol.), 

zaś przychody o 3,8 proc. (136,7 mld dol.). Najbardziej urósł dział enterprise, który wypracował 

wyniki lepsze rok do roku o 23 proc., zyskując 11,3-procentowy udział w obrotach całej fi rmy. 

Stopniała natomiast marża operacyjna koncernu – z 9,1 proc. przed rokiem do 8,1 proc. „Rok 

2020 upłynął pod znakiem niewidzianych wcześniej nacisków z zewnątrz, ale daliśmy radę” – ko-

mentuje Ken Hu, rotacyjny przewodniczący Huawei w rozmowie z Reutersem, dodając że „przy-

szłość może przynieść więcej wyzwań”. 

Transition Technologies Managed Services (TTMS) dołączyło 

do fi rm i instytucji wspierających Innovation Hub, specjalną jednostkę powołaną przez NATO przy 

dowództwie ds. transformacji w Norfolk w USA. Polski integrator wesprze jej działania w obsza-

rze rozwoju systemów informatycznych. Innovation Hub pomaga w rozwiązywaniu obecnych 

i przyszłych problemów sił zbrojnych, w tym poprawy zarządzania logistyką dostaw wojskowych 

czy rozwoju autonomicznych systemów obronnych. Eksperci TTMS zostali członkami zespołów 

architektonicznych i programistycznych tej jednostki badawczej.

powiedzieli
„Nie można cyfryzować 
bałaganu, bo wtedy 
będziemy mieli… scy-
fryzowany bałagan” 

– Tomasz Haiduk, 
prezes Instytutu 

Industry 4.0. 

„Nie będzie polskich fi rm wśród 
najbardziej innowacyjnych, bo in-
nowacje to nieograniczone ryzyko 
i potrzeba ogromnych nakładów 

pieniężnych” – Adam Góral, pre-
zes Asseco Poland w rozmowie 

z „Rzeczpospolitą”.  

Microsoft miewa problemy z utrzymaniem usług świadczonych na platformie Azure, co 

tłumaczy nieoczekiwanymi wzrostami ruchu DNS. Problemy nie ominęły między innymi niektó-

rych użytkowników Teams i Dynamics 365. Jak zauważa jeden z anonimowych rozmówców CRN-a,

wśród wniosków, jakie można wyciągnąć z tych sytuacji, jest taki, że ważne jest monitorowanie 

usług w chmurze za pomocą specjalizowanej fi rmy, co pomoże w przestrzeganiu SLA. Usługi te mo-

gą też zapewnić szybsze powiadomienia o awariach, jeszcze zanim potwierdzi je dostawca.

Facebook padł ofi arą ataku, którego skutkiem jest wyciek danych 533,33 mln użytkowni-

ków tej platformy społecznościowej, w tym 2,67 mln Polaków. Ich dane zawisły na stronie inter-

netowej stworzonej przez hakerów, w tym imię i nazwisko, lokalizacja, płeć, numer telefonu, adres 

e-mail (w niektórych przypadkach), zawód i stan cywilny. Dane wyciekły w wyniku błędu Face-

booka, który został usunięty w sierpniu 2019 r. i pochodzą sprzed tego okresu – zapewnia rzecz-

niczka fi rmy. Dane mogą teraz zostać wykorzystane do ataków phishingowych i rozsyłania spamu. 

Apple, a konkretnie macOS, stał się w ubiegłym roku częstszym celem ataków niż rok 

wcześniej. Liczba wykrytych próbek złośliwego oprogramowania wzrosła w tym przypadku aż 

o 1092 proc., sięgając poziomu 674 tys. – wynika z danych Atlas VPN. Wzmożone zainteresowa-

nie hakerów komputerami z nadgryzionym jabłuszkiem nie jest dziełem przypadku. Desktopy 

z macOS systematycznie zwiększają udział w rynku komputerów stacjonarnych – obecnie wynosi 

on już 15 proc. Dla porównania, w 2020 r. wykryto rekordową liczbę 91,05 miliona nowych pró-

bek złośliwego oprogramowania dla systemu Windows. 

CompuCom, dostawca usług zarządzanych, padł ofi arą ataku ransomware, który ma 

kosztować fi rmę 20 mln dol. kosztów niezbędnych do opanowania wynikłych z tego problemów, 

a jednocześnie utratę od 5 do 8 mln dol. przychodów (w związku z zawieszeniem niektórych 

usług). Co gorsza, według bleepingcomputer.com hakerzy mogli przed zaszyfrowaniem ściągnąć 

dane klientów integratora i prawdopodobnie teraz go szantażują ich ujawnieniem. Atak miał roz-

począć się od użycia malware’u Cobalt Strike i instalacji agentów (beaconów), co następnie umożli-

wiło napastnikom zdalny do dostęp do sieci ofi ary i wdrożenie ransomware.

CD Projekt, po ogłoszeniu aktualizacji strategii, zanotował spadek wartości giełdowej 

(wycena walorów spadła poniżej 200 zł za sztukę). Analitycy podkreślają, że w planach przed-

stawionych przez spółkę za mało było konkretów. Zabrakło też aktualnej informacji o sprzedaży 

Cyberpunka 2077. „Częścią naszej nowej polityki jest to, by nie budować zbyt wielkich oczekiwań” 

– przyznał prezes Adam Kiciński podczas spotkania z analitykami. W minionym roku kilkakrotnie 

spółka zmieniała daty dotyczące premiery Cyberpunka 2077. W tym roku zaś opóźnił się Patch 

1.2 do gry, do czego przyczynił się atak hakerski typu ransomware. 

„Konsekwencje poniósłby nie nie-
uczciwy importer, który zniknął 
z rynku, ale legalnie działający 
dystrybutor” – Tadeusz Kurek, 

prezes NTT System, o możli-
wych konsekwencjach opłaty  

  reprografi cznej. 
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n   Nowe informacje z branży IT n   

n Sharp uruchamia nowy biznes 
Sharp Europe buduje nową biznesową jednostkę usług IT. Powstaje ona niedługo po przeję-

ciu szwajcarskiej firmy ITpoint, specjalizującej się w usługach zarządzanych. Drugą kluczową 

akwizycją dla nowej działalności jest brytyjski VAR - Complete I.T. - kupiony w 2019 r. Jego za-

łożyciel, Colin Blumenthal, pokieruje nowym biznesem Sharpa w Europie. Znaczącą rolę w roz-

woju biznesu usługowego Sharp Europe ma odegrać Polska. Producent utworzył w Warszawie 

European Technology Support Centre (ETSC), które zapewni wielojęzyczny helpdesk dla euro-

pejskich klientów. Krajowe oddziały we współpracy z polskim ośrodkiem będą oferować klien-

tom Sharpa w Europie różne usługi IT, wspierające biznes, w tym bezpieczeństwo cyfrowe czy 

monitoring rozwiązań. Władze Sharpa podkreślają, że rozwój biznesu usługowego to strategicz-

ny priorytet japońskiej korporacji.

n  Wyłudzenie 10 mln zł 
VAT i akcja CBA

CBA zatrzymało przedsiębiorcę uczest-

niczącego, według śledczych, w proce-

derze uzyskiwania nienależnego zwro-

tu VAT przez jedną ze śląskich spółek. 

Z ustaleń wynika, że spółka zajmująca 

się działalnością informatyczną wyłu-

dziła prawie 10 mln zł podatku. Sprawa 

dotyczy 2015 r. Prokurator zastosował 

wobec zatrzymanego poręczenie ma-

jątkowe w wysokości 30 tys. zł. Grozi 

mu do 15 lat więzienia. Jak informuje 

katowicka prokuratura, w sprawie tej 

zarzuty przedstawiono dotąd 16 oso-

bom, w tym 4 zostały aresztowane. 

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa 

działała na terenie Polski i krajów UE. 

Do wyłudzeń miało dojść głównie 

na fikcyjnym obrocie drukarkami 3D 

i wprowadzaniu towaru do Polski na 

zasadach WDT. 

n  Action: 185 mln zł zysku 
Grupa Action w 2020 r. wypracowała 185 mln zł zysku netto (w 2019 r. było to 5 mln zł stra-

ty), przy wzroście przychodów o blisko 26 proc. (do ponad 2 mld zł) i jednoczesnym spadku 

kosztów o 3,27 proc. Marża wyniosła 6,3 proc. Lwią część zysku za ub.r. została wypracowana 

w IV kw. 2020 r. (174 mln zł). Jak podkreśla zarząd spółki, rok 2020 był dla Actionu czasem 

sprawdzianu czy wypracowana w sanacji strategia w konfrontacji z pandemią okaże się sku-

teczna. Jak się okazało, próbę tę dystrybutor przeszedł ze wzrostami wskaźników finansowych 

oraz pozytywnie zakończonym procesem sanacji. Dystrybutor rozbudował w tym czasie biznes 

w kluczowych dla siebie obszarach, czyli dystrybucji z wartością dodaną w Polsce i sprzedaży 

produktów konsumenckich zagranicą. W 2020 r. grupa Action około połowy przychodów osią-

gnęła poza Polską. „Przed nami przyszłość, w której z pojawiających się na rynku szans chcemy 

czerpać pełnymi garściami” – deklaruje Piotr Bieliński, prezes Actionu.

n  Euvic buduje piąty filar
Grupa Euvic objęła udziały w FFW 

Communication, agencji digital z ponad 

10-letnim doświadczeniem na rynku. 

Wspólnie z przejętą niedawno przez Euvic 

grupą reklamowo-martechową ClickAd 

ma tworzyć komplementarną ofertę usług 

cyfrowych i wspierać klientów w cyfrowej 

transformacji w obszarze marketingu. 

Strony na tym etapie nie ujawniają warto-

ści transakcji. Inwestycja wzmacnia obszar 

usług digital – budowany od niedawna 

piąty filar działalności grupy – i rozszerza 

je o digital marketing, czyli kompetencje 

w obszarze komunikacji i sprzedaży on-

line. Do tej pory Euvic skupiał swoją ak-

tywność na czterech kluczowych filarach: 

software development, body/team leasing, 

IT infrastructure oraz innovations. Cel 

zarządu Euvica jest taki, aby klienci grupy 

mogli cały złożony projekt realizować od 

początku do końca z jednym partnerem, 

począwszy od wizji i budowy rozwiązania, 

po jego wprowadzenie na rynek. Na zdję-

ciu, od lewej: Maciej Teliszewski, Krzysztof 

Małecki, Wojciech Wolny.

n  Tech Data 
i Synnex 
połączą się 

Dwie amerykańskie firmy 

stworzą największego na 

świecie dystrybutora IT. Po 

fuzji zjednoczoną korporacją 

pokieruje obecny CEO Tech Daty, Rich Hume (na zdj.). 

Finalizacja połączenia jest spodziewana w II poł. 

2021 r. „Nowy” dystrybutor będzie obsługiwał 

1,5 tys. producentów oraz 150 tys. klientów w po-

nad 100 krajach. Tech Data ma globalny zasięg 

i mocną pozycję w Europie. Synnex koncentruje się 

na Ameryce Północnej i Japonii. Łączne obroty to 

ostatnio 57 mld dol. rocznie, a EBIDTA 1,5 mld dol. 

Obie firmy zapewniają o korzyściach z komplemen-

tarnego portfolio produktów i usług. Liczą na sy-

nergie kosztowe, jak też oszczędności na systemach 

IT i nieruchomościach. Z zapowiedzi wynika, że 

jednym z priorytetów nowego dystrybutora będzie 

rozwój oferty rozliczanej w modelu usługowym. 

Przejęci głębokim smutkiem 
składamy Jackowi Goszczyckiemu 

wyrazy współczucia z powodu
odejścia Jego ukochanych 

Rodziców. 

Zarząd i udziałowcy wydawnictwa 
Peristeri oraz zespół redakcyjny 

CRN Polska.
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Według Ewy Lis-Jeżak, dyrek-
tor regionalnej IDC Polska, ma-
my do czynienia z prawdziwym 

Tech Tsunami, podczas którego cyfrowa 
transformacja w końcu przestała być wielkim 
znakiem zapytania i weszła w fazę „co i jak 
wdrożyć?”. Przy czym akurat wielu polskich 
przedsiębiorców nawet bez dodatkowych 
bodźców zewnętrznych stawia na innowacje. 
Dobrym przykładem jest warszawska Giełda 
Papierów Wartościowych, która technologie 
wykorzystuje do rozwoju nowych usług, wy-
chodzących poza klasyczny obrót akcjami na 
parkiecie. 

– Giełdy już dawno przestały być fir-
mami, które żyją z  obrotu instrumentami 
fi nansowymi. W przypadku London Stock Ex-
change czy Deutsche Börse obroty akcjami na 
rynku kasowym to około 
10 proc. biznesu, podczas 
gdy w naszym przypadku 
wciąż 20–30 proc. przy-
chodów. Niemniej rozwija-
my różne projekty cyfrowe, 
na przykład GPW Priva-
te Market, a więc giełdę do handlu i depono-
wania papierów wartościowych na bazie 
technologii rozproszonego rejestru – mówi 
Marek Dietl, prezes GPW. 

Co ciekawe, usługa Private Market mo-
że być wykorzystywana przez firmy do 
motywowania pracowników, na przykład 
poprzez wewnętrzną giełdę akcji. Pracow-
nicy mogliby w ten sposób sprzedawać i ku-
pować akcje fi rmy, aby jako udziałowcy 
korzystać na jej rozwoju nawet, gdy nie jest 
to spółka giełdowa. 

IDC Directions 2021:
istotna jest optymalizacja procesów i ich rozu-
mienie przez zarząd i załogę – mówi Tomasz 
Haiduk, prezes Instytutu Industry 4.0. 

Dodatkowo, na co zwraca uwagę Jaro-
sław Gracel, dyrektor Industry 4.0 Trans-
formation w Astorze, o ile trzecia rewolucja 
przemysłowa dotyczyła efektywności wy-
twarzania, bo klienci chcieli otrzymywać 
towary jak najszybciej i jak najtaniej, to rewo-
lucja czwarta ma na celu odpowiedź na zmia-
nę oczekiwań, bo teraz klienci nadal chcą, 
żeby było szybko, ale niekoniecznie najtaniej, 
natomiast produkt powinien być spersonali-
zowany pod ich potrzeby. Celem Industry 4.0 
jest zatem zwinność, a jej uzyskanie umoż-
liwiają jedynie najnowsze, zaawansowane 
narzędzia analityczne, które jednak należy 
dobierać w bardzo przemyślany sposób i nie 
kierować się jedynie „technologiczną modą”. 

– Zdarza się, że klient chce AI, bo dużo mówi 
się o tym, że „AI is the new electricity” czy „AI 
is the new UI”. Jednak nierzadko lepsze są in-
ne, zwykle zresztą tańsze metody. Zwłaszcza, 
że AI czy uczenie maszynowe nic nie da, jeśli 
przetwarzane dane są zaszumione, niepełne, 
niekompletne i dlatego to najpierw z nimi trze-
ba zrobić porządek – zwraca uwagę dr Karol 
Przystalski, CTO w Codete. 

Co ważne, cyfrowe tsunami tak naprawdę 
dopiero się rozpędza, o czym świadczą tak-
że projekty z sektora public, jak technologia 
blockchain w systemie awaryjnego otwie-
rania domofonów na potrzeby służb ratun-
kowych, o czym mówił Maciej Bułkowski 
z  Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. Z kolei Ma-
ria Libura z Zakładu Dydaktyki i Symulacji 
Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie podkreśliła, że gdyby-
śmy mieli lepiej scyfryzowany Sanepid, nasza 
sytuacja epidemiologiczna byłaby lepsza… 

Całą konferencję IDC Directions 2021 moż-
na obejrzeć pod adresem: www.idc.com/cee/
/events/68193-idc-directions. 

Polski sektor fi nansowy jest jednym z naj-
lepiej rozwiniętych pod względem technolo-
gicznym na świecie. Jak wyraził się podczas 
konferencji Chris Skinner, autor książki „Cy-
frowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja”, Po-
lacy to „fi rst digital nation”. Zdecydowanie 
wyprzedzamy pod tym względem Wielką 
Brytanię, Francję i Niemcy, co w sektorze 
fi nansowym w pełni potwierdza chociaż-
by krajowa sieć blockchain – wspólny pro-
jekt Krajowej Izby Rozliczeniowej i PKO BP, 
określany mianem „piaskownicy blockcha-
in” (od mechanizmu sandbox). Za jej po-
mocą banki i fi rmy technologiczne mogą 
tworzyć innowacyjne, bardzo bezpieczne 
i  stabilne rozwiązania. Inwencji bankom 
w Polsce nie może zabraknąć między innymi 
ze względu na rosnącą konkurencję ze stro-

ny FinTechów, jak też 
potrzebę bezpiecznego 
i zgodnego z regulacja-
mi przejścia do modelu 
chmurowego. 

Digitalizacja znaczą-
co przyspiesza także 

w innych sektorach. W przypadku przemy-
słu, jak wynika z danych IDC, w transforma-
cję cyfrową zamierza inwestować 49 proc. 
producentów, a  z  powodu pandemii aż 
40 proc. przyspieszyło ten proces. Według 
specjalistów fabrykanci (ale także bankowcy 
czy retailerzy) powinni traktować innowa-
cyjne technologie jako sposób na optymali-
zację dobrze opracowanych procesów, a nie 
„sztukę dla sztuki”.

 – Nie można cyfryzować bałaganu, bo bę-
dziemy mieli… scyfryzowany bałagan. Dlatego 

n Tomasz Gołębiowski 

„Nie można cyfryzować bałaganu” – to jedno z wielu 
ważnych stwierdzeń, jakie padły podczas niedawnej 
konferencji IDC. Jej celem było omówienie kierunków 
rozwoju technologicznego w sektorze publicznym, 
medycznym, przemysłowym, fi nansowym i w retailu. 

w oku Tech Tsunami

AI nic nie da, jeśli 
przetwarzane dane są 
zaszumione.
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Skutki wszelakich obostrzeń związa-
nych z  koronawirusem zachwiały 
niejednym biznesem, ale nie dotyczy 

to wielu fi rm z branży IT. Są takie, którym 
wręcz w mniejszym lub większym stopniu 
udało się poprawić wyniki w porównaniu 
z tymi sprzed wybuchu pandemii. Tak wła-
śnie stało się w  przypadku poznańskiej 
fi rmy MWT Solutions, która od czterna-
stu lat jest wyłącznym dystrybutorem roz-
wiązań ManageEngine w Polsce. W 2020 r. 
wskaźnik odnowień wynosił w tym przy-
padku 97 proc. i był o 1 proc. wyższy niż rok 
wcześniej. 

– To pokazuje, że obawy związane z sytu-
acją wywołaną epidemią COVID-19 nie do 
końca były uzasadnione. Klienci nie przestali 
inwestować w rozwiązania bezpieczeństwa 
i odnawiali licencje – mówi Oktawiusz Środa, 
szef kanału partnerskiego MWT Solutions. 

MWT Solutions dostarcza narzędzia 
z obszarów od zarządzania siecią i urzą-
dzeniami, po oprogramowanie zabezpie-
czające, aż po systemy serwisowe. Oferta

wielkopolskiego dystrybutora zawiera 
pięć grup produktów: ITSM, IT Security, 
IT Monitoring, Active Directory oraz UEM. 
W Polsce z rozwiązań ManageEngine ko-
rzysta ponad półtora tysiąca klientów, zaś 
na całym świecie niemal 200 tys. Jednak-
że dystrybucja zaawansowanych narzędzi 
informatycznych ManageEngine wyma-
ga selektywnego doboru partnerów. Do-
świadczenia MWT Solutions pokazują, że 
do stworzenia efektywnego i atrakcyjnego 
modelu współpracy z resellerami potrzeba 
czasu, wiele pracy, a przede wszystkim dia-
logu z partnerami. 

Rozmowy z resellerami wykazały potrze-
bę wytworzenia dodatkowych przestrze-
ni do prowadzenia biznesu dla partnerów 
każdego rodzaju. Dostosowanie zasad 
współpracy wymagało umiejętnej kore-
lacji potrzeb rozwoju w kierunku wyspe-
cjalizowanych obszarów produktowych 
oraz wielkości danych organizacji czy chę-
ci i możliwości poszczególnych partnerów. 
Zadanie polegało na stworzeniu nowych 

możliwości rozwoju przy jednoczesnym 
wzroście komfortu współpracy na dogod-
nych warunkach. Czy to możliwe? 

Podczas marcowego spotkania Manage-
Engine Partner Summit 2021, odbywające-
go się w formule konferencji online, MWT 
Solutions przedstawiło korzyści związa-
ne z wprowadzeniem nowego Programu 
Partnerskiego w  ubiegłym roku. Należy 
podkreślić, że w 2019 r. z wielkopolską fi r-
mą współpracowało około 100 resellerów, 
przy czym ponadprzeciętną aktywność 
wykazywał co piąty z nich. W tym przypad-
ku doskonale widać działanie znanej zasady 
Pareto – 80 proc. wszystkich przychodów 
jest generowanych przez 20 proc. partne-
rów. Dlatego MWT Solutions zdecydowało 
się na reorganizację sieci partnerów i prze-
budowę struktury w sposób, który premiuje 
najbardziej zaangażowane fi rmy. Jednocze-
śnie pozostawiając swobodę we współpra-
cy partnerom incydentalnym w wygodny 
dla wszystkich sposób. 

Po wprowadzeniu zmian w programie, 
z poznańskim dystrybutorem nadal aktyw-
nie współpracowało 39 resellerów, którzy 
chcieli spróbować swoich sił we współ-
pracy w pierwszej linii. To jednak nie ko-
niec zmian w strukturze sieci partnerskiej 
MWT Solutions. Wiadomo już, że status 
Gold otrzyma około 15 fi rm, które wezmą 

ADVERTORIAL

CRN nr 4/20218

Ubiegły rok był wyjątkowy dla MWT Solutions nie tylko 
ze względu na pandemię, ale również wprowadzenie 
w życie nowego programu partnerskiego.

Oktawiusz Środa 
szef kanału partnerskiego MWT Solutions 

MWT Solutions:
rok inny niż poprzednie 
w kanale partnerskim
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jednocześnie na siebie rolę subdystrybuto-
rów. Żeby znaleźć się w tym ekskluzywnym 
gronie trzeba było w ciągu ostatniego roku 
wypracować określony poziomu obrotów, 
pozyskać nowych klientów i uzyskać cer-
tyfi katy Technical oraz Presales. 

– Subdystrybucja nie jest nowym wymy-
słem, choć to ważna zmiana mentalna za-
równo dla nas, jak i  naszych partnerów. 
Oczywiście część fi rm obawiała się wpro-
wadzenia dodatkowego pośrednika. I nie ma 
w tym nic dziwnego, wszak ludzie na ogół nie 
lubią zmian. Jednak co najważniejsze, nowy 
program pozwala więcej zarobić nie tylko re-
sellerom posiadającym status Gold, ale rów-
nież tym osiągającym nieco niższe obroty, bez 
wysokich wymagań nakładanych przez dys-
trybucję – podkreśla Oktawiusz Środa.

Nowy program z jednej strony pozwala le-
piej niż do tej pory premiować najlepszych 
partnerów, a  z  drugiej stwarza większą 
przestrzeń do działania dla resellerów, któ-
rzy z różnych powodów nie mogą uzyskać 
statusu Gold. Warto odnotować, że MWT 
Solutions, poza wprowadzeniem nowych 
limitów dotyczących obrotów uzyskiwa-
nych przez partnerów oraz liczby pozyski-
wanych klientów, dokonało istotnej korekty 
w zakresie treści szkoleń i certyfi kacji. 

– Ostatnie dwa lata pokazały dużą ro-
szadę na podium najczęściej wybieranych 
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Kanał partnerski 
MWT Solutions, 
czyli liczby nie kłamią* 

67%wzrost sprzedaży realizowa-

nej poprzez kanał partnerski 

33%wzrost sprzedaży systemów 

ManageEngine w Polsce

120%wzrost wartości średnie-

go zamówienia 

97%skuteczności 

odnowień

*porównanie dotyczy sprzedaży 

w latach w 2020 i 2019

produktów. Rynek o wiele częściej niż kie-
dykolwiek sięga po narzędzia w obszarze 
bezpieczeństwa. ManageEngine jest zna-
ne z szybkiej reakcji na potrzeby rynkowe 
poprzez trafne zmiany w ofercie produkto-
wej. Dla przykładu, na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat zdecydowanie wysunął się na pro-
wadzenie obszar związany z zarządzaniem 
urządzeniami końcowymi. Treści dostarcza-
ne przez nas muszą nadążyć za tymi zmia-
nami pozwalając na budowanie przewagi 
rynkowej dla naszych partnerów – tłuma-
czy Oktawiusz Środa.

Kolejną ważną zmianą w  relacjach 
z  partnerami było zwiększenie nacisku 
na działania marketingowe. Dystrybu-
tor skrupulatnie podszedł do planowania, 
rozliczania, a także pilnowania terminów 
realizowanych akcji. Poza tym, w ramach 
nowego programu partnerskiego został 
utworzony portal oferujący kompleksową 
obsługę resellerów, zarówno w zakresie re-
jestracji i prowadzenia projektów, jak też 
aktywności marketingowych. 

Zmiana podejścia przyniosła MWT So-
lutions oraz partnerom wymierne korzyści. 
W 2020 r. przychody realizowane poprzez 
resellerów wzrosły o 67 proc. w ujęciu rocz-
nym. W tym okresie dystrybutor przygo-
tował dla swoich partnerów około 1,5 tys. 
ofert, a więc o 300 więcej niż rok wcze-
śniej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że średnia wartość zamówienia wyniosła 
55 tys.  zł. To oznacza 120-procentowy 
wzrost w  skali roku, co pokazuje także 
zmodyfi kowanie portfela klientów, który-
mi opiekują się partnerzy.

Co dalej?
MWT Solutions w najbliższej przyszłości 
nie planuje wprowadzania kolejnych, rady-
kalnych zmian w programie partnerskim. 
Ewentualne modyfi kacje mają mieć cha-
rakter ewolucyjny – jak zapewniają przed-
stawiciele dystrybutora. Planują przy tym 
nagradzać leadami partnerów, którzy będą 
szczególnie aktywnie prowadzić działania 
marketingowe. To bardzo ważne, aby w tym 
momencie rynek otrzymał jasny komunikat 
o tym, którzy partnerzy obecnie odpowia-
dają za sprzedaż w Polsce wraz z wyspe-
cyfi kowaniem obszarów produktowych, 
w których się specjalizują. Oktawiusz Śro-
da uważa, że warto sięgać po cykliczne dzia-
łania marketingowe, tym bardziej, że wiele 

z nich nie wymaga dużego nakładu pracy 
czy funduszy, a odwdzięczają się dobrym 
odbiorem rynku i dobrym źródłem leadów.

Warto dodać, że poznański dystrybu-
tor planuje dalszy rozwój szkoleń, tak aby 
dostosować je do specyfi ki działania resel-
lerów i zmieniających się realiów rynku. 
Nieodzownym elementem strategii ma być 
ciągłe wspieranie oraz promowanie part-
nerów legitymujących się statusem Gold 
Partner. 

Wzrost liczby zreali-
zowanych projektów
w poszczególnych obszarach 
produktowych (2019/2020)  

n ITSM (IT Service Management) 
5 proc.

n AD (Active Directory) 13 proc.

n ITOM (IT Operations Management)  
15 proc.

n EUC (End User Computing) 18 proc.

n IT SEC (IT Security) 32 proc.

Nagrody dla partnerów
Największy projekt
n Passus 

Debiut roku
n Velvero

Najwięcej sprzedanych licencji
n Tekerium

Najlepszy wynik sprzedaży
n Passus
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G ina Raimondo, nowa sekretarz 
w Departamencie Handlu Stanów 
Zjednoczonych, wlała nadzieję 

w serca producentów z Państwa Środka, 
oznajmiając, że zamierza dokładnie przyj-
rzeć się karom nałożonym na Huawei oraz 
inne chińskie firmy. Jednak niedługo potem 
poinformowała, iż nie dostrzega jakichkol-
wiek powodów, dla których Huawei oraz 
inni dostawcy z Chin, mieliby zniknąć z po-
wstałej w 2019 r. czarnej listy. To oznacza 
ni mniej, ni więcej, ale ciąg dalszy kłopotów 
chińskiego giganta technologicznego. 

A kłopoty są spore, bo – jak szacują anality-
cy z „The Wall Street Journal” – w IV kwartale 
2020 r. sprzedaż chińskiego koncernu skur-
czyła się w ujęciu rocznym aż o 11,2 proc., do 
kwoty 220,1 mld juanów, czyli około 33,6 mld 
dol. Huawei w oficjalnym komunikacie infor-
muje, że w całym 2020 r. roku 
przychody w  sumie wzrosły 
o 3,8 proc. i wyniosły 891,4 mld 
juanów, co jest w dużej mierze 
zasługą dobrych wyników uzy-
skanych w pierwszych miesią-
cach ubiegłego roku. Jednakże 
nie zmienia to faktu, że był to jeden z najwol-
niejszych wzrostów w całej historii firmy. 
Swoją drogą szefowie koncernu nie próbu-
ją tym razem zaklinać rzeczywistości. Jak 
mówił Ken Hu, jeden z trzech wicepreze-
sów Huawei, podczas konferencji prasowej  

Amerykańskie 

sankcje 
Eurasia Group, zaznacza, że liczba wykorzy-
stywanych półprzewodników potrzebnych 
do produkcji urządzeń konsumenckich jest 
znacznie większa aniżeli w przypadku ukła-
dów scalonych stacji bazowych. 

To właśnie spadek sprzedaży smartfo-
nów jest najbardziej widocznym sygnałem, 
że amerykańskie sankcje działają. Telefony 
komórkowe Huawei od kilku lat znajdowały 
się na fali wznoszącej. Konsumentów z Azji i 
Europy przyciągały zaawansowana techno-
logia i przystępne ceny. Smartfony Huawei 
były przez krótką chwilę najpopularniej-
szą marką na świecie, głównie dzięki zaku-
pom dokonywanym przez Chińczyków. To 
już jednak historia. W listopadzie firma po-
informowała o sprzedaży marki Honor kon-
sorcjum Shenzhen Zhixin New Information 
Technology. Zdaniem wielu ekspertów był to 
jedyny sposób, aby uratować tę część biznesu. 

Amerykańscy urzędnicy pod rządami 
Trumpa rozpoczęli globalną kampanię ma-
jącą na celu zablokowanie sprzedaży tech-
nologii 5G sprzymierzonym krajom. Huawei 
wielokrotnie zaprzeczał zarzutom. Nato-
miast pod koniec marca holenderski dziennik 
„De Volkskrant” dotarł do poufnego rapor-
tu KPN. Operator zlecił dekadę temu audyt 
swojej marki Telfort, która korzystała z in-
frastruktury Huawei. Opublikowane dane 
mogą budzić pewien niepokój. Stwierdzo-
no na przykład, że Huawei miało dostęp do 
bazy danych, która umożliwiała przegląda-
nie, zmianę lub usuwanie danych klientów. 
Co gorsza, nikt nie kontrolował poczynań 
koncernu. Według „De Volkskrant” był on 
kilkakrotnie proszony przez HP, będącego 
integratorem rozwiązań, o zmianę lub za-
mknięcie dostępu, ale Huawei… nie odpo-
wiedziało na te apele.

Artykuł powstał na podstawie materiałów 
z The Wall Street Journal.

odbywającej się w siedzibie firmy w Shen-
zhen: „Ograniczenia dostaw wywarły 
ogromny wpływ na naszą sytuację na ryn-
ku smartfonów. Uważamy, że skierowane 
przeciwko nam działania są niesprawiedli-
we i spowodowały wiele szkód”. 

Najnowsze dane, mimo ogólnego 3,8-pro-
centowego „plusa”, rzeczywiście potwier-
dzają, że trwająca już od kilku lat kampania 
prowadzona przez USA, mająca na celu zdła-
wienie biznesu Huawei, zaczyna przynosić 
rezultaty. W ubiegłym roku przychody Hu-
awei spadły w każdym większym regionie 
świata, z wyjątkiem Chin. Sankcje zahamo-
wały dynamikę wzrostu w podstawowym 
obszarze działalności koncernu, czyli na ryn-
ku infrastruktury telekomunikacyjnej. Firma 
musiała się pogodzić ze spadkiem popytu na 
smartfony, choć słabsze wyniki w tym seg-
mencie rynku zrekompensowały rosnące 
wpływy ze sprzedaży laptopów, inteligent-
nych zegarków i innej elektroniki użytkowej. 

Co ważne, Stany Zjednoczone od połowy 
września 2020 r. skutecznie zablokowały 
sprzedaż półprzewodników do Huawei, od-
cinając producenta od krytycznych dostaw. 
Szefowie chińskiej firmy przyznają, że akcja 
zainicjowana przez administrację Donalda 
Trumpa zmusiła ich do sięgnięcia po kom-

ponenty przechowywane w ma-
gazynach. Nie jest jasne, na jak 
długo wystarczą zapasy, tym bar-
dziej, że kierownictwo koncernu 
nie podało dokładnego harmo-
nogramu. Większość analityków 
uważa, że rezerwy Huawei skoń-

czą się jeszcze w tym roku, choć w przypad-
ku infrastruktury telekomunikacyjnej mogą 
one wystarczyć na nieco dłużej, bowiem ten 
segment nie jest bardzo mocno uzależnio-
ny od najnowocześniejszych chipów. Paul 
Triolo, analityk w  firmie konsultingowej 

n Wojciech Urbanek 
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Sankcje nałożone na Huawei przez 
administrację Donalda Trumpa 
zaczynają działać. Tymczasem nic 
nie wskazuje na to, że ekipa Joe 
Bidena spojrzy łaskawszym okiem 
na chińskie koncerny.

Dane KPN 
mogą budzić 
niepokój. 

zabolały Huawei zabolały Huawei 
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Przyczyny wprowadzenia opłaty
reprograficznej są teoretycznie 
bardzo proste –  ma być ona re-

kompensatą dla twórców za nielegalne 
korzystanie (odtwarzanie, kopiowanie, 
udostępnianie) przez odbiorców z utwo-
rów chronionych prawem autorskim. 
Jeśli zostanie wprowadzony 6-procen-
towy podatek od objętych nią urządzeń 
elektronicznych, skutki mogą się okazać 
daleko inne od zamierzonych. Sprzęt 
z  pewnością podrożeje, może nawet 
o 10 proc., co z kolei ugodzi w użytkow-
ników. Zdaniem ekspertów może to na-
wet spowodować uaktywnienie szarego 
rynku, a to oznaczać będzie duże pro-
blemy dla legalnie działającej dystrybu-
cji. Osobną kwestią jest to, czy pieniądze 
uzyskane z daniny trafi ą tam, gdzie po-
winny. Ale po kolei…

Przede wszystkim warto odpowiedzieć na 
pytanie czy to podatek, opłata, a może da-
nina? I w jaki sposób formalnie może zo-
stać wprowadzona w życie? 

– Opłata ma być wprowadzona zapisa-
mi ustawy o statusie artysty zawodowe-
go. W myśl ustawy ma powstać fundusz, 
z którego mają być fi nansowane między 
innymi emerytury artystów. Fundusz ten 
miałby być zasilany w połowie z rozsze-
rzonej opłaty reprografi cznej na smartfo-
ny, tablety, komputery i telewizory smart. 

Co może się stać, gdy zostanie wprowadzona opłata 
reprografi czna w wysokości 6 procent? Otóż sprzęt, 
taki jak smartfony, komputery i telewizory podrożeje 
o nawet 10 procent. Rozkwitnie przy tym szary rynek 
psując krew graczom z legalnej dystrybucji. A do tego 
pieniądze z daniny niekoniecznie trafi ą do deklarowanych 
przez ustawodawcę benefi cjentów.

Opłata reprograficzna 

Sprawy w toku 
Projekt zmian po raz pierwszy trafi ł do re-
sortu kultury w 2013 r., ale dopiero w ubie-
głym roku sprawy nabrały tempa. Media 
obiegła wiadomość, że ZAiKS ponownie 
zwrócił się do ministerstwa o  podnie-
sienie maksymalnego wymiaru podatku 
z 3 do 6 proc. i aby – obok nośników da-
nych –  dotyczył smartfonów, tabletów 
i  telewizorów. Prace nad nowelizacją 
ruszyły „z kopyta” w pierwszej połowie 
2020 r., ale później ucichły, by z inicjaty-
wy ministerstwa kultury powrócić pod 
wykaz prac Rady Ministrów. 

Do dziś jednak żadne decyzje nie za-
padły. Dlaczego? Tego dokładnie nie 
wiadomo. Z jednej strony instytucje za-
rządzające prawami autorskimi domagają 
się zmian, a rozszerzenie opłaty na całe 

Reszta miałaby trafi ać nadal do OZZ. Tym 
samym opłatę wpisuje się do ustawy, a nie 
rozszerza ją przez rozporządzenie, jak to 
jest obecnie – tłumaczy Michał Kanownik, 
prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Sama idea opłaty reprografi cznej, jako 
podatku od nośników danych, nie jest ni-
czym nowym i jest powszechnie stosowa-
na w wielu krajach. W Polsce obowiązuje 
od ponad dwudziestu lat. Wynosi maksy-
malnie 3 proc. wartości nośnika i objęte 
są nią między innymi dyski twarde, kar-
ty pamięci, odtwarzacze CD, płyty CD 
i DVD. Od niemal ośmiu lat ZAiKS oraz 
inne instytucje zarządzające prawami 
autorskimi proponują zmiany, tak w za-
kresie wielkości samego podatku, jak też 
listy obejmujących go sprzętów. Trudno 
się dziwić tej inicjatywie. Po pierwsze, li-
sta przedmiotów podlegających podat-
kowi nie była aktualizowana od niemal 
trzynastu lat. Takie pozycje jak faks czy 
odtwarzacze CD to już praktycznie relik-
ty minionej epoki. Zresztą pewnie między 
innymi z powodu archaicznej listy sprzę-
tu wpływy z tytułu tej opłaty są w Pol-
sce dużo niższe niż w  innych krajach. 
ZAiKS zainkasował niecały 1 milion euro 
w 2018 r., podczas gdy jego europejskie 
odpowiedniki pobrały w tym samym cza-
sie dużo większe opłaty: Artisjus (Węgry) 
– 10,7 mln euro, Austromechana (Austria) 
– 16,2 mln euro, SIAE (Włochy) – 25,8 mln 
euro. 

n Artur Kostrzewa 
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urządzenia, a nie tylko nośniki danych wy-
daje się być kwestią czasu, choćby z uwa-
gi na wspomniane małe wpływy z opłaty 
reprograficznej. Z drugiej jednak strony-
być może ma tu znaczenie deklaracja pre-
zydenta, który podczas kampanii obiecał, 
że tego podatku nie będzie. Pewnie liczy 
się też głos Federacji Konsumentów, która 
przestrzega przed wprowadzeniem opła-
ty w proponowanej obecnie postaci. Jeśli 
jednak, mimo wszystko, projekt zmian zo-
stanie wpisany w grafik prac rządowych 
w najbliższych miesiącach, efekt w posta-
ci wyższych cen urządzeń będzie swoi- 
stym „prezentem” na gwiazdkę. 

Praktyczne konsekwencje 

Jak wspomnieliśmy, w mediach nie bra-
kuje publikacji, których autorzy analizują, 
co zmieni wprowadzenie 6-proc. podat-
ku. Minister Piotr Gliński twierdzi, że nie 
wpłynie on na końcową cenę produktów, 
ale jego argumentacja najzwyczajniej mija 
się z prawdą. Na przykład zdaniem mini-
stra ceny smartfonów w Polsce są wyższe 
niż w Niemczech, co, jak wiadomo, praw-
dą nie jest. Wręcz przeciwnie, są niższe 
choćby dlatego, że krajowi dystrybutorzy 
i sprzedawcy zadowalają się niższą mar-
żą niż ich zachodni odpowiednicy. Chyba 
dla każdego, kto ma poję-
cie o ekonomii, jest jasne, 
że ceny sprzętu wzrosną. 
O ile? Zdaniem optymistów 
o wartość samego podatku, 
czyli 6 proc. Zdaniem reali-
stów zdecydowanie więcej, 
nawet o 10 proc. 

– Należy pamiętać, że 
wspomniane 6 proc. zosta-
nie dodane do samej ceny zakupu przez 
dystrybutora sprowadzonego do Polski pro-
duktu, a nie jego ceny końcowej, a to daje 
sporą różnicę. Cena najpierw zostanie po-
większona o dodatkowe koszty, następnie 
zwiększy się marża w kanale dystrybucyj-
nym, potem marża sklepu, a do końcowe-
go odbiorcy trafi sprzęt w cenie dodatkowo 
powiększonej o VAT – wyjaśnia Tadeusz 
Kurek, prezes NTT System.

Rzeczywiście, rachunek jest prosty. Je-
śli, dajmy na to, smartfon kosztuje u pro-
ducenta 2 tys. zł netto, to przy założeniu 
marży dystrybutora na poziomie 2 proc. 

plus marży sklepu 10 proc. i 23 proc. VAT, 
zwiększenie na wejściu ceny o  120  zł 
oznacza powiększenie ceny końcowej 
o 166 zł. 

Dwa oblicza szarej strefy
Jak podkreślamy w felietonie „Wszyscy 
jesteśmy złodziejami” (str.  11), póki co 
największym widocznym efektem ini-
cjatyw w sprawie opłaty reprograficznej 
jest coraz większa liczba artykułów na 
ten temat. Jednak chyba w żadnej publi-
kacji nie są poruszane ewentualne kon-
sekwencje zwiększonej opłaty, przed 
którymi stanęliby przede wszystkim gra-
cze rynkowi. Nowa danina dotyczyłaby 
przede wszystkim krajowego kanału dys-
trybucyjnego i przyczyniła się do spadku 
jego konkurencyjności. Choćby dlatego, 
że producenci dalekowschodni sprzeda-
ją swoje produkty bezpośrednio, bez do-
datkowych obciążeń takich, jak właśnie 
opłata reprodukcyjna. To byłby trudny 
do policzenia cios dla krajowego biznesu. 

– Za sprawą takiej opłaty zostaną za-
brane dochody dla budżetu państwa, 
a  jednocześnie straci polski biznes IT. 
Otworzylibyśmy wielkie drzwi do szarej 
strefy, które były tak mozolnie zamykane 
w ostatnich latach – powiedział Michał 
Kanownik w wywiadzie dla radia Tok FM.

Jednocześnie podniesie-
nie podatku do 6 proc. to 
wystarczająco dużo, by ulec 
pokusie sprzedaży w szarej 
strefie. Istnieje niebezpie-
czeństwo, że powstaną fir-
my, które sprzedając towar 
nie będą odprowadzały po-
datku i pozostaną bezkar-
ne, bo wiedzą, że ZAiKS 

nie działa tak efektywnie, jak Urząd Skar-
bowy, który dysponuje narzędziami sku-
tecznie odstraszającymi nieuczciwych 
sprzedawców. Przedsiębiorcy bardzo do-
brze znają mechanizm działania instytucji 
zarządzających prawami autorskimi, któ-
re zwykle potrzebują co najmniej pół roku, 
by rozpocząć działania wobec importera 
unikającego płacenia podatku. Podmio-
ty gospodarcze, które chcą uniknąć opła-
ty mają na to prostą i sprawdzoną metodę 
– po kilku miesiącach działania firmy są 
zamykane, a w ich miejsce pojawiają się 
nowe. Należy też zauważyć, że przedmio-

tem zainteresowania ZAiKS-u są zwykle 
duże podmioty, więc te małe mogą działać  
bezkarnie. 

W konsekwencji na dodatkowe niebez-
pieczeństwo narażeni są uczciwi przed-
siębiorcy. Historia biznesu IT w Polsce 
zna bardzo wiele przypadków, gdy legal-
nie i zgodnie z prawem działający dystry-
butor kupował sprzęt od importera, który 
nie płacił wymaganego podatku. 

– Tu konsekwencje poniósłby nie im-
porter, który zniknął z rynku, ale legal-
nie działający dystrybutor, który jest na 
miejscu, i którego łatwiej pociągnąć do 
odpowiedzialności – podkreśla Tadeusz 
Kurek. 

Przykładów nie trzeba szukać daleko 
– hasła takie jak „karuzela VAT”, „firmy 
słupy” czy „wyłudzenia VAT” w ostatnich 
latach słyszał chyba każdy…  n

TRZY WARUNKI  
udanego wdrożenia 
opłaty
Zdaniem ekspertów, jeśli opłata repro-

graficzna miałaby być skutecznie wdro-

żona, to po pierwsze należy zweryfi-

kować i zaktualizować listę produktów, 

które będzie obejmowała. Po drugie 

– co jest uszczegółowieniem pierwszego 

– powinna dotyczyć nośników danych, 

a nie urządzeń, których są one elemen-

tem. Nie dla każdego przecież smartfon 

jest centrum multimedialnym, a tele-

wizor katalogiem filmów i muzyki. Po 

trzecie i najważniejsze, nie powinna być 

radykalnie wyższa od obecnie obowią-

zującej. Przykładowo, wzrost o 1 proc. 

zostałby przez rynek przyjęty ze spo-

kojem i byłby respektowany. A z punktu 

widzenia ZAiKS-u lepiej zebrać 1 proc. 

od tysięcy firm, niż 6 proc. od setek 

i ponosić koszty procesowania się z set-

kami innych, w ramach spraw często 

skazanych na niepowodzenie. W takich 

przypadkach instytucje zarządzające 

prawami autorskimi będą obciążone 

dodatkowymi obowiązkami związanymi 

z dociekaniem prawnie należnych im 

dochodów, a zawodowi artyści czekać 

na pieniądze, które może nigdy do nich 

nie trafią. Minister Gliński 
w swojej  
argumentacji 
najzwyczajniej 
mija się z prawdą.
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Artur Kostrzewa 
dziennikarzRząd planuje zwiększenie opłaty re-

prografi cznej i  rozszerzenie listy 
urządzeń, które będą tą daniną ob-

jęte. Nie ma wątpliwości, że spowoduje 
to wzrost cen smartfonów, telewizorów 
Smart TV, tabletów czy komputerów. Ja-
kiej wysokości będzie to podatek i kiedy 
wejdzie w życie? Tego jeszcze nie wiado-
mo. O ile bowiem o sprawie jest głośno, to 
jej końca jeszcze nie widać. Do tej pory 
w efekcie prac rządowych powstają jedy-
nie kolejne publikacje prasowe na temat 
samej opłaty i jej skutków dla rynku. Choć 
w mediach temat jest dość gorący, nie do-
tyka wszystkich aspektów i konsekwencji, 
z jakimi należy się liczyć po nowelizacji 
tej opłaty. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwa-
gę na pewien aspekt tego podatku. A mia-
nowicie, że konieczność opłacenia go 
oznacza, że każdy użytkownik a priori 
traktowany jest jak złodziej. A konkret-
nie ktoś, kto nie płaci za fi lmy, muzykę, 
czy e-booki. A przecież tak nie jest. Dziś 
mało kto używa smartfona, Smart TV czy 
komputera do odtwarzania nielegalnie 
przywłaszczonych treści artystycznych. 
W odległej przeszłości taki podatek moż-
na by uznać za uzasadniony. Nie dalej 
przecież jak 20–30 lat temu funkcjonowa-
ły wypożyczalnie płyt audio i kaset wideo, 
które można było sobie skopiować i uży-
wać nie płacąc za oryginał. 

Mało tego, czytelnicy których pesel 
zaczyna się cyfrą „7” lub wcześniejszą, 
pamiętają z pewnością czasy, gdy w au-
dycjach radiowych prezentowano kom-
pletne płyty z intencją taką, by słuchacze 
mogli je sobie nagrać na magnetofon. 
W przypadku płyt kompaktowych pre-
zenterzy radiowi robili nawet małą pau-
zę po pół godzinie, by słuchacze mieli czas 

przełożyć kasetę na drugą stronę. Wów-
czas artyści mogli się zżymać i protesto-
wać, że ich fani, zamiast kupować płytę, 
kopiują ją, na dodatek z publicznej rozgło-
śni radiowej. Wówczas obciążenie nośni-
ka CD czy kasety magnetofonowej opłatą 
reprografi czną było uzasadnione, choć 
z pewnością w niejednym przypadku nie-
sprawiedliwe. 

Te czasy minęły. Dziś nikt już chyba nie 
kopiuje płyt, a zjawisko pirackich „empe-
trójek” też wydaje się być reliktem mi-
nionej epoki. Dziś najczęściej źródłem 
muzyki w  smartfonie czy komputerze 
jest platforma z muzyką – płatna lub nie, 
ale nawet wówczas legalna. Użytkow-
nik wykupując abonament automatycz-
nie płaci artyście. W takich przypadkach 
pobieranie dodatkowej opłaty nie jest 
uzasadnione. Jeszcze bardziej nie jest 
uzasadnione, gdy użytkownik w ogóle 
nie słucha muzyki i nie ogląda fi lmów 
na swoim telefonie czy komputerze. Ale 
gdy projekt rządowy wejdzie w  życie, 
każdy będzie musiał zapłacić tę daninę 
niezależnie od tego, czy używa sprzętu 
do konsumowania treści artystycznych 
czy nie. Również niezależnie od tego, czy 
konsumuje te treści legalnie, czy, mówiąc 
wprost, kradnie.

Co ciekawe, prace nad wprowadzeniem 
tej daniny trwają i prawdopodobnie bę-
dzie ona obowiązywała mimo negatyw-
nej oceny tej inicjatywy przez samego 
Prezydenta RP. „Obciążenie wszystkich 
smartfonów opłatą na rzecz ZAiKS, było-
by moim zdaniem niesprawiedliwe i kon-
stytucyjnie wadliwe; to, że masz smartfon 
jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utwo-
rów” – napisał Andrzej Duda na Twitterze. 
Szkoda, że w tym przypadku „ćwierknię-
cie” nie ma żadnej mocy prawnej… 

złodziejami?
Prawdopodobnie każdy smartfon, komputer czy telewizor Smart TV będzie 

objęty opłatą reprografi czną. Co w praktyce będzie oznaczać, że wszyscy 

użytkownicy tych sprzętów zostaną z defi nicji uznani za… złodziei. 
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Wszyscy jesteśmy 

W odległej 
przeszłości taki 
podatek można 

by uznać 
za uzasadniony. 

NA TEMAT
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PRAWO

Dzięki uldze badawczo-rozwojo-
wej podatnik może dwukrotnie 
odliczyć niektóre z ponoszonych 

kosztów prowadzenia działalności, a tym 
samym zmniejszyć podstawę opodatko-
wania, na podstawie której obliczany jest 
podatek dochodowy. Na tym kończy się 
łatwość ulgi, a  zaczynają ograniczenia 
i  wymogi, które ustawodawca postawił 
na drodze podatnika chcącego z niej sko-
rzystać. I tak, by w ogóle myśleć o uldze, 
podatnik musi zastanowić się, czy prowa-
dzi działalność badawczo-rozwojową. Co 
to takiego? Wyjątkowo zarówno ustawa 
o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych, jak i od osób prawnych, zawiera de-
fi nicję takiej działalności. Wynika z niej, 
że działalność badawczo-rozwojowa to 
„działalność twórcza, obejmująca bada-
nia naukowe lub prace rozwojowe, po-
dejmowana w  sposób systematyczny 
w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz 

wykorzystania zasobów wiedzy do two-
rzenia nowych zastosowań”. 

Jak można zauważyć, nie jest to naj-
bardziej precyzyjna defi nicja, jaką może-
my spotkać w przepisach podatkowych. 
Pozwala jednak na dokonanie wstępnej 
oceny naszej działalności i jej potencja-
łu w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. 
W dużym skrócie – jeśli przedsiębiorca 
sam opracowuje nowy produkt, usługę, 
technologię lub rozwiązania, które wyko-
rzystane zostaną w jego przedsiębiorstwie, 
a działania w tym kierunku podejmowane 
są według wcześniej ustalonego schematu, 
to istnieje szansa, że takie czynności zosta-
ną uznane za działalność badawczo-roz-
wojową. Ale czy samo prowadzenie takiej 
działalności wystarczy? Otóż nie. 

Postaw na pracownika
Obok wymogu prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej, każdy przedsię-

biorca chcący skorzystać z ulgi B+R musi 
przeanalizować ponoszone koszty. Rozli-
czenie ulgi nie jest możliwe, jeśli podatnik 
nie poniósł tzw. kosztów kwalifi kowanych 
–  to właśnie one mogą być dwukrotnie 
ujęte przy obliczaniu podstawy opodat-
kowania. Ich katalog znajduje się w obu 
ustawach o podatku dochodowym i – nie-
stety – przez swoje zamknięcie nie pozwa-
la na dowolne ich uwzględnianie. Wśród 
wskazanych przez ustawodawcę kosztów 
kwalifi kowanych znajdują się między in-
nymi wydatki na materiały i surowce, czy 
też na odpisy amortyzacyjne dokonywane 
od środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych. Na wyróżnienie 
zasługują jednak wydatki związane z wy-
nagrodzeniami, które w większości przy-
padków mają największy potencjał do 
rozliczenia ulgi.

Zanim dokonane zostaną rozliczenia, 
przedsiębiorca musi pamiętać, że w ra- Fo
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postaw 
na pracownika
Ulga badawczo-rozwojowa to skuteczne narzędzie, 
za pomocą którego możliwe jest obniżenie podatku 
dochodowego. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą 
może od ustalonej podstawy opodatkowania odjąć pewne koszty, 
które już raz zostały uwzględnione przy obliczaniu dochodu.

Koszty 
       w uldze 

B+R:B+R:
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mach ulgi nie mogą być uwzględnione 
pensje każdego pracownika. Ustawodawca 
wyraźnie podkreśla, że jeśli podatnik chce 
uznać jakiś koszt za kwalifikowany, to taki 
wydatek musi być bezpośrednio związany 
z wykonywaniem prac badawczo-rozwo-
jowych. Tutaj wracamy do punktu wyj-
ścia –  konieczne jest przeanalizowanie 
zakresu obowiązków pracowników i wy-
branie spośród nich tych osób, które fak-
tycznie biorą udział w tego typu pracach. 
Jeśli więc jeden z pracowników opracu-
je recepturę nowego produktu, a  drugi 
przeprowadzi badania nad jego składem 
oraz bezpieczeństwem, to jak najbardziej 
możemy uznać, że są to pracownicy re-
alizujący działalność badawczo-rozwojo-
wą. Natomiast księgowa, która dokonuje 
rozliczenia całego projektu, związanego 
z wprowadzeniem do oferty produktu, al-
bo operator maszyny, która wyprodukuje 
nalepki na opakowanie, w którym wyrób 
będzie sprzedawany, nie prowadzą bezpo-
średnich prac nad stworzeniem nowego 
produktu, a tym samym ich wynagrodze-
nia nie mogą być uwzględnione w rozlicze-
niu ulgi B+R. 

Wśród orzeczeń, które dotyczą wy-
nagrodzeń pracowników, w  kontekście 
możliwości skorzystania z  ulgi badaw-
czo-rozwojowej znaleźć można wyrok 
uznający za koszt kwalifikowany np. wy-
nagrodzenie kierowników projektu. Sąd 
administracyjny podkreślił w nim, że twór-
czy charakter podejmowanych 
działań można przypisać tak-
że pracy osób nadzorujących 
i  kierujących pracownikami, 
bezpośrednio wykonującymi 
prace badawczo-rozwojowe. Wymogiem 
jest tu, by kierownicy nie tylko sprawowali 
nadzór, ale i doradzali współpracownikom 
przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy 
technicznej i zdobytego doświadczenia.

Jaki pracownik, taka 

Opierając się zarówno na treści interpreta-
cji indywidualnych, jak i orzeczeń sądów, 
wskazać należy, że są branże o szczegól-
nym potencjale badawczo-rozwojowym 
–  i  to nie tylko ze względu na charak-
ter wykonywanych prac, ale również za-
kres obowiązków pracowników. Nie tylko  
laboratoria i duże przedsiębiorstwa mogą 

w tym zakresie korzystać z ulgi. Opracowy-
wanie receptur nowych produktów kos- 
metycznych, zaprojektowanie nowego 
procesu technologicznego, dostosowa- 
nego do produkcji wcześniej niewykorzys- 
tywanego materiału, czy też wdrażanie 
prototypu nowego rodzaju grzejnika – to 
wszystko wymaga zaangażowania pra-
cowników, których wynagrodzenia mogą 
być uznane za koszty kwalifikowane. Przy-
kłady można mnożyć, bo nieważne jest to, 
czy przedsiębiorca zajmuje się produkcją 
domofonów, czy też przygotowywaniem 
platformy edukacyjnej – im więcej w da-
nym przedsiębiorstwie realizowanych jest 
etapów związanych z działalnością badaw-
czo-rozwojową, tym większy potencjał dla 
kosztów kwalifikowanych. 

Przy uwzględnianiu wynagrodzeń jako 
kosztów kwalifikowanych, należy pamię-
tać o jeszcze jednym, dość istotnym aspek-
cie. Jeśli pracownik zajmuje się wyłącznie 
opracowywaniem nowatorskich produk-
tów czy rozwiązań, problemu nie będzie. 
Ale gdy w międzyczasie zaangażowany 
jest również w inne czynności, jak obsługa 
klienta czy realizacja stałej produkcji, po-
jawia się konieczność obliczenia propor-
cji czasu jego pracy. Przepisy są jasne: jeśli 
chcesz uwzględnić w kosztach kwalifiko-
wanych wynagrodzenia pracowników, to 
tylko w takiej części, w jakiej wykonują oni 
prace badawczo-rozwojowe. Dlatego też 
tak ważne jest odpowiednie przygotowa-

nie do rozliczenia ulgi. Każ-
dy pracownik, który naszym 
zdaniem wykonuje zadania 
o charakterze badawczo-roz-
wojowym, powinien prowa-

dzić ewidencję czasu pracy. Nie musi to być 
skomplikowany formularz – wystarczy, że 
na przykład w Excelu wyszczególnionych 
zostanie kilka rubryk, w których każdego 
dnia zatrudnione osoby określą zakres wy-
konywanych obowiązków, ogólny czas pra-
cy oraz czas, w którym realizowały prace 
o stricte badawczo-rozwojowym charak-
terze. Im więcej danych przedsiębiorca 
zbierze na potwierdzenie tych informacji, 
jak listy obecności, raporty z wykonywania 
poszczególnych projektów itp., tym lepiej. 
Warto pamiętać, że taka dokumentacja 
przyda nam się nie tylko przy rozliczaniu 
ulgi – do określenia odpowiedniej propor-
cji, a tym samym do obliczenia wysokości 

Diabeł tkwi  
w szczegółach. 

kosztów kwalifikowanych – ale również 
na wypadek czynności sprawdzających 
czy kontroli ze strony urzędu skarbowego.

Umowa ma znaczenie 
Zanim jednak przystąpimy do rozliczania 
ulgi, konieczne jest dopilnowanie bardzo 
ważnego szczegółu, który – niestety – czę-
sto umyka przedsiębiorcom. Oprócz tego, że 
pracownik musi realizować prace badaw-
czo-rozwojowe, powinien jeszcze być od-
powiednio zatrudniony. W przypadku osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
cę nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzy-
stać z ulgi. Podobnie będzie w przypadku 
umów cywilnoprawnych – z tym, że dia-
beł tkwi w szczegółach. Pod płaszczykiem 
umowy zlecenia nie jest możliwe ukrycie 
podwykonawcy, bo w ustawach podatko-
wych wyraźnie wskazano, że tylko wyna-
grodzenia osób świadczących usługi na 
podstawie umów cywilnoprawnych, bez 
własnej działalności gospodarczej, mogą 
być rozpatrywane jako koszty kwalifiko-
wane. Przedsiębiorcy bardzo często korzy-
stają z usług innych podmiotów w ramach 
kontraktów B2B, jednak w przypadku ulgi 
badawczo-rozwojowej skutecznie zmniej-
sza to możliwość obniżenia podatku, cza-
sem nawet całkowicie to uniemożliwiając. 

Cele ulgi B+R są jasne – przedsiębiorcy 
powinni projektować nowe produkty lub 
technologie, tworzyć je i wdrażać, dzięki 
czemu podniesiona zostanie konkurencyj-
ność nie tylko konkretnego podmiotu, ale 
i polskiej gospodarki. Jeśli więc to Wy lub 
Wasi pracownicy jesteście autorami da-
nych rozwiązań oraz poszczególnych eta-
pów realizowanego projektu, zwiększycie 
swoje szanse na zakończone sukcesem  
rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej, 
zostawiając w swojej kieszeni środki na 
dalsze inwestycje. 
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Według raportu Manpower 
Group i HRlink, dotyczącego 
sytuacji w Polsce, aż 88 proc. 

zatrudnionych chciałoby pracować zdal-
nie, a najpopularniejsze jest obecnie łą-
czenie pracy zdalnej z biurową (75 proc.). 
Tym samym fi rmy i ich pracownicy jeszcze 
długo będą potrzebować odpowiednich 
komputerów oraz fachowego wsparcia do 
zdalnego i mobilnego wykonywania obo-

wiązków. Tymczasem niewiele jest na ryn-
ku urządzeń, które tak dobrze spełniają 
oczekiwania współczesnych pracowni-
ków, jak laptopy HP EliteBook z serii 800. 
Co istotne, jako wysokiej jakości modele 
premium umożliwiają resellerom wypra-
cowanie wyższych marż i oferowanie klien-
tom dodatkowych usług.

Lekki, wygodny, wydajny 
HP EliteBook z serii 800 to laptop z 13,3- lub 
15,6-calowym ekranem Full HD, wyposa-

żony w mocne podzespoły, które za-
pewnią płynną pracę z wydajnymi 

aplikacjami biznesowymi. Na po-
kładzie jest w tym przypadku 

procesor Intel Core 11 gene-
racji, pamięć RAM DDR4 

3200 MHz, nośnik SSD 
PCIe NVMe, a opcjo-
nalnie także karta gra-
fi czna Nvidia GeForce 
MX450. Przy czym 
opcja z  kartą gra-
fi czną dostępna jest 
w  większym mode-
lu 850, przy czym na 

rynku jest dostępna 
także wersja konwer-

towalna x360 830. 
Tym samym użytkow-

nik ma do wyboru dwa typy

obudowy: tradycyjny laptop oraz wer-
sję z ekranem, który można obrócić o 360 
stopni i korzystać z urządzenia tak, jak z ta-
bletu. Wygodę użytkowania i szczególnie 
ważną w  pracy zdalnej mobilność gwa-
rantuje smukłość i lekkość laptopa, który 
po złożeniu (model 13,3-calowy) ma zaled-
wie 179 mm grubości, a waży – mimo moc-
nej, metalowej obudowy – jedynie ok. 1,3 kg. 

Zdalni pracownicy docenią z pewnością 
również opcję ultrajasnego wyświetlacza, 
co pozwala na komfortową pracę także na 
zewnątrz. Równie praktycznym elemen-
tem jest cały szereg złączy, a także szybkie 
USB i Thunderbolt. Użytkownik Elite 800 
może też skorzystać z łączności WLAN naj-
nowszej generacji – Wi-Fi 6 o gigabitowej 
szybkości.

Co istotne, laptop w delikatnie lśniącej, 
srebrzystej obudowie po prostu ładnie wy-
gląda, co dla niemałej grupy klientów ma 
czasem większe znaczenie niż parametry 
specyfi kacji – nawet jeśli jest, jak w omawia-
nym przypadku, najnowsza. 

HP EliteBook z serii 800 jest nie tylko wy-
dajny, mobilny i wygodny w użyciu, ale też 
standardowo wyposażony w zaawansowa-
ne funkcje ochrony i sprzętowe zabezpie-
czenia. Co ważne, dotyczy to wszystkich 

ADVERTORIAL

HP EliteBook z serii 800 to idealny laptop do pracy 

zdalnej – lekki, smukły, wydajny i wyposażony 

w wielowarstwowy system ochrony danych.

HP EliteBook 800: 
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poziomów systemu operacyjnego. Współ-
pracując ze sobą, tworzą one zawsze dzia-
łającą, aktywną i odporną obronę. Skutecz-
nie wykrywają ataki i chronią przed zagro-
żeniami, a także szybko przywracają sprzęt 
do działania po cyberataku, nie dopuszcza-
jąc do wyrządzenia szkód. 

Zabezpieczeń jest całe spektrum – w dal-
szej części omawiamy kilka wybranych. Po 
pierwsze, wśród licznych rozwiązań warto 
zwrócić uwagę na te szczególnie przydatne 
w pracy zdalnej, jak ochrona przed podglą-
daniem zawartości ekranu. Ponadto uwie-
rzytelnianie wieloskładnikowe chroni sieć 
i komunikację VPN przed nieupoważnio-
nym dostępem. Do logowania potrzeba na-
wet trzech składników, w tym zabezpieczeń 
biometrycznych, jak odcisk palca i rozpo-
znawanie twarzy. 

Specjaliści HP Inc. zadbali także o zabez-
pieczenie zarządzania konfi guracją (HP 
Sure Admin). Administrator IT może zdal-
nie zarządzać ustawieniami BIOS i uzyskać 
dostęp do jego konfi guracji. Korzystanie 
z  certyfi katów cyfrowych i  kryptografi i 
klucza publicznego eliminuje ryzyko zwią-
zane ze starszymi metodami opar-
tymi na hasłach. Co ważne, dobrze 
chronieni są także użytkownicy 
HP EliteBook w małych i średnich 
fi rmach. Do ich dyspozycji jest HP 
Proactive Security – zaawansowa-
na usługa ochrony punktów koń-
cowych, obejmująca zarządzane 
usługi zabezpieczeń dla MŚP. 

Z kolei rozwiązanie HP Sure
Sense wykorzystuje algoryt-
my głębokiego uczenia się i za-
awansowaną technologię sieci 
neuronowych, aby rozpozna-
wać  złośliwe oprogramowanie 
i  chronić przed wcześniej nie-
znanymi atakami. Te funkcje uzu-
pełnia bezpieczne przegląda-
nie stron internetowych dzięki 
HP Sure Click. Dla dużych fi rm 
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i  administracji to najbezpieczniejsze na 
świecie rozwiązanie do izolowania i ogra-
niczenia dostępu do aplikacji. 

Gdy już problem wystąpi, użytkownik 
może polegać na kolejnym pakiecie za-
bezpieczeń. Po ataku oprogramowanie 
sprzętowe może zostać automatycznie 
przywrócone (HP Sure Start), jak i bez-
piecznie odzyskany system operacyjny 
(dzięki HP Sure Recover). Wzmocnioną 
ochronę sprzętu dla tych funkcji zapewnia 
kontroler HP Endpoint Security, fi zycznie 
odizolowany i zabezpieczony kryptogra-
fi cznie. Doskonałą ochronę przed cybe-
rzagrożeniami uzupełnia ochrona przed 
fizycznymi uszkodzeniami. Komputery 
z serii 800 są poddawane testom odpor-
ności według normy militarnej MIL-STD 
810  H.  Ponadto zarządzanie zabezpie-
czeniami, sprzętem i ustawieniami BIOS 
usprawnia narzędzie HP Manageability In-
tegration Kit. Umożliwia administratorom 
łatwe wdrażanie aktualizacji, zasad i polity-
ki bezpieczeństwa. 

Warto dodać, że do oferty producenta 
weszły nowe usługi dla zespołów IT, jak: 

HP Active Care dla proaktywnego wspar-
cia i utrzymania urządzeń, HP Proactive 
Insights do inteligentnego monitorowania 
fl oty oraz HP Proactive Endpoint Manage-
ment do zarządzania punktami końcowymi 
na wielu systemach operacyjnych.

Tomasz Omelaniuk 
Technical Consultant, HP Inc. 

jeden z najbezpieczniejszych  
laptopów na świecie
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CRN Nie rozmawialiśmy od czasu, kiedy 
sprzedaliście swoje udziały w ABC Dacie 
na rzecz Also. Zacznę zatem od pytania 
o opłacalność tamtej inwestycji. Wasz 
komunikat w tej kwestii brzmi: „cash on 
cash x2”. Jak to rozumieć? 
Tomasz Czechowicz To znaczy ni  

mniej, ni więcej, że jak wkładamy 100 

to wyciągamy 200. Podawany przez 

nas parametr określa się fachowo jako 

fully realized cash on cash. Zatem in-

westycja w ABC Datę zwróciła nam się 

dwukrotnie, zarobiliśmy około 100 mi-

lionów złotych.

Znakomity wynik… 
Niezupełnie, bo zwykle nasze cash on 

KANAPA CRN POLSKA
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cash wynosi x3 lub x4. Z drugiej stro-

ny nie mogę narzekać, bo ABC Data była 

naszą pierwszą buyout’ową inwestycją, 

w dodatku bardzo dużą jak na nasze moż-

liwości, bo stanowiącą 40 proc. wartości 

naszych ówczesnych aktywów. I jak na 

pierwszą taką inwestycję poziom x2 to 

niezły wynik, choć podkreślam, że wcale 

nie rewelacyjny. 

Bywało gorzej? 
Gorszy wynik niż na ABC Dacie uzyskali-

śmy w przypadku Netii – wyniósł x1,17. 

Najlepszy na razie to Invia x7. Z drugiej 

strony parametr cash on cash nie jest je-

dynym, jaki trzeba brać pod uwagę. Przy-

kładowo, lepszy wydaje się krótki buyout 

na niższym poziomie cash on cash niż in-

westycja z wyższym poziomem tego pa-

rametru, ale trwająca bardzo długo. 

Pozostając jeszcze przy ABC Dacie: dla-
czego w ogóle weszliście w tak klasyczny, 
niskomarżowy biznes jak dystrybucja 
broadline’owa. Na pierwszy rzut oka nie 
wygląda to na interes życia z  punktu 
widzenia funduszu specjalizującego się 
w nowych technologiach. 
Tak naprawdę to była jedna z tych mniej 

ryzykownych inwestycji. W ogóle dys-

trybutorzy to „bezpieczne porty” dla 

funduszy private equity. Mamy w tym 

przypadku do czynienia z bardzo usta-

bilizowanym biznesem, choć wymaga-

„Mamy na rynku niemało producentów oprogramowania, którzy są 
liderami czy nawet monopolistami w swoich wąskich specjalizacjach, 
a których możemy przekształcić w dostawców software-as-a-service. 
Jesteśmy najlepszym w regionie adresem, który będzie wspierał 
transformację takich fi rm do modelu SaaS” – mówi Tomasz Czechowicz, 
założyciel i partner zarządzający MCI Capital. 

po kapitał 
  i wiedzę   

Zapraszamy 
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jącym ze strony funduszy i zarządów 

wielu działań, których celem jest rozwój 

przejętego biznesu, przede wszystkim 

w kierunku szeroko rozumianego e-com-

merce’u i transformacji cyfrowej. 

A dlaczego w przypadku tureckiego dys-
trybutora Index Grup uzyskaliście gor-
szy wynik niż na ABC Dacie? 
O tym, że w przypadku tamtego buyoutu 

wskaźnik cash on cash wyniósł x1,6, 

zadecydowały aspekty makroekono-

miczne, jakie występowały na tureckim 

rynku. W lokalnej walucie uzyskaliśmy 

x7, niestety w Turcji jest wysoka infl a-

cja, jeszcze większa niż w Polsce w la-

tach 90-tych. 

Zaczynaliście ponad 20 lat temu jako fun-
dusz venture capital, ale począwszy od 
ABC Daty zaczęliście preferować buy-
out. Dlaczego? 
To po prostu model bardziej rentow-

ny niż venture capital i growth capital. 

Średnio fundusze venture, globalnie, uzy-

skują przeciętnie wyniki od zera do 10 

procent zwrotu. To zależy oczywiście od 

konkretnego funduszu i koniunktury, ale 

tym najlepszym funduszom, które za-

rabiają dużo, towarzyszy rzesza takich, 

które tracą lub wychodzą na zero. Model 

growth daje nieco lepszą średnią stopę 

zwrotu. Najlepiej pod tym względem wy-

gląda właśnie buyout, przy czym digital 

buyout jest najbardziej rentowny i na nim 

opieramy naszą strategię. 

Jak możemy scharakteryzować tę formę 
inwestycji? 
Digital buyout dzieli się na inwesty-

cje po pierwsze w dysruptorów cyfro-

wych, czyli czyste modele cyfrowe, jak 

Allegro czy IdoSell, po drugie w infra-

strukturę cyfrową, czyli fi rmy takie, jak 

ATM, ABC Data, bądź InPost, a po trzecie 

w podmioty przechodzące transforma-

cję cyfrową, gdzie dobrym przykładem 

jest na przykład LPP czy Empik. ABC Da-

ta to z jednej strony przykład infrastruk-

tury cyfrowej, a z drugiej strony udany 

przykład transformacji cyfrowej. Bardzo 

pomógł w tym InterLink, który w grun-

cie rzeczy decydował o tym, że ABC Data 

dobrze sobie radziła na wysoce konku-

rencyjnym rynku. 

Jak natomiast ocenia Pan waszą inwesty-
cję w Morele.net? 
To prawdopodobnie najbardziej ren-

towna inwestycja w naszym portfelu. 

Morele.net stało się ważnym challenge-

rem Allegro, z własnym marketplace’em 

i własnymi markami. W ubiegłym roku 

przejęli obsługę transakcji z eMAG.pl, 

drugiego w naszym regionie Europy naj-

większego gracza e-commerce’owego za 

Allegro. Generalnie, Morele.net bardzo 

dynamicznie się rozwija i myślę, że naj-

bliższe 24 miesiące potwierdzą, że – jak 

powiedziałem – to najbardziej udana al-

bo jedna z najbardziej udanych inwesty-

cji pod względem cash on cash w naszym 

portfelu. W zasadzie jest skazana na suk-

ces, biorąc pod uwagę światowe trendy. 

Przykładowo w Chinach e-commerce to 

około 50 proc. retailu, a w Polsce jedynie 

10 proc., mamy więc ogromną przestrzeń 

do dalszego rozwoju. W gruncie rzeczy 

wystarczy utrzymywać market share, że-

by w perspektywie kolejnych lat wzro-

snąć kilkakrotnie. 

Czy wspomniane 24 miesiące to horyzont 
czasowy wyjścia z tej inwestycji? 
Inwestycje w Morele.net i Pigu.lt będzie-

my w taki czy inny sposób fi nalizować 

w latach 2021–22. Nawiasem mówiąc 

Pigu.lt to kandydat na takie Allegro kra-

jów bałtyckich. W każdym razie, zwycza-

jowo nasze inwestycje trwają do pięciu 

lat, ale od pewnego czasu przeprowadza-

my coraz więcej transakcji typu recap, 

czyli zamiast całkowicie wychodzić z da-

nej inwestycji na pewnym etapie anga-

żujemy w nią inny fundusz, kontynuując 

projekt wspólnie z nim. 

W ten sposób, jeśli ma 

to sens, wydłużamy 

sobie cykl inwestycyj-

ny życia w wybranych 

spółkach z 5 do 10 lat.

Macie jakiś problem 
z klasycznymi wyjścia-
mi? 
Największym teraz problemem dla 

nas nie są wyjścia z inwestycji. Świad-

czy o tym ponad 1 mld zł pozyskany 

w ubiegłym roku, a obecny rok też pod 

tym względem zapowiada się bardzo 

dobrze. Wyzwanie stanowią natomiast 

kolejne dobre inwestycje. W  samym 

2021 roku możemy zainwestować 1 mld 

do 1,5 mld zł. Ostatnimi laty zakumulo-

waliśmy bardzo dużo kapitału, w związ-

ku z dużą ilością wyjść z inwestycji. To 

pierwszy raz od 15 lat, kiedy nie mamy 

długu netto i duże nadwyżki fi nansowe. 

Obecnie kluczowe dla nas są więc nowe 

inwestycje. W perspektywie najbliższych 

5 lat chcemy przeznaczyć na nie około 

500 – 600 mln euro. 

Ile transakcji rocznie chcielibyście robić? 
Chcielibyśmy jak najwięcej, ale dobrze je-

steśmy w stanie rocznie przeprowadzić 

góra 2 – 3 transakcje. 

Nadal głównie w regionie CEE? 
Tak, region CEE jest dla nas kluczowy 

i w paśmie od Finlandii na północy do 

Grecji na południu mamy ambicje tworze-

nia regionalnych i europejskich czempio-

nów. W tym celu staramy się inwestować 

w liderów w jednym z dużych krajów re-

gionu i rozwijać ich biznes do momen-

tu, kiedy odgrywa ważną rolę w regionie 

lub Europie. 

A jeśli chodzi o obszary technologiczne, 
to którymi z nich jesteście najbardziej  
zainteresowani? 
Po pierwsze segment rozwiązań softwa-

re-as-a-service. Przy czym chodzi także 

o oprogramowanie, które dopiero powin-

no przejść transformację do modelu SaaS. 

Mamy na rynku niemało takich produ-

centów oprogramowania, którzy są lide-

rami czy nawet monopolistami w swoich 

wąskich specjalizacjach, a których mo-

żemy przekształcić 

w dostawców software-

-as-a-service. Jesteśmy 

najlepszym w regionie 

„adresem”, który będzie 

wspierał transformację 

takich fi rm do modelu 

SaaS. Zapraszamy do 

nas fi rmy, które chcą 

przejść przez taki pro-

ces, a jednocześnie zaistnieć w Europie. 

A kolejny atrakcyjny obszar? 
To marketplace’y, które też możemy 

transformować do zaawansowanego 

modelu e-commerce’owego. Trzeci 
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W perspektywie 
najbliższych 5 lat 
chcemy przeznaczyć na 
nowe inwestycje około 
500 – 600 mln euro. 
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Jak rozumiecie Digital 2.0? 
Po 21 latach doświadczeń w gospodar-

ce cyfrowej mamy znakomite kontakty 

i ogląd sytuacji w całym regionie, ale też 

globalnie. Mamy wiedzę na temat podob-

nych sytuacji w poszczególnych naszych 

spółkach i bazując na tym, możemy po-

dejmować przemyślane, wypróbowane 

działania w obszarze cyfrowym. Jednym 

z przykładów jest Frisco.pl, które od run 

rate’u na poziomie 10 mln zł doszło do 

200 mln zł, co udało się głównie dzięki 

poprawie cyfrowego marketingu i pro-

cesów logistycznych. Mamy pod tym 

względem największe doświadczenie 

w regionie. 

A co oferujecie, jeśli chodzi o cross-bor-
der assistance i M&A assistance? 
Jeśli chodzi o cross-border to staramy 

się, aby nasze biznesy stawały się biz-

nesami regionalnymi, w czym odgrywa-

ją też rolę fuzje i przejęcia. Nasze spółki 

w sumie przeszły przez 130 takich pro-

cesów, przejmując inne biznesy. To po-

kazuje skalę doświadczenia MCI w tym 

zakresie. Oczywiście nie zawsze M&A ma 

sens, ale takie biznesy z regionalnym po-

tencjałem szczególnie lubimy. 

Jedną z ciekawszych waszych inwestycji 
digitalowych jest IAI. Jaki potencjał ma 
ta spółka? 
Ogromny, bo przechodzi przez nią rocz-

nie kilkanaście miliardów złotych po-

chodzących z handlu w polskim sektorze 

e-commerce. IAI działa w takim mode-

lu, że obsługuje u merchantów wszyst-

kie aspekty związane z rozwojem ich 

e-commerce’u. Warto podkreślić, że ma-

my teraz w portfelu dwie spośród pięciu 

największych spółek e-commerce’owych 

w Polsce. 

Jak pandemia wpłynęła na wasze spółki? 

Szczególnie baliśmy się o spółkę Mar-

ketFinance z  naszego portfela w  UK. 

To FinTech, który zajmuje się lendin-

giem dla firm MŚP. Obawialiśmy się fa-

li bankructw właśnie małych i średnich 

przedsiębiorstw, tymczasem spółka ta 

w ostatnich miesiącach notowała 200 

–300 proc. wzrostów rok do roku. W su-

mie COVID spowodował, a w zasadzie 

nie on sam, co reakcje rządów na wirusa, 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 
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z kolei obszar to sektor FinTech&Insur-

Tech. Poza tym interesują nas projekty 

z obszaru infrastruktury cyfrowej, w tym 

telekomy i data center, ale także dystry-

butorzy czy firmy produkcyjne, które 

mają produkty dostosowane do rynku 

e-commerce’owego. I wreszcie spółki, 

które wprawdzie mają już istotnie nad-

budowany element cyfrowy, ale jeszcze 

nie determinuje on w ich przypadku bazy 

sprzedażowej. Przykładowo, retailerzy, 

którzy przez internet realizują jedynie 

20 proc. sprzedaży. 

A jakie parametry finansowe muszą speł-
niać przedsiębiorstwa, żebyście się nimi 
zainteresowali? 
Od 5 do 50 mln zł EBIDTA i trzeba przy-

znać, że akurat takich spółek jest w na-

szym regionie niemało. Na bieżąco 

analizujemy około 40 do 50 firm, co po-

tem konwertuje w jedną, dwie, a czasem 

– czego nam teraz bardzo życzę – trzy 

transakcje rocznie. 

Wy macie na to dużo kapitału. Jak na-
tomiast wygląda sytuacja na całym  
rynku? 
Nowe inwestycje to obecnie najtrudniej-

sze wyzwanie również z tego powodu, 

że inwestorzy są teraz bardzo skłonni do 

działania. Wydawało się, że COVID wy-

straszy rynki kapitałowe, ale stało się 

wręcz przeciwnie, bo te bardziej wystra-

szyły się inflacji i szukają teraz sposobu 

na inwestowanie gotówki. 

Gotówka to jednak nie wszystko. Wy sta-
wiacie też na wiedzę. 
Tak, inwestycja kapitałowa to jakieś 

25 proc. naszej wartości dodanej. Resz-

ta to kwestia wiedzy, doświadczenia, 

umiejętnego rozwoju poszczególnych 

projektów. MCI jest przykładem jedyne-

go w Europie Środkowej funduszu digital 

private equity w obszarze buyout. W na-

szym regionie nikogo innego z cyfrową 

wiedzą, jak nasza, po prostu nie ma. My, 

poza tymi podstawowymi funkcjami fun-

duszu, jak porządkowanie procedur, cor-

porate governance, finanse, lewarowanie 

i  inne tego rodzaju, oferujemy know-

-how dotyczący transformacji cyfrowej, 

tzw. Digital 2.0, ale także M&A assistance 

i cross-border assistance. 

wpompowanie w gospodarkę masy pie-

niędzy i  przypływ gotówki do wielu 

biznesów. Jedyną spółką z naszego port-

folio, która ucierpiała na pandemii, jest 

rosyjska Travelata, która mocno dostała 

rykoszetem, jak cały sektor turystyczny. 

Na szczęście już wróciła do rentowności, 

a z czasem może nawet na chwilowym 

kryzysie zyskać, bo nie przetrwała go 

spora część jej konkurentów. Reszta na-

szych spółek zyskała na pandemii. 

Jaka jest obecnie łączna wartość ak-
tywów, którymi zarządzacie i  ile pro-
centowo wynosi udział inwestycji 
kapitałowych zagranicą? 

Nasze aktywa są teraz warte około 

2,5 mld zł. Sytuacja MCI wygląda tak, 

że trzecią cześć wszystkiego, co mamy 

stanowią inwestycje zagraniczne, jedną 

trzecią polskie, a pozostała jedna trzecia 

to gotówka. 

Na jakim etapie jest wasz spór ze Skar-
bem Państwa w sprawie JTT Computer? 
To już taki sądowy serial brazylijski…  
Na pewno powinno się to zakończyć du-

żo wcześniej – pozytywnym dla nas wy-

rokiem. Jednak państwo polskie w tego 

typu przypadkach działa jak prywatny 

przedsiębiorca, czyli niezależnie od sta-

nu faktycznego do upadłego broni swo-

jego interesu. W takich sprawach nie ma 

zmiłuj. Pewne jest to, że w tej walce żad-

na ze stron nie odpuści do samego końca. 

Pełna treść rozmowy na CRN.pl.

TOMASZ CZECHOWICZ  

jest założycielem MCI Capital, czo-

łowego funduszu inwestycyjnego 

w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Początki jego kariery biznesowej się-

gają lat 90-ych, kiedy był współza-

łożycielem JTT Computer, w której to 

firmie pełnił rolę prezesa do 1998 r. 

Jest absolwentem Politechniki Wro-

cławskiej, gdzie ukończył wydział 

Inżynierii Zarządzania, jak też posia-

da tytuł MBA uzyskany na Uniwersy-

tecie Minnesoty. 
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Specjaliści z 3S przeanalizowali naj-
częstsze przypadki, w których zreali-
zowali udane projekty z integratora-

mi. Na podstawie zdobytych doświadczeń 
opisali wybrane sytuacje, w których warto 
rozważyć współpracę z operatorem klastra 
data center. Poniżej pięć z nich.

Sytuacja nr 1
Twój klient, który dotąd bazował na infra-
strukturze on-premise, chce przenieść swo-
je zasoby do chmury obliczeniowej i szuka 
optymalnego dla siebie rozwiązania. Podoba 
mu się model rozliczenia abonamentowego. 
Dla specjalistów z centrum danych 3S ta-
kie sytuacje to codzienność. Po przeanali-
zowaniu projektu, integrator może liczyć 
na rekomendację odpowiedniego mode-
lu infrastruktury (chmura prywatna – de-
dykowana lub współdzielona, hybrydowa, 
multicloud). W  ramach współpracy eks-
perci 3S, wspólnie z integratorem, nie tyl-
ko zaprojektują rozwiązanie, kupią sprzęt 
(CAPEX po stronie 3S DC), zainstalują 
i skonfi gurują całe środowisko, ale także 
zarekomendują dodatkowe usługi zarzą-
dzania i backupu. Całe rozwiązanie będzie 
dostępne w wygodnym modelu abonamen-
towym. Możliwe są dwa modele współpracy 
z integratorem: operator data center może 
występować jako poddostawca i  partner 
technologiczny usług integratora lub jako 
bezpośredni dostawca dla klienta. 

 Sytuacja nr 2 
Chcesz zaoferować klientowi projekt, w któ-
rym niezbędny jest nadzór nad usługami 
w trybie 24/7/365, a nie posiadasz zespołu 
odpowiedzialnego za monitoring.
3S DC ma do dyspozycji dyżurnych ope-
ratorów, którzy czuwają nie tylko nad 

infrastrukturą, ale też nad realizacją usług. 
Oznacza to, że dzięki współpracy z 3S DC 
usługi świadczone przez integratora w na-
szych data center, mogą być monitorowane 
w trybie 24/7/365. 3S DC może monitoro-
wać praktycznie każdy element ekosystemu 
IT, począwszy od CPU/RAM/storage ma-
szyn wirtualnych, po bazy danych czy punk-
ty styku DB/APP lub OS/APP. Na życzenie 
wykonywane są również grafi czne panele 
do zarządzania infrastrukturą dla admini-
stratorów czy kadry zarządzającej.

 Sytuacja nr 3
Szukasz technologicznego fundamentu pod 
budowane dla klienta rozwiązanie SaaS, np. 
system typu ERP, e-commerce, księgowy 
etc. Chcesz, żeby było ono uruchomione na 
skrojonej na miarę, skalowalnej, bezpiecznej 
i zarządzanej infrastrukturze. 
Specjaliści 3S przygotują projekt, w którym 
dostosują wielkość zasobów, poziom bez-
pieczeństwa i rozwiązania telekomunika-
cyjne tak, aby środowisko było optymalnie 
dopasowane do potrzeb klienta końco-
wego. Najczęściej wykorzystywaną przez 
klientów 3S opcją jest prywatna, sklastro-
wana infrastruktura serwerowa z wieloma 
dodatkowymi opcjami, np. backupu (także 
do chmury) czy geografi cznego rozprosze-
nia zasobów w ramach sieci połączonych 
ośrodków DC. 

 Sytuacja nr 4
Chcesz mieć do dyspozycji powierzchnię 
w profesjonalnym data center, gdzie na wła-
snej infrastrukturze będziesz świadczył 
usługę dla klienta końcowego.
W zależności od potrzeb, 3S udostępni Ci 
szafy, kiosk i/lub cały moduł w  jednym 
ze swoich centrów danych w Katowicach 

lub Warszawie. Zaawansowane systemy 
zasilania, chłodzenia oraz przeciwpoża-
rowe, a także wymagające procedury bez-
pieczeństwa i liczne certyfi katy (m.in. ISO 
9001:2015 i ISO/IEC 27 001:2013) gwaran-
tują, że do Twoich systemów będą miały do-
stęp wyłącznie odpowiednie osoby. Możesz 
liczyć na ciągły nadzór nad infrastrukturą 
sprawowany przez doświadczonych inży-
nierów, konkurencyjne ceny energii elek-
trycznej oraz dostęp do zespołu architektów 
i administratorów pomocnych w kreowaniu 
i utrzymaniu usług dla klientów. 

 Sytuacja nr 5
Szukasz partnera, który udzieli Ci wsparcia 
na etapie presales. 
Możesz liczyć na wsparcie służb technicz-
nych i handlowych 3S już na etapie prac 
koncepcyjnych. Wspólnie poszukamy naj-
lepszego rozwiązania dla klienta końcowe-
go. Dodatkowo inżynierowie 3S udostępnią 
Ci wyodrębnione zasoby wirtualne prze-
znaczone wyłącznie dla Twoich potrzeb, 
i pomogą w ich konfi guracji. Możesz uru-
chomić na nich wersję testową lub PoC 
rozwiązania dla klienta końcowego. Zaak-
ceptowany projekt może stać się środowi-
skiem produkcyjnym, co oszczędza sporo 
czasu na etapie wdrożeniowym.

Dodatkowe informacje o zasadach, na 
jakich 3S współpracuje z integratorami: 
https://3 s.pl/strefa-integratora.

ADVERTORIAL

3S: 

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

Jacek Chylak
dyrektor handlowy 3S Data Center

Jesteś integratorem? Zastanawiasz się, kiedy warto zwrócić 
się do operatora centrum danych? 3S wie, czego potrzebujesz.

data center 
dla integratora
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Analitycy PMR, w  raporcie „Rynek centrów danych 
w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na 
lata 2020 – 2025”, obwieścili niecały rok temu początek 

boomu inwestycyjnego. Opisywali nowe projekty – te właśnie 
zrealizowane, jak i planowane, szczególnie na rynku warszaw-
skim – i zwracali uwagę na procesy konsolidacyjne, jak też coraz 
większe znaczenie chmury oraz posiadanych przez operatorów 
certyfi kacji. Przewidywali przy tym, że do 2025 roku nastąpi 
podwojenie zasobów polskiego rynku data center. Jeśli nawet 
trwający lockdown będzie korygować te prognozy, to nie zmieni 
faktu, że polska branża DC rozwija się, a poszczególni operato-
rzy podnoszą standard świadczonych usług. 

Według analityków badających polski rynek kluczowe zna-
czenie będzie mieć otwarcie regionalnych centrów przez świa-
towych dostawców chmury publicznej, takich jak Google Cloud 
i Microsoft, a w dalszej perspektywie być może także Amazon. 
PMR stwierdza, że każdy z największych dostawców IaaS na 
świecie równocześnie buduje własne obiekty, jak i kolokuje 
przestrzeń w centrach danych fi rm zewnętrznych. W przypad-
ku Polski bardziej istotny ma być ten drugi model, który może 
wynieść krajowy rynek data center na zupełnie inny poziom 

– poprzez skokowy wzrost zasobów, jak również zagwaranto-
wać solidne perspektywy rozwoju i dalszej rozbudowy obiek-
tów. Jak wejście na polski rynek globalnych graczy postrzegają 
krajowi operatorzy? Na ile swoją obecną ofertę postrzegają jako 
alternatywę, a na ile rozwiązanie komplementarne wobec usług 
globalnych gigantów? 

– Obserwując rynek, skupiamy się na rozwijaniu własnego mo-
delu chmury dla biznesu. Na chmurze prywatnej i dedykowanych 
środowiskach w infrastrukturze współdzielonej. Nasza codzien-
ność to chmura hybrydowa, co nie zmienia to faktu, że poszerzamy 
kompetencje w zakresie chmury publicznej. Mamy już wdrożenia 
typu multi-cloud, jednak dziś moduł chmury publicznej traktu-
jemy jedynie jako uzupełnienie – mówi Jacek Chylak, dyrektor 
handlowy w 3S Data Center. 

Operator wychodzi z założenia, że migracja do chmury jest 
łatwiejsza i bardziej akceptowalna we współpracy z lokalnym 
partnerem, który doskonale zna klienta i specyfi kę jego środo-
wiska, aplikacji i warstwy telekomunikacyjnej. Wobec bogac-
twa opcji w ofertach globalnych graczy, trzeba się oczywiście 
z nimi liczyć i dobrze je znać, ale traktować jako uzupełnienie 
usług świadczonych klientom na bazie własnej infrastruktury. 

RYNEK

n Tomasz Janoś

Migracja przedsiębiorstw na platformy cyfrowe przez ostatnie lata przebiegała w umiarkowanym 
tempie, ale pandemia zburzyła ten spokój. Z jej powodu transformacja zachodzi obecnie błyska-
wicznie, popyt na usługi internetowe gwałtownie rośnie, a rola centrów danych jeszcze nigdy nie 
była tak wielka. Wokół data center swoje usługi mogą rozwijać integratorzy.

Boom
na centra danych
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Zdaniem Łukasza Ozimka, dyrektora ds. 
operacji w Exea Data Center, wejście na nasz 
rynek globalnych dostawców chmury pu-
blicznej wyraźnie zwiększa świadomość 
technologiczną i przyspiesza decyzje klien-
tów o migracji. Wywołane ekspansją ożywie-
nie przekłada się na wzrost zainteresowanie 
całą branżą, więc także polskimi dostawca-
mi. Szczególnie te najbardziej wymagają-
ce organizacje, dla których priorytetem jest 
bezpieczeństwo, geolokalizacja i  „tożsa-
mość geograficzna” danych, aktywnie korzy-
stają z usług lokalnych operatorów centrów  
danych. 

– Podejście multi-cloud umożliwia klientom 
wybierającym zagraniczne rozwiązania chmu-
rowe dostęp do usług rodzimych dostawców. 
Odnajdujemy się w tej strategii między innymi 
jako Partner Gold Microsoftu, wykorzystując 
jego rozwiązania w realizacji projektów opar-
tych o naszą infrastrukturę – podkreśla Łukasz 
Ozimek.

Usługi operatora DC mogą spełniać rolę 
zarówno komplementarną, jak i podstawową 
z punktu widzenia użytkow-
nika. Jednym z  przykładów 
jest Atman, który działa jako 
hyperscale, więc każdy – na-
wet największy – projekt gra-
czy globalnych jest możliwy do 
realizacji w ekosystemie tego 
data center. W tym przypad-
ku ważnym czynnikiem jest 
mnogość wielu różnych klien-

tów biznesowych, którzy coraz liczniej łączą się 
między sobą, korzystając z polityki carrier neu-
tral w centrach danych Atmana. 

– Przy użyciu naszej sieci światłowodowej 
klienci łączą swoje oddziały z zasobami w naszych data center al-
bo swoje placówki ze sobą. Sieci WAN budujemy od dawna, a od 
roku oferujemy je również w technologii SD-WAN w oparciu o roz-
wiązania Cisco – dodaje Adam Dzielnicki, kierownik produktu 
w Atmanie. 

Stara, dobra kolokacja…
Przez całe lata kolokacyjne centra danych stanowiły atrakcyj-
ną alternatywę dla firmowych serwerowni, głównie ze wzglę-
du na niższe koszty, elastyczność finansowania (wobec braku 
konieczności budowy własnego obiektu) i wszechstronność. 
W kolokacji – zapewniającej budynek, chłodzenie, zasilanie, 
przepustowość i fizyczne bezpieczeństwo – po stronie klien-
ta było dostarczenie serwerów oraz pamięci masowych. I choć 
znaczenie centrów danych i ogólnie technologii wyraźnie wzro-
sło w czasie pandemii, to przede wszystkim zwiększyła się rola 
chmury obliczeniowej. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Atmana, bez 
dostępu do usług cloudowych negatywny wpływ pandemii na 
działanie polskich firm byłby wyraźnie większy. Ponad 33 proc. 
ankietowanych przedsiębiorstw uważa, że chmura pomogła im 
szybko przystosować się do funkcjonowania w warunkach lock-
downu. Nasuwa się tym samym pytanie, jak wobec tego wygląda 
sytuacja w segmencie kolokacji? Jak twierdzą dostawcy, całkiem 
dobrze. 

– Stara, dobra kolokacja nadal jest używana jako zamiennik tra-
dycyjnych wewnętrznych centrów danych, ponieważ zapewnia 
wyższą niż firmowe serwerownie dostępność usług, niezawodność, 
certyfikowane procesy, efektywność energetyczną, dedykowane 
zarządzanie obiektami i możliwość skalowania bez konieczności 
zamrażania środków inwestycyjnych – wylicza Adam Dzielnicki.

Mimo pozornego braku powiązania między pandemią a usłu-
gą kolokacji, na przykład Exea Data Center odnotowuje wzrost 
zainteresowania tym rozwiązaniem. Ma to związek z tym, że 
wiele firm wysyła swoich pracowników na pracę zdalną, w tym 
także działy IT. Wyzwaniem staje się wtedy bieżące utrzymanie 
serwerów (rzecz jasna fizycznych) we własnej lokalizacji. Do 
tego dochodzą kwestie kwarantanny i konieczność izolowania 
personelu, który nie ma możliwości zdalnego wykonania wielu 
różnych zadań. 

– Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić program wsparcia dla 
firm zainteresowanych usługami kolokacji. Rze-
czywiście jednak największą uwagę firm przycią-
gają rozwiązania chmurowe wraz ze wsparciem 
w utrzymaniu i zarządzaniu uruchomionymi śro-
dowiskami. Nie można zapominać także o usłu-
gach kopii bezpieczeństwa, które dla wielu firm 
stanowią pierwszy punkt styku z dostawcą usług 
data center – mówi Łukasz Ozimek. 

Już od kilku lat rosnące zainteresowanie bar-
dziej zaawansowanymi usługami, niż tylko pro-
stą kolokacją, wykazują klienci 3S Data Center. 
W obszarze zarządzania dążą oni do cyfryzacji 
i automatyzacji procesów, a gdy chodzi o zara-
bianie pieniędzy, coraz większą uwagę przykła-

dają do projektów e-commerce. To wszystko powoduje, że firmy 
szukają dla siebie szytych na miarę projektów IT. 

– A w nich ważną rolę odgrywa wiarygodny partner tech-
nologiczny, który zapewni najwyższe standardy jakości oraz 
stabilności od poziomu data center zaczynając, a kończąc na za-
awansowanej obsłudze security czy utrzymywania platform wir-
tualizacyjnych z administrowaniem systemami operacyjnymi 
i bazami danych włącznie. Widzimy to w nowych projektach, 
które realizujemy między innymi wspólnie z integratorami – za-
pewnia Jacek Chylak.

Przyśpieszony przez pandemię ruch klientów w stronę chmury 
(także prywatnej, realizowanej między innymi w ramach kolo-
kacji) może otwierać większe pole do współpracy z integrato-
rami dostarczającymi usługi zarządzane, sieci SD-WAN itp. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że powszechna praca i nauka 

Lokalne inwestycje 
globalnych 
dostawców 
chmury publicznej 
przyspieszają 
decyzje klientów 
o migracji. 

CRN nr 4/2021 23

22_24_CRN_04_2020 tekst_Centra danych tj.indd   23 12.04.2021   17:51:12



z domu spowodowały wielki wzrost zainteresowania usługami 
VPN, które dociążyły brzeg sieci korporacyjnej. Ponieważ wzro-
sła znacznie świadomość tego, jak krytycznym zasobem jest sta-
bilny, skalowalny i chroniony dostęp do internetu, więcej uwagi 
zwraca się na dodatkowe elementy wynoszące bezpieczeństwo 
na wyższy poziom. Dlatego większy ruch obserwuje się wokół 
rozwiązań MFA czy realizacji podejścia Zero Trust, co – jak się 
okazuje – może hamować inne inicjatywy. 

– Z naszych obserwacji wynika, że początkowe otwarcie się 
klientów na nowe technologie i modele zdalnego dostępu, przy uży-
ciu SD-WAN czy SASE, zostało przygaszone przez konieczność 

CRN nr 4/202124

RYNEK

Zdaniem specjalisty 

n Jacek Chylak, dyrektor handlowy, 3S Data Center
Niedawno zdefi niowaliśmy nasz potencjał 

współpracy z integratorami, który ułożyli-

śmy w prosty program. Według jego założeń 

partnerzy mogą korzystać nie tylko z naszej 

infrastruktury, ale i usług oraz kompetencji in-

żynierów. Z powodzeniem wspólnie realizuje-

my coraz więcej projektów. Jeśli chodzi o pole do 

współpracy, to nie zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie 

wzrostu zainteresowania jakimś konkretnym typem roz-

wiązań. Z naszej perspektywy każdy projekt jest nieco inny 

i to integrator decyduje, z jakim zakresem, w ramach dane-

go projektu, zwraca się do nas.

n Adam Dzielnicki, kierownik produktu, Atman 
Pandemia wyraźnie wzmocniła trend przeno-

szenia obciążeń do zewnętrznych dostawców 

infrastruktury. Po roku nadal jest on silny, 

ale nieco zmienia swój charakter. Klienci co-

raz częściej wymagają od zewnętrznego do-

stawcy rozumienia aplikacji i systemów. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku korzystania 

z rozwiązań skonteneryzowanych, które z jednej strony 

zapewniają prawie nieograniczoną skalowalność, z drugiej 

zaś (jeśli są dobrze zbudowane) pełną niezawodność. Tak 

wysoka dostępność jest nieoceniona w przypadku aplikacji 

kluczowych w procesach biznesowych. Operator powinien 

rozumieć te potrzeby, potrafi ąc klientowi odpowiednio 

doradzić.

n Łukasz Ozimek, dyrektor ds. operacji, Exea Data Center
Transformacja cyfrowa wręcz eksplodowa-

ła na przestrzeni ostatniego roku. Organiza-

cje zostały postawione w sytuacji bez wyjścia 

– „transformuj się albo giń”. Wspieramy je 

w drodze do chmury, a kluczem do sukcesu 

jest dojrzałość technologiczna – zarówno nas, 

jako dostawcy, jak i samych nabywców usług. To 

nie jest dobry czas na eksperymenty – wysoka dostęp-

ność usług i bezpieczeństwo danych nie jest do osiągnięcia 

w cenie najtańszych VPS-ów. Potrzebna jest do tego odpo-

wiednio zaprojektowana infrastruktura, kompetencje oraz 

sprawdzone procedury. 

pilnego rozwiązywania bieżących problemów. Co przy jednocze-
snym ograniczeniu budżetów najczęściej skutkowało pozostaniem 
przy sprawdzonych rozwiązaniach. Ze swojej strony odświeżyli-
śmy usługę anty-DDoS z lepszymi czasami mitygacji, elastycz-
nymi planami ochrony i przejrzystą prezentacją danych – mówi 
Adam Dzielnicki. 

Także Łukasz Ozimek zauważa wzrost zainteresowania roz-
wiązaniami wysokodostępnymi, co przekłada się na zapotrze-
bowanie na usługi zabezpieczające – przede wszystkim VPN, 
rozwiązania typu fi rewall czy systemy IPS/IDS. Dla operatora to 
kolejne pole do współpracy z integratorami, którzy chcą opierać 
swoje rozwiązania na jego infrastrukturze.

W centrum uwagi znalazł się nie tylko bezpieczny dostęp, ale 
także decydująca o ciągłości pracy w rozproszonym przez pan-
demię środowisku dostępność usług. Wzrasta zainteresowanie 
rozwiązaniami zapasowego centrum danych (DRC – Disaster 
Recovery Center). Wiele się o nich mówi zwłaszcza wtedy, gdy 
dochodzi do takich zdarzeń, jak marcowy pożar w jednej z eu-
ropejskich serwerowni. Sytuacje, które wydają się niezwykle 
mało prawdopodobne jednak się zdarzają, prowadząc do bez-
powrotnej utraty danych, zakłóceń w działaniu wielu fi rmy lub 
wręcz do ich paraliżu. 
– Zainteresowanie rozwiązaniami DRC zdecydowanie rośnie. 
W ich przypadku, podobnie jak w całym obszarze IaaS, widzimy 
zmianę podejścia ze strony klientów. Przede wszystkim szukają 
optymalizacji, częściej też korzystają z rozwiązań hybrydowych, 
opierając swoje docelowe rozwiązania na czymś w rodzaju „wielo-
warstwowego przekładańca” – mówi Adam Dzielnicki. 

Z kolei z obserwacji 3S Data Center wynika, że podejście klien-
tów do rozwiązań zapasowego data center bywa różne i często 
zależy od branży. Te najbardziej dotknięte fi nansowo przez 
pandemię szukają oszczędności w sferze infrastruktury, cza-
sem redukując środowiska DR, chociażby na rzecz rozwiązań 
do backupu. Operator odnotowuje okresowe wzrosty zaintere-
sowania rozwiązaniami DRC okresie, gdy media nagłośnią jakąś 
awarię czy utratę danych. 

– Trudno nie nawiązać do ostatniego incydentu w data center 
OVH. Mamy nadzieję, że to wydarzenie sprawi, że właściciele fi rm, 
zarządy oraz management wielu organizacji zrozumieją, że tyl-
ko dywersyfi kacja ekosystemów IT oraz geolokalizacyjna redun-
dancja plus sprawne, działające i testowane procedury backupowe 
oraz DR-owe mogą zapewnić każdej organizacji skuteczny Busi-
ness Continuity Plan – mówi Jacek Chylak. 

Według Gartnera w ciągu ostatnich dwóch lat 76 proc. fi rm 
doświadczyło sytuacji, która wymagała uruchomienia planu 
odzyskiwania danych po awarii. Z kolei fi rma konsultingowa 
ITIC szacuje, że w przypadku 86 proc. podmiotów brak dostę-
pu do danych kosztuje ponad 300 tys. dol. za godzinę. Dlatego 
rynek usług Disaster Recovery będzie się mocno rozwijał. Anali-
tycy MarketsandMarkets przewidują, że w związku z rozwojem 
usług chmurowych i coraz większą masą danych czeka ten sek-
tor, w najbliższych kilku latach, szybki wzrost – co roku średnio 
nawet o 23,3 proc.   n
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Pandemia czy ostatni pożar w jednej 
z europejskich serwerowni potwier-
dziły, jak ważne jest odpowiednie 

bezpieczeństwo danych. W tym kontekście 
jest oczywiste, że jakość wykorzystywanych 
rozwiązań data center rzutuje bezpośrednio 
na poziom i renomę usług integratorskich. 
Do niedawna certyfi kacja ośrodka przetwa-
rzania danych stanowiła zaledwie wartość 
dodaną do jego oferty. Wraz ze wzrostem 
świadomości klientów i  coraz szerszym 
wachlarzem certyfi kowanych ośrodków, na 
znaczeniu zyskuje poziom wprowadzonych 
standardów i procedur oraz ich niezależne 
przetestowanie. Tylko tak można stwier-
dzić, czy deklarowany przez data center po-
ziom usług i bezpieczeństwa jest faktycznie 
zagwarantowany. 

Na wadze zyskuje także kwestia lokaliza-
cji ośrodka data center, z którego świadczo-
ne są wykorzystywane przez integratorów 
usługi. Po pierwsze, dla 71 proc. rodzimych 
fi rm przetwarzanie ich danych w Polsce 
ma kluczowe znaczenie – wynika z rapor-
tu VMware. Po drugie, coraz więcej fi rm 
dostrzega przewagę bezpieczeństwa cen-
trów danych oddalonych od dużych, silnie 
uprzemysłowionych ośrodków miejskich, 
jak przede wszystkim Warszawa. Po trze-
cie, Trybunał Sprawiedliwości UE zakwe-
stionował bezpieczeństwo dostawców zza 
oceanu, którzy, podlegając amerykańskie-
mu prawu, dają służbom dostęp do da-
nych swoich klientów, łamiąc tym samym 

unijne regulacje o ochronie danych osobo-
wych. Zatem zgodność dostawców chmu-
ry z wymogami polskiego prawa jest istotna 
jak nigdy wcześniej. Według badania IDG 
Poland, kwestie legislacyjne są dziś dla ma-
nagerów IT jednymi z  najważniejszych 
kryteriów wyboru usługodawcy. 

Na polskim rynku na szczególną uwagę za-
sługuje oferta Exea Data Center dla inte-
gratorów, twórców autorskich rozwiązań 
informatycznych, resellerów oraz fi rm kon-
sultingowych i szkoleniowych z zakresu IT. 
Kierowany do nich program partnerski Exea 
pozwala zyskać źródło stałych dochodów, 
jednocześnie poszerzając portfolio usług 
bez inwestycji we własne zasoby informa-
tyczne. Program opiera się na partnerskiej 
relacji, a jego warunki od samego początku 
są jasne i przejrzyste dla obu stron. 

– Każdego partnera należy traktować 
w  indywidualny sposób. Każdy z nich ma 
odmienne oczekiwania dotyczące fi nalne-
go kształtu usługi, która powinna pasować 
do prowadzonej przez partnera działalno-
ści i spełniać jego wszelkie potrzeby. Dlate-
go oferujemy partnerom współpracę opartą 
na dwóch modelach rozliczenia, które jedno-
cześnie są przejrzyste i nie zawierają żadnych 
niezrozumiałych kruczków, bez narzucania 
jakichkolwiek planów sprzedażowych – pod-
kreśla Mateusz Osowski, manager progra-
mu partnerskiego Exea Data Center. 

Exea zapewnia partnerom kontakt z opie-
kunem, doradztwo i  wsparcie presales. 
Przygotowuje dedykowane szkolenia, we-
binary i materiały edukacyjne dla klientów. 

– Zawsze robimy wszystko, by nasi part-
nerzy wynosili maksymalnie dużo z naszej 
współpracy. Oprócz codziennego wsparcia 

mogą liczyć na naszą szybką wycenę oraz 
pomoc w spotkaniach, negocjacjach ze swo-
imi klientami, czy podczas przygotowywania 
proof of concept – dodaje Mateusz Osowski. 

Olbrzymią wartość oferty Exea stanowi jej 
warstwa technologiczna. Operator świad-
czy usługi z własnego, wybudowanego od 
podstaw ośrodka, spełniającego najbardziej 
rygorystyczne światowe standardy. Exea, ja-
ko jedyne data center w Polsce, uzyskało cer-
tyfi kat Tier III, który potwierdza najwyższe 
bezpieczeństwo rozwiązań i ich bezprzer-
wową pracę, co przekłada się na ciągłość 
działania procesów biznesowych klientów. 
Dlatego z usług Exea tak chętnie korzystają 
sektory bankowy, ubezpieczeniowy czy me-
dyczny, które żądają szczególnych gwaran-
cji i zgodności z wymaganiami regulatorów 
rynku, między innymi Komunikatem KNF 
dotyczącym przetwarzania przez podmioty 
nadzorowane informacji w chmurze. 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów 
na rozwój biznesu jest program partnerski, 
który pozwala integratorom i resellerom 
być przewodnikiem prowadzącym klientów 
przez ścieżkę cyfrowej transformacji. Exea 
jest idealnym partnerem na tej drodze, który 
zagwarantuje, że podróż będzie bezpieczna, 
opłacalna i wyłącznie korzystna.

Exea: rośnie rola certyfikacji  
i lokalizacji 
Integratorzy współpracujący 

z najlepszymi dostawcami 

usług data center mogą liczyć 

na spore korzyści fi nansowe, 

jednocześnie poszerzając 

portfolio swoich usług 

i zapewniając klientom 

rozwiązania najwyższej klasy.

tel. 690 980 053, 
e-mail: mateusz.osowski@exea.pl, 
exea.pl/program-partnerski 

Mateusz Osowski,  
manager programu partnerskiego, 
Exea Data Center 

Dowiedz się więcej o programie 
    partnerskim Exea: 
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COVID-19 sprawił, że coraz więcej 
fi rm wybiera usługi chmury pu-
blicznej. Jednak przeprowadzana 

w pośpiechu migracja nie zawsze stano-
wi optymalne rozwiązanie. Nierzadko 
dokładna kalkulacja kosztów pokazuje, 
że za przeprowadzkę do chmury trzeba 
zapłacić więcej niż to konieczne. Poza tym 
mogą pojawić się kłopoty związane z mi-
gracją danych bądź aplikacji. 

– Należy mieć chociażby na uwadze, że 
nie wszystkie aplikacje rów-
nie dobrze działają po prze-
nosinach do chmury. Dlatego 
też użytkownicy powinni 
koncentrować się na rozwija-
niu środowiska hybrydowe-
go, które pozwala podzielić 
obciążenia pomiędzy środo-
wiskiem chmurowym a  lo-
kalnym centrum danych 
–   tłumaczy Marcin Tymieniecki, HPE 
Business Development Manager w Also. 

Również analitycy i inni uważni obser-
watorzy rynku na ogół postrzegają przy-
szłość chmury hybrydowej w  jasnych 
barwach. Według agencji badawczej Mar-
ketsandMarkets ten segment rynku wzro-
śnie z 44,6 mld dol. w 2018 r. do 97,6 mld 
dol. do roku 2023. Co oznacza, że roczna 
stopa wzrostu w prognozowanym okresie 
wyniosłaby 17 proc., zaś popyt na chmurę 
hybrydową mają napędzać takie czynniki 
jak: opłacalność, skalowalność, elastycz-
ność i bezpieczeństwo. 

Nie bez przyczyny kluczowi dostawcy 
infrastruktury posiadają w swoim port-
folio rozwiązania, które pozwalają na po-
łączenie środowiska lokalnego i chmury 
publicznej. Ciekawy przykład stanowią 
chociażby oferty z obszaru storage-as-
-a-service. Producenci systemów pamięci 
masowych poszukują rozwiązań umoż-
liwiających konkurowanie z dostawcami 
usług chmurowych. Nie jest to łatwe zada-
nie, bowiem ci ostatni posiadają w swojej 

ofercie szeroką gamę usług, 
dostosowanych do potrzeb 
praktycznie każdego użyt-
kownika. Jednak vendorzy 
nie zamierzają składać bro-
ni i rozszerzają swoją ofer-
tę o rozwiązania budujące 
wartość dodaną dla klien-
tów, a tym samym pozwa-
lające takim dostawcom na 

rywalizację z takimi usługami, jak AWS, 
Azure czy Google Cloud Platform. Jed-
nym z przykładów tego rodzaju rozwią-
zań jest HPE Cloud Volumes.

Wielu klientów chciałoby połączyć korzy-
ści, jakie niesie ze sobą chmura publiczna 
oraz środowisko lokalne. Z myślą o tej gru-
pie użytkowników HPE wprowadziło na 
rynek HPE Cloud Volumes. Jest to pamięć 
masowa dostępna jako usługa świadczo-
na z należących do HPE centrów danych. 

W ramach tego rozwiązania usługobiorcy 
mogą korzystać z takich funkcji jak spójne 
zarządzanie kopiami danych (niezależnie 
od tego czy znajdują się w środowisku 
lokalnym, czy w chmurze publicznej), 
tworzenie snapshotów czy klonowanie. 
System wykorzystuje mechanizmy de-
duplikacji oraz kompresji, żeby zagwa-
rantować efektywny, wymagający niskiej 
przepustowości transfer do oraz z chmu-
ry HPE Cloud Volumes. 

Korzystający z tej usługi mają również 
możliwość spójnej automatyzacji, dzięki 
różnym API, modułowi Python czy ste-
rownikowi CSI umożliwiającymi środo-
wiskom zarządzanym przez Kubernetes 
dostęp do pamięci trwałej na Cloud Vo-
lumes. Rozwiązanie HPE zapewnia klien-
tom elastyczność w zakresie obsługi wielu 
chmur bez konieczności uzależnienia się 
od jednego, konkretnego usługodawcy. 
Użytkownicy mają dostęp do Azure’a, 
AWS-u czy Google Cloud Platform. 

Usługa HPE Cloud Volumes występu-
je w  dwóch opcjach. Pierwsza z  nich 
– HPE Cloud Volumes Block – służy do 
przechowywania, ochrony i zarządzania 
danymi. Użytkownicy mogą w łatwy spo-
sób replikować dane z pamięci masowej 
HPE Nimble Storage i pamięci masowej 
HPE Nimble Storage dHCI do HPE 
Cloud Volumes Block. To stanowi zabez-
pieczenie na wypadek nieprzewidzianej 
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HPE CLOUD VOLUMES, 

W ostatnim czasie coraz więcej danych i aplikacji trafi a 
do środowiska chmurowego. Eksperci HPE przestrzegają 
użytkowników przed całkowitą migracją danych do 
chmury publicznej, proponując im ciekawą alternatywę.

czyli przyszłość 
należy do hybryd

Usługa 
oferowana jest 
w dwóch 
wersjach: Block 
oraz Backup.
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awarii, zaś środowisko wraz z danymi mo-
że być odtworzone w lokalnej infrastruk-
turze lub w przestrzeni udostępnionej 
przez jednego z trzech największych do-
stawców usług chmurowych. Warto też 
dodać, że zgromadzone dane można wy-
korzystać do celów analityki, testowania, 
raportowania itp. 

HPE oferuje również HPE Cloud 
Volumes Backup. Usługa umożliwia prze-
noszenie kopii zapasowych do chmury 
publicznej z dowolnej macierzy dysko-
wej lub oprogramowania do backupu, bez 
konieczności zmieniania i zakłócania ist-
niejących procesów. Kopie bezpieczeń-
stwa mogą zostać odtworzone zarówno 
w lokalnej infrastrukturze fi zycznej, jak 
i w chmurze. Usługa HPE Cloud Volumes 
Backup zapewnia deduplikację danych 
na źródle, co przekłada się na wydajność 
i szybkość tworzenia kopii bezpieczeń-
stwa dzięki przesyłaniu tylko unikato-
wych danych z serwera lub bezpośrednio 
z  klienta backupowego do usługi HPE 
Cloud Volumes Backup. Oznacza to niż-
szą utylizację sieci nawet o 95 proc. przy 
korzystaniu z najbardziej popularnych 
na rynku rozwiązań do tworzenia ko-
pii bezpieczeństwa (Commvault, Micro 
Focus Data Protector, Veritas, Veeam, 
HPE RMC). 

– HPE Cloud Volumes Backup uwal-
nia klientów od codziennych problemów 
oraz kosztów związanych z utrzymaniem 
infrastruktury do tworzenia kopii bez-
pieczeństwa. Usługa zapewnia przy tym 
wewnętrzny spokój, gwarantując bez-
pieczeństwo danych, a  także ich szybkie 
odzyskanie po awarii lub cyberataku. Du-
żym atutem tego rozwiązania jest mobil-
ność zasobów cyfrowych znajdujących się 
w chmurach różnych dostawców, a także 
w środowisku lokalnym – podsumowu-
je HPE Business Development Manager 
w Also.  

HPE dysponuje ciekawym rozwiąza-
niem, które posiada kilka niezaprzczal-
nych walorów. Usługa Cloud Volumes 
bazuje na dojrzałych produktach pa-
mięci masowej klasy korporacyjnej, 
wspieranych przez organizację tech-
nologiczną z szerokim portfolio techno-
logii do przechowywania danych oraz 
doświadczonych specjalistów w dziale 
wsparcia. 
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zmniejsza poziom złożoności samego pro-

cesu zarządzania. HPE wyznaje zasadę, że 

klienci nie powinni być zamknięci w ramach 

jednej chmury. W związku z tym fi rma zaofe-

rowała elastyczność oraz możliwość wyboru 

dostawcy chmury publicznej. Można jedno-

cześnie korzystać z chmur różnych usługo-

dawców, rozmaitych narzędzi, pakietów lub 

trzymać się jednej chmury, a w miarę po-

wstania w przyszłości nowych potrzeb  prze-

nieść dane do innej. 

W jaki sposób HPE pobiera opłaty za korzysta-
nie z tej usługi?
Klient płaci za to, co faktycznie wykorzy-

sta. Przy czym HPE Cloud Volumes pozwa-

la uniknąć początkowych inwestycji oraz 

kosztownych nadmiernych rezerw, dzięki 

przewidywalnemu i  przejrzystemu rozli-

czaniu na podstawie rzeczywistego zużycia. 

Nie ma potrzeby zastanawiania się nad tym, 

ile trzeba kupić infrastruktury do tworzenia 

kopii zapasowych, nie potrzeba się martwić 

o amortyzację sprzętu, a tylko o autentycz-

ne i przewidywalne koszty chmurowej usługi 

tworzenia kopii zapasowych. Zamiast kupo-

wać i zarządzać dużą ilością fi zycznej lub 

chmurowej infrastruktury można płacić tylko 

za konieczną przestrzeń do przechowywa-

nia kopii bezpieczeństwa, którą wykorzystu-

je się w trybie miesięcznym. Klient korzysta 

więc z elastyczności OPEX oraz efektywnego 

zarządzania budżetem.

Jaki problem ma rozwiązać HPE Cloud Volumes?
Wielu szefów działów IT postrzega chmurę 

hybrydową jako czynnik ułatwiający wpro-

wadzanie innowacji. Ale zdają sobie rów-

nocześnie sprawę z wyzwań jakie niesie ze 

sobą mocno pofragmentowane środowi-

sko informatyczne. Jednym z największych 

problemów jest niemożność pracy aplikacji 

w różnych warunkach. Wynika to z faktu, że 

chmura publiczna została zaprojektowana 

inaczej niż infrastruktura lokalna. Inną kwe-

stią jest ochrona danych w chmurze, wokół 

której narosło wiele niedomówień. W każdym 

razie ich odzyskanie często wiąże się z wyso-

kimi opłatami. Poza tym dane i aplikacje nie 

mogą swobodnie przemieszczać się między 

infrastrukturą lokalną a chmurą publiczną ze 

względu na trudne procesy migracji, w tym 

blokady dostawców, przestoje i problemy ze 

zgodnością. W związku z tym, że dane i apli-

kacje są zamknięte w różnych chmurach, or-

ganizacje nie są w stanie uwolnić pełnego 

potencjału chmury hybrydowej. HPE Cloud 

Volumes pozwala go uwolnić. 

Dlaczego użytkownicy, a także integratorzy sys-
temów powinny zainteresować się HPE Cloud 
Volumes? 
Usługa oferuje przede wszystkim natyw-

ne dla chmury usługi pamięci masowej, ale 

w przeciwieństwie do rozwiązań konkuren-

cyjnych nie przenosi zarządzania wspomnia-

ną pamięcią masową do chmury. W rezultacie 

Trzy pytania do…
Marcina Tymienieckiego,
HPE Business Development Managera w Also 

HPE Cloud Volumes to pamięć masowa, dostępna w formie usługi, udostępniana przez centra przetwarzania 
danych HPE. Rozwiązanie bazuje na sprawdzonej i popularnej technologii HPE Nimble Storage.

26_27_CRN_04_2020 advert HPE Also.indd   27 12.04.2021   17:54:58



CRN nr 4/202128

Już kilka lat temu w segmencie macierzy 
dyskowych zanosiło się na zmianę war-
ty. Na razie jednak zmieniło się niewiele 

i wciąż karty rozdają weterani – Dell Techno-
logies, HPE, NetApp czy IBM. Z młodych gra-
czy jedynie Pure Storage’owi udało się zbliżyć 
do ścisłej czołówki. Reszta startupów gdzieś 
przepadła bądź została wchłonięta przez 
gigantów. Jednak rynek nie 
znosi próżni i w miejsce tych, 
którym się nie powiodło, 
wskoczyli nowi gracze. Lista 
pretendentów jest dość dłu-
ga, ale kilka znajdujących się 
na niej firm zasługuje na więk-
szą uwagę. Do tej grupy moż-
na zaliczyć Qumulo, Nasuni, 
Pavilion Data i VAST Data. To 
gracze, którzy mają spore szanse na to, żeby 
odegrać niepoślednią rolę w segmencie pa-
mięci masowych. Idea przyświecająca działa-
niom wymienionej czwórki sprowadza się do 
stwierdzenia: koniec kompromisów pomię-
dzy wydajnością oraz pojemnością. 

Na polskim rynku, jak na razie, dostępne 
są jedynie rozwiązania Qumulo. Wynika to 
z faktu, że amerykańska firma w ostatnich 
miesiącach rozbudowuje zespół i  rozsze-
rza swoją działalność w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Ponadto oficjalnym OEM-em 
i partnerem strategicznym tego producen-
ta w Polsce jest HPE. Qumulo opracowuje 

systemy do przechowywania i zarządzania 
plikami w lokalnej serwerowni i chmurze 
publicznej. Oprogramowanie tej marki mo-
że być instalowane na standardowych serwe-
rach x86, a także występować jako natywna 
aplikacja w  chmurze publicznej. Produkt 
cieszy się popularnością wśród firm dzia-
łających w branży szeroko pojętej rozryw-

ki – systemu Qumulo używa 
dziesięć największych stu-
diów filmowych na świecie. 
Tego typu klienci zazwyczaj 
mają specyficzne wymaga-
nia i  potrzebują rozwiązań, 
które zapewniają nie tylko 
dużą pojemność, ale również 
wysoką wydajność. Ta ostat-
nia jest konieczna chociażby 

do renderowania plików wideo. W związku 
z tym Qumulo obsługuje również konfigu-
racje obejmujące wyłącznie nośnik flash, co 
w przypadku rozwiązań typu NAS scale-out 
było do niedawna rzadko spotykanym zjawi-
skiem. Warto przy okazji dodać, że jednym 
z użytkowników Qumulo jest Instytut Metry-
ki i Oceny Zdrowia (IHME) działający przy 
Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyng-
tońskiego. IHME codziennie tworzy rapor-
ty na temat rozprzestrzeniania się COVID-19  
na świecie, w tym również prognozy dotyczą-
ce rozwoju epidemii. Instytut wykorzystu-
je Qumulo do przetwarzania nawet do 2 PB  

danych dziennie i obsługi wizualizacji na plat-
formie Microsoft Azure. 

Nie ulega wątpliwości, że dalsze losy rynku 
pamięci masowych dla klientów bizneso-
wych w znacznym stopniu zależą od rozwoju 
i spadku cen pamięci flash. Zresztą poka-
zują to dane dotyczące sprzedaży macie-
rzy dyskowych w regionie EMEA. Według 
IDC w 2020 r. rynek w ujęciu wartościowym 
skurczył się o 6,5 proc., aczkolwiek segment 
systemów all-flash (AFA) wzrósł o niemal 
4 proc. Ponadto udziały AFA w całym ryn-
ku macierzy dyskowych w regionie EMEA 
wyniosły 44 proc., podczas gdy w przypad-
ku systemów hybrydowych było to 37 proc., 
a w segmencie urządzeń wyposażonych je-
dynie w nośniki HDD – 19 proc. 

Rozwiązania AFA posiada w swojej ofer-
cie każdy producent macierzy dyskowych, 
a do gry włączają się nowi gracze. Każdy 
z nich stara się zastosować w praktyce ja-
kąś innowacyjną koncepcję i każdy ma swój 
pomysł na dalszy rozwój systemów tej kla-
sy. Jednym z  ciekawszych trendów jest 
wykorzystanie w systemach pamięci ma-
sowych procesorów GPU. W ostatnim cza-
sie do współpracy z Nvidią przystąpiły dwa 
obiecujące startupy – Pavilion oraz VAST. 
Doświadczony dostawca półprzewodni-
ków niespełna dwa lata temu opracował  Fo

t. 
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StartupyStartupy

Analitycy przewidują, że najbliższych latach sprzedaż tradycyjnych systemów pamięci masowych 

dla biznesu będzie przynosić coraz mniej profitów. Tymczasem startupy z Kalifornii forsują nowe 

rozwiązania wnoszące powiew świeżości na nieco skostniały rynek.
n Wojciech Urbanek

Ostatnie 
wydarzenia 
zmieniają 
sposób zakupu 
infrastruktury IT.

podkręcają tempo
na rynku storage 
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schemat transmisji danych GPU Direct Sto-
rage, który pozwala zestawić bezpośrednią 
ścieżkę pomiędzy pamięcią masową a pro-
cesorami graficznymi. W ten sposób udaje 
się wyeliminować tzw. wąskie gardła w ope-
racjach wejścia/wyjścia dla aplikacji inten-
sywnie korzystających z danych. W testach 
przeprowadzonych przez Pavilion podczas 
przesyłania bloku danych z macierzy AFA do 
serwera DGX-A100 uzyskano 182 GB/s przy 
odczycie oraz 149 GB/s przy zapisie. Nato-
miast w przypadków plików było to 191 GB/s 
dla odczytu oraz 118 GB/s dla zapisu. 

Tak zawrotne prędkości, jak na razie, przy-
dają się tylko w nielicznych zastosowaniach 
– budowaniu modeli sztucznej inteligen-
cji, analizy zetabajtów danych czy modelo-
wania wolumetrycznego 3D. Na początku 
bieżącego roku Nvidia oraz VAST Data po-
informowały o opracowaniu architektury 
referencyjnej dla wspólnie skonfigurowa-
nych systemów przeznaczonych do obsłu-
gi dużych obciążeń. Natomiast lwia część 
klientów sięga po tradycyjne rozwiązania, 
które nie muszą korzystać z tak zaawanso-
wanych technologii. Dlatego właśnie sys-
tem VAST Data w klasycznej konfiguracji 
osiąga czterokrotnie niższą przepustowość 
od wersji z GPU Direct Storage. Co ciekawe, 
startup wykorzystuje w swoich systemach 
do przetwarzania danych znane z niezbyt 
dużej wytrzymałości nośniki QLC. W przy-

padku tych pamięci cykl zapisów na komórki 
wynosi 100, podczas gdy w przypadku MLC 
ten wskaźnik wynosi 10 tysięcy. Pomimo te-
go VAST Data udziela 10-letniej gwarancji 
na nośniki, co Jeff Denworth, CMO startupu 
tłumaczy zastosowaniem wydajnej redukcji 
danych oraz modelu zabezpieczeń Erasure 
Coding. Metoda zmniejszania liczby zapi-
sów na dyskach flash obniża koszty całego 
rozwiązania i zwiększa jego wytrzymałość 
w porównaniu z klasycznymi macierzami 
all-flash. 

Nietuzinkowe rozwiązania stosuje też Pa-
vilion Data. Szefowie tej firmy stawiają na 
systemy wyposażone w  co najmniej kilka 
kontrolerów. Ich zdaniem tradycyjna archi-
tektura macierzy z  dwoma 
kontrolerami nijak pasuje do 
obecnych realiów i wymagań 
użytkowników. Natomiast sys-
tem pamięci masowej z wie-
loma kontrolerami pozwala 
liniowo skalować pojemność 
i wydajność. Modułowa kon-
strukcja 4RU sytemu Pavilion 
Data pozwala na wykorzysty-
wanie 20 aktywnych kontrolerów z portami 
40 Gigabit Ethernet oraz 100 Gigabit Ether-
net bądź InfiniBand i 72 standardowe dyski 
SSD NVMe 2,5. System charakteryzuje uni-
wersalność, o czym świadczy obsługiwanie 
bloków, plików oraz obiektów. 

Startupy
Migracja do chmury
Prędkość przetwarzania danych to jedno, ale 
nie mniej istotna jest kwestia ich lokalizacji. 
W tym przypadku ścierają się dwie szkoły 
– zwolenników przechowywania zasobów 
na lokalnych serwerach oraz sympatyków 
usług chmurowych. 

– Ostatnie wydarzenia zmieniają sposób 
zakupu i użytkowania infrastruktury IT. Wy-
magania dotyczące modeli konsumpcji podob-
nych do chmury, w połączeniu z rozproszonym 
wdrażaniem IT i rozwojem cyfrowej transfor-
macji będą wpływać na innowacje i konkuren-
cyjność w okresie ożywienia – uważa Silvia 
Cosso, zastępca dyrektora ds. badań w IDC 
Western Europe.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele kon-
cepcji związanych z przechowywaniem da-
nych w środowiskach chmurowych. Na ich tle 
wyróżnia się projekt amerykańskiego start- 
upu Nasuni, który określa swój produkt ja-
ko NAS opracowany specjalnie dla chmury. 
Firma oferuje w modelu usługowym plat-
formę do przechowywania plików zarów-
no w środowisku lokalnym, jak i chmury 
publicznej (AWS, Microsoft Azure, Google  
Cloud Platform). W rezultacie system Nasuni 
zapewnia nieograniczoną pojemność pamię-
ci masowej, eliminując potrzebę planowania 
i przeprowadzania skomplikowanych aktu-
alizacji sprzętu przez klientów za każdym 
razem, gdy ich zasoby danych przerasta-
ją ich wewnętrzną infrastrukturę. Ponad-
to usługa Nasuni obejmuje tworzenie kopii 
zapasowych, odtwarzanie danych po awarii 
i synchronizację plików znajdujących się na 
wielu serwerach. Rozwiązanie to, jako chyba 
jedyne na rynku, łączy globalny system pli-
ków z magazynem obiektowym. 

– Modernizacja centrum 
danych to ogromna szansa 
rynkowa dla Nasuni i naszych 
partnerów. Chcemy dokonać 
przełomu na rynku przecho-
wywania plików i kopii zapa-
sowych o wartości ponad 30 
miliardów dolarów dzięki no-
wemu podejściu opartemu na 
chmurze. Pandemia i związa-

ne z nią blokady przyspieszyły przejście z tra-
dycyjnej infrastruktury centrum danych do 
chmury, ale większość pamięci masowych dla 
przedsiębiorstw nadal znajduje się w centrach 
danych – podsumowuje Paul Flanagan, CEO 
Nasuni. 

Większość 
firmowych 
pamięci 
masowych nadal 
działa lokalnie.
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W ręcz lawinowy przyrost zdalnych pracowników zmie-
nił reguły na rynku cyberbezpieczeństwa. Gospo-
darstwa domowe, wcześniej rzadziej nękane przez 

hakerów, znalazły się w czasie pandemii na pierwszej linii frontu. 
Według raportu FBI poświęconego przestępstwom internetowym 
w 2020 roku łączna liczba otrzymanych skarg wzrosła o 69 proc. 
w skali roku, a straty sięgają 4,2 mld dol. Cyberprzestępcy naj-
częściej wykorzystują phishing, ransomware czy włamują się do 
poczty elektronicznej. Większość z tych ataków była wymierzona 
w osoby pracujące w domu. Są one z kilku powodów stosunkowo 
łatwym celem dla hakerów. W czterech kątach aż roi się od roz-
praszaczy uwagi: płaczące dziecko, ciekawe seriale na platformie 
Netfl ix czy Fortnite. Nie ma też nadzoru ze strony przełożonych. 
Dlatego domowy pracownik jest zwykle mniej skoncentrowany 
niż ten siedzący w biurze. Tradycyjne sieci domowe są też mniej 
bezpieczne niż korporacyjne, a tym samym bardziej podatne na cy-
berataki. Co gorsza, oprogramowanie ochronne często nie staje na 
wysokości zadania, przepuszczając malware. Dlatego producenci 
działający w obszarze nowych technologii oraz działy IT powinny 
zadbać o integrację rozwiązań sprzętowych i programowych, ofe-
rujących kompleksowe funkcje bezpieczeństwa dla całego syste-
mu. Niepoślednią rolę mają tu do odegrania dostawcy procesorów. 

W marcu AMD poinformowało o wprowadzeniu na rynek nowej 
linii procesorów AMD Ryzen Pro 5000 Mobile. Wyniki osiągane 
przez AMD Ryzen Pro 5000 Mobile w różnych testach z pewno-
ścią robią wrażenie na klientach i mają istotny wpływ na podej-
mowane przez nich decyzje zakupowe, aczkolwiek co bardziej 
wymagający i wyedukowani użytkownicy coraz częściej zwraca-
ją uwagę na zabezpieczenia zastosowane w chipach. To kierunek, 
w którym będą musieli podążać wszyscy dostawcy półprzewod-
ników, którzy mają ambicje, żeby być pierwszoplanowymi gracza-
mi w tym segmencie rynku. Dlatego też w najnowszych układach 
AMD znajdują zastosowanie takie technologie jak AMD PRO Se-
curity, AMD PRO Manageability czy AMD PRO Ready. Poza tym 

wraz z rodziną AMD Ryzen Pro 5000 Mobile zadebiutowały no-
we rozwiązania w postaci AMD Shadow Stack (zapobiega ata-
kom malware), a także szyfrowanie FIPS stosowane w sieciach 
rządowych. Wiele wskazuje na to, że takie funkcjonalności będą 
w najbliższej przyszłości zyskiwać na znaczeniu. Tym bardziej, że 
w ostatnim czasie mamy do czynienia z inwazją cyberprzestęp-
ców, bo choć nowoczesne technologie znacznie ułatwiły pracę oraz 
komunikację w czasie zarazy, to z drugiej strony otworzyły nowe 
furtki przed hakerami. Wiele wskazuje na to, że wraz z odejściem 
pandemii większość fi rm stosować będzie hybrydowy model pra-
cy, co oznacza, że część personelu nadal będzie pracować w domu. 

Hakerzy często wykorzystują luki i błędy konfi guracyjne w opro-
gramowaniu, żeby włamać się do infrastruktury IT. I jest to je-
den z głównych powodów, dla których zabezpieczenia sprzętowe 
wciąż zyskują na znaczeniu. W pewnym stopniu przyczyniły się do 
tego nagłaśniane w mediach przypadki występowania luk w proce-
sorach znanych producentów. W rezultacie dostawcy podjęli dzia-
łania mające na celu nie tylko wyeliminowanie usterek, ale również 
wprowadzenie elementów podwyższających poziom ochrony 
przed cyberatakami. Klasyczny przykład stanowią procesory AMD 
Ryzen Pro 5000 Mobile, zbudowane w oparciu o mikroarchitek-
turę Zen. Jej twórcy jasno deklarują, że oprócz tego, iż powinna 
dostarczyć użytkownikom moc i wydajność, musi zapewnić rów-
nież bezpieczeństwo. Takie podejście do projektowania proceso-
rów sprawia, że właściciele komputerów wyposażonych w chipy 
AMD zyskują ochronę przed wieloma incydentami, w tym cho-
ciażby wyrafi nowanymi atakami na oprogramowanie układowe.

Inżynierowie projektujący procesory wychodzą z założenia, że 
optymalne bezpieczeństwo może zapewnić jedynie warstwowa 
ochrona. Właśnie dlatego dostawcy półprzewodników współpra-
cują z dostawcami systemów operacyjnych oraz komputerów PC, 
aby uzupełnić zabezpieczenia na różnych poziomach. Koopera-
cja pomaga ograniczyć do minimum ryzyko ataków, a tym samym 
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Procesory w akcji:  

Coraz więcej klientów zwraca uwagę nie tylko na
wydajność procesorów, ale również oferowane przez
nie zabezpieczenia. Dostawcy półprzewodników 
starają się sprostać nowym oczekiwaniom. 

jeszcze więcej
bezpieczeństwa
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skrócić przestoje i zmniejszyć liczbę wprowadzanych poprawek. 
Ze zrozumiałych względów AMD łączą bliskie relacje z Micro-
softem. Obie fi rmy współpracują przy opracowywaniu urządzeń 
klasy korporacyjnej Secured-Core PC opartych na platformie 
AMD Ryzen PRO. Wspólne działania mają na celu ochronę syste-
mów przed złożonymi atakami skierowanymi na oprogramowa-
nie sprzętowe, a także zapewnienie prostego oraz bezpiecznego 
korzystania z komputerów osobistych dla klientów biznesowych. 
AMD prowadzi też wspólne działania z producentami OEM, aby 
uzupełnić i włączyć funkcje wszystkich dostępnych zabezpieczeń. 
Ekosystem bezpieczeństwa tworzy najwyższą warstwę. W trady-
cyjnych systemach dane są chronione przez pełne szyfrowanie 
dysku (FDE). Jednak w tym przypadku klucze kryptografi czne 
służące do szyfrowania i deszyfrowania dysków, są zapisywane 
jako czysty tekst. W rezultacie haker, zdobywając dostęp do kom-
putera, może z łatwością odszyfrować taki nośnik. Co ważne, ko-
dowanie w AMD Memory Guard jest zgodne ze standardem FIPS 
140–3, sformułowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych i opisu-
jącym wymagania w zakresie szyfrowania i bezpieczeństwa wobec 
produktów informatycznych do przetwarzania danych istotnych, 
ale nie zastrzeżonych.

Następny element układanki stanowi ASP (AMD Secure Pro-
cessor), czyli procesor zabezpieczający, który odpowiada za 
uwierzytelnianie początkowego oprogramowania sprzętowego 
instalowanego na platformie. ASP zapewnia silniejszą ochronę 
przed złośliwym lub fałszywym softwarem. W przypadku wy-
krycia błędów lub ingerencji dostęp jest automatycznie blokowany.

Procesory z rodziny AMD Ryzen Pro 5000 Mobile wykorzy-
stują też AMD Shadow Stack, aby zmniejszyć ryzyko stwarzane 
przez złośliwe oprogramowanie. Niektóre typy malware’u pró-
bują wykraść dane przejmując dostęp do legalnych programów 
już zainstalowanych na komputerze pracownika. AMD Shadow 
Stack wykrywa wszelkie próby tego typu ataków, identyfi kując po-
dejrzane oznaki, które mogą świadczyć o zainfekowaniu aplikacji.

Jednym z największych koszmarów administratorów IT w czasie 
pandemii jest zarządzanie i ochrona komputerów rozproszonych 
w setkach, a czasami nawet tysiącach lokalizacji. Oczywiście pró-
bują się posiłkować różnego rodzaju oprogramowaniem, ale nie 
mniej ważna jest w tym przypadku rola sprzętu. Admini mający 
pod kontrolą pecety wyposażone w procesory AMD mają nieco 
ułatwione zadanie. Platforma AMD Pro Manageability jest zinte-
growana z popularnymi konsolami In-Band SCCM i MEM, umoż-
liwia działom IT używanie jednej konsoli zarówno do zarządzania 
w paśmie, jak i poza nim. To upraszcza wsparcie oraz wymaga-
nia narzędziowe potrzebne do nadzoru nad systemami zgodnymi 
z Desktop and Mobile Architecture for System Hardware (DASH). 
AMD Pro Manageability pozwala zmniejszyć ogólne koszty utrzy-
mania komputera oraz administracji. Działy IT zyskują dodatkowe 
możliwości w zakresie wydajniejszego zarządzania poprawkami 
i szybkiego łatania luk w zabezpieczeniach. To szczególnie waż-
ne, bowiem jak wynika z badań przeprowadzonych przez ESG aż 
27 proc. skutecznych ataków, które  mają na celu uzyskanie dostępu 
do fi rmowej sieci wiąże się z wykorzystaniem luki w konfi guracji.
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Funkcje bezpieczeństwa realizowane przez 

AMD Ryzen Pro 5000 Mobile

Funkcje 
bezpieczeństwa Korzyści 

Szyfrowanie pamięci 
Szyfruje pamięć, aby uniemożliwić atakującemu 
odczytywanie poufnych danych w pamięci. Pomaga 
złagodzić ataki zimnego rozruchu.

Secure boot
Ochrona rozruchu, która pomaga zapobiegać 
przejmowaniu krytycznych funkcji systemu przez 
nieautoryzowane i złośliwe oprogramowanie.

Bezpieczeństwo 

Windows 10

Zestaw funkcji zabezpieczeń fi rmy Microsoft, który 
pomaga ograniczać zagrożenia.

Bezpieczeństwo oparte 

na wirtualizacji 

Wykorzystuje funkcje wirtualizacji sprzętu do 
tworzenia i izolowania bezpiecznego obszaru 
pamięci od normalnego systemu operacyjnego.

Oprogramowanie 

układowe TPM 

Wersja oprogramowania układowego zamiast 
prawdziwego sprzętu, która zapewnia platformie 
autentyczność i pomaga chronić ją przed narusze-
niami bezpieczeństwa.

Generator liczb losowych 
Sprzętowy generator liczb losowych dla 
protokołów kryptografi cznych.

AES-NI 
Pomaga przyspieszyć szyfrowanie i chronić ruch 
sieciowy (treści internetowe i wiadomości e-mail) 
oraz dane osobowe.

Microsoft Secured Core 

PCs

Umożliwia bezpieczne uruchamianie, pomaga 
chronić urządzenie przed lukami w oprogramowa-
niu oraz system operacyjny przed atakami. Poza 
tym zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do 
urządzeń i danych dzięki zaawansowanym syste-
mom kontroli dostępu i uwierzytelniania.

Ochrona przed atakami 

typu „control fl ow”

Chroni przed atakami typu „control fl ow”, spraw-
dzając zwykły stos programów pod kątem kopii 
przechowywanej na sprzęcie i włączając sprzętową 
ochronę stosu fi rmy Microsoft.

Nadzorca trybu 

zarządzania systemem 

Moduł bezpieczeństwa, który pomaga wyodrębnić 
tryb zarządzania systemem.

Bezpieczne rozpoczęcie 
Instrukcja, która pomaga stworzyć „źródło 
zaufania”, zaczynając od początkowo niezaufanego 
trybu działania.
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producenci jak QNAP, Synology czy  
Seagate wcale nie stoją na straconej po-
zycji. Choć usługi chmurowe mają kilka 
niezaprzeczalnych zalet, to nie są wol-
ne od wad. Serwery pracujące w chmu-
rze publicznej na ogół nie najlepiej 
radzą sobie z edycją plików o dużej ob-
jętości, takimi jak chociażby wideo. Poza 
tym wnikliwa analiza dowodzi, że usłu-
gi chmurowe wcale nie są aż tak tanie,  
w przeciwieństwie do tego, jak przedsta-
wiają to ich dostawcy. Nierzadko okazuje 
się, że jednokrotna inwestycja w serwer 

NAS i dyski kalkuluje się 
dużo bardziej, aniżeli 
opłacanie miesięcznego 
abonamentu. 

– W przypadku użytko- 
wników domowych korzy-
stanie z dysku w chmurze 
zdaje egzamin. Jednakże 

dotyczy to stosunkowo niewielkich zaso-
bów cyfrowych. Od pewnego pułapu bar-
dziej opłaca się zakup małego serwera 
NAS, który pozwoli na przechowywanie 
większej ilości danych za dużo mniejsze 
pieniądze aniżeli kilkuletnia subskrypcja. 
Poza tym takie urządzenie oferuje dodat-
kowe funkcjonalności, które z reguły nie są 
dostępne w przypadki usługi chmurowej 
– tłumaczy Przemysław Biel, Country  
Sales Representative w Synology. 

Wprawdzie usługodawcy często wysu-
wają argument o lawinowym przyroście 
danych, za którym nie nadążają tradycyj-
ne rozwiązania sprzętowe – przy okazji 
zachwalając skalowalność swoich roz-
wiązań –  ale w  rzeczywistości jest to 
bardziej problem korporacji, aniżeli wła-
ścicieli małych firm bądź użytkowników 
domowych. Poza tym większość dostęp-
nych NAS-ów może pracować w trybie 

Mimo ekspansji usług chmurowych, 
gospodarstwa domowe i małe firmy 
nadal wydają pieniądze na sprzęt,  
co doskonale widać chociażby na 
przykładzie serwerów NAS.

P rocesy związane z przechowywa-
niem danych nastręczają trudności 
nie tylko korporacjom, ale również 

mniejszym firmom oraz gospodarstwom 
domowym. Osoby pracujące w dużych 
przedsiębiorstwach mają z reguły dostęp 
do firmowego serwera plików pracują-
cego w środowisku lokalnym, a w razie 
potrzeby wsparcie ze strony działu IT. 
Inaczej wygląda to w  przypadku pra-
cowników w niewielkich organizacjach 
bądź użytkowników indywidualnych. Te 
grupy użytkowników coraz częściej roz-
ważają migrację do chmur 
Amazona, Dropboxa, Goog- 
le’a czy Microsoftu. 

Czy to oznacza, że do-
stawcy systemów NAS za-
czynają tracić lukratywną 
część rynku? W  pewnym 
sensie tak, aczkolwiek tacy 

dla SOHO: 
NAS 

RYNEK

NAS i usługa 
chmurowa nie 
muszą ze sobą 
konkurować. 
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hybrydowym i przenosić w razie potrze-
by część zasobów do chmury publicznej. 

– NAS i usługa chmurowa nie zawsze 
muszą ze sobą konkurować. Często są to 
rozwiązania komplementarne. Producen-
ci urządzeń wprowadzają funkcje umoż-
liwiające integrację z chmurą publiczną, 
takie jak współdzielenie przestrzeni czy 
tworzenie kopii zapasowych. Osoby my-
ślące o całkowitej migracji zasobów do 
środowiska chmurowego powinny mieć 
z tyłu głowy chociażby ostatnie zdarzenia, 
o których było głośno w mediach. Google 
oznajmiło o ograniczeniu przestrzeni na 
zdjęcia, z kolei pożar w serwerowni OVH 
przełożył się na brak dostępu do usług 
– tłumaczy Łukasz Milic, Business Deve-
lopment Representative w QNAP-ie. 

Oczywiście wymienione przykłady 
związane z awarią usług chmurowych 
czy zaskakującymi ruchami usługo-

dawców to nie są zdarzenia incyden-
talne. Wiele wskazuje na to, że wraz ze 
wzrostem liczby użytkowników prze-
chowujących dane poza środowiskiem 
lokalnym, o tego typu przypadkach bę-
dziemy słyszeć częściej. 

Klienci z sektora SOHO, którzy przed-
kładają zakup serwera NAS ponad usługi 
chmurowe, często poszukują wszech-
stronnych rozwiązań oferujących nie-
co więcej, aniżeli przestrzeń dyskową 
służącą do przechowywania plików. 
Większość dostępnych na półkach skle-
powych produktów w zupełności spełnia 
te wymagania. 

– Jeśli ktoś kupił serwer NAS kilka 
lat temu i  nie śledzi zmian zachodzą-
cych w tym segmencie rynku, może być 
zaskoczony licznymi innowacjami, któ-
re pojawiły się w ostatnim czasie w ta-
kich urządzeniach. Nowoczesne modele 
oferują duże możliwości w zakresie udo-
stępniania plików, wirtualizacji, monito-
ringu wizyjnego czy backupu. To sprawia, 
że NAS-y cieszą się z roku na rok coraz 
większym zainteresowaniem. Możemy 
być też pewni, że producenci jeszcze nie 
raz nas zaskoczą – ocenia Łukasz Lisato-
wicz, System Engineer w AB. 

Niektórzy eksperci uważają, że do 
wzrostu popytu na małe urządze-
nia NAS przyczynił się exodus pra-
cowników z biur do swoich mieszkań. 

Jednak nie wszyscy dostrzegają ten 
trend, a część resellerów wręcz nie wi-
dzi jakichkolwiek zależności pomiędzy 
pracą w  domu a  sprzedażą systemów 
NAS. Co nie zmienia faktu, że począw-
szy od wybuchu pandemii urządzenia te 
znajdują się na fali wznoszącej. Również 
w pierwszych miesiącach 2021 r. podaż 
nie nadąża za popytem. 

Osoby, które korzystają z NAS-ów we 
własnych czterech kątach często korzy-
stają z funkcji synchronizacji i współ-
dzielenia plików bądź opcji związanych 
z  uruchomieniem serwera VPN. Inną 
funkcjonalnością, która zyskuje na 

REKLAMA

Zdaniem integratora 

n Tomasz Spyra, CEO Rafcom
Odbiorcy SOHO przy 

wyborze serwera 

NAS zwracają przede 

wszystkim uwagę na 

cenę. Chcą też, aby 

w urządzeniu można 

było zamontować dowol-

ne dyski. Największą popularnością 

wśród małych fi rm cieszą się rozwią-

zania z 4–6 zatokami, najczęściej 

w obudowach typu desktop. Zauwa-

żamy, że coraz ważniejszą alternaty-

wą dla NAS-ów są usługi chmurowe. 

Wynika to z faktu, że można do nich 

uzyskać łatwy dostęp z dowolnego 

miejsca, a także niższych i rozłożo-

nych w czasie kosztów w porówna-

niu z zakupem urządzenia.  
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popularności jest tworzenie migawek, 
co pozwala skutecznie zabezpieczyć 
dane przed atakami typu ransomwa-
re. Oczywiście klienci SOHO najchęt-
niej kupują urządzenia dwuzatokowe, 
a  o  wyborze konkretnego urządzenia 
niemal zawsze decyduje cena. Z  dru-
giej strony dla części klientów liczą się 
też inne kryteria – wsparcie ze strony 
sprzedawcy oraz wspomniana wcześniej 
wszechstronność urządzeń. Tego rodza-
ju nabywcy zazwyczaj sięgają po NAS-y 
z dyskami, często wskazując konkretne-
go producenta bądź model nośnika. Jak 
na razie sporadycznie wybierają nato-
miast konfi guracje z pamięciami fl ash, 
zdając sobie sprawę, że to podwyższa 
koszt całego rozwiązania. 

Małe fi rmy oraz użytkownicy indy-
widualni, w  przeciwieństwie do du-
żych organizacji, na ogół nie mają zbyt 
wygórowanych wymagań w  zakre-
sie wydajności. Jak na razie większość 
użytkowników indywidualnych używa 
systemów NAS do tworzenia kopii za-
pasowych z laptopów czy gromadzenia 
zdjęć z wakacji. Jednak wraz z przyro-
stem danych, a także kolejnych urządzeń 
podłączanych do sieci, gospodarstwa do-
mowe będą zgłaszać zapotrzebowanie 
na jednostki o wyższej wydajności pro-
cesora, pamięci RAM czy wyższej prze-
pustowości łączy. 

NAS w modelu 
open source

Na polskim rynku syste-
mów Network Attached 
Storage przeznaczo-
nych dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw 
pierwszoplanowe ro-
le odgrywają QNAP 

i Synology – reszta do-
stawców stanowi tło 

dla wymienionej dwój-
ki. Natomiast pewnego 

rodzaju alternatywą dla ko-
mercyjnych produktów mogą 

być systemy open source, takie 
jak FreeNAS. Ten darmowy ser-

wer wykorzystuje do przecho-
wywania danych system plików 

ZFS i jest kompatybilny z najpo-
pularniejszymi protokołami SMB/

RYNEK

Zdaniem specjalisty 

nŁukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Firmy z sektora SOHO doceniają wszechstronność rozwiązań NAS, co 

przekłada się na poszukiwanie urządzenia spełniającego więcej ról 

– nie tylko przestrzeni dyskowej. Dla tego rodzaju przedsiębiorstw 

to właśnie te dodatkowe możliwości są istotne, ponieważ dyspo-

nując stosunkowo kompaktowym rozwiązaniem można skorzystać 

z dodatkowych usług, które po pierwsze są w cenie rozwiązania, a po 

drugie nie wymagają dodatkowych urządzeń. W ostatnich miesiącach 

jedną z najpopularniejszych opcji była możliwość uruchomienia serwera VPN na 

sprzęcie QNAP-a. Z kolei dobór urządzenia NAS dla domu to zwykle kwestia kom-

promisu – rozsądnej ceny oraz dużych możliwości. Dlatego należy przywiązywać 

dużą wagę do tego, aby nawet najtańsze urządzenia w ofercie integratora miały 

maksymalnie dużo możliwości.

nMaciej Michalak, Product Manager, AB
W segmencie NAS-ów dla SOHO odnotowujemy duży wzrost zapo-

trzebowania na zestawianie szybkich i prosto konfi gurowalnych 

połączeń VPN. Te urządzenia dają nawet niedoświadczonemu użyt-

kownikowi możliwości pracy zdalnej i dostępu do swoich plików 

z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Gospodarstwa 

domowe i małe fi rmy najchętniej kupują tanie, dwudyskowe urządze-

nia. Niestety, część producentów boryka się z problemami dostępności 

towaru związanymi z dużym popytem na ten sprzęt. Osobną kwestię stanowi popu-

larność usług chmurowych. Są one bardzo dobrą alternatywą dla urządzeń NAS. Ale 

producenci sprzętu nie stoją w miejscu i tworzą rozwiązania hybrydowe, które dają 

użytkownikom praktycznie 100 proc. szanse na zachowanie plików i ciągłość pracy.

nMałgorzata Moskal, Product Manager, Veracomp – Exclusive Networks 
Większość fi rm, nie tylko SOHO, podczas pandemii zwraca szczegól-

ną uwagę na wydatki. Przede wszystkim popularnością cieszą się 

produkty pierwszej potrzeby, takie jak laptopy, routery, rozwiązania 

sieciowe. Niestety NAS-y nie do końca wpasowały się w ten sche-

mat. Dla małych fi rm, które poszukują urządzeń do przechowywania 

danych największe znaczenie ma cena i łatwość zaimplemen-

towania systemu. Z kolei klienci korporacyjni szczególny 

nacisk kładą na kompatybilność z posiadanym sprzętem oraz sys-

temami, a także możliwość późniejszego rozwoju środowiska.

nGrzegorz Budek, inżynier techniczny, Action Business 
Center 
Z naszych obserwacji wynika, że najpopu-

larniejsze są modele dwudyskowe. Zdecy-

dowana większość NAS-ów jest oferowana 

bez dysków, a decyzję o liczbie i pojemności 

nośników, które zostaną zainstalowane podej-

muje klient. Dyski SSD są używane coraz częściej, 

ale raczej jako sposób na przyśpieszenie pracy urządzenia. Po-

za ceną, o wyborze urządzenia decyduje wsparcie i pomoc przy 

konfi guracji dla partnerów. To kluczowe przy tego rodzaju produk-

tach. W czasie pandemii odnotowaliśmy zwiększone zainteresowa-

nie serwerami NAS. Użytkownicy domowi i małe fi rmy inwestowali 

w nie ze względu na możliwości prostego uruchomienia VPN-ów 

i systemu pracy grupowej. Przy czym nie stawiałbym urządzeń NAS 

i chmury w opozycji. Oba rozwiązania się uzupełniają. Szczególnie 

w sytuacjach, gdy usługodawca zbyt dosłownie potraktuje przenoszenie 

danych do chmury, wówczas lokalna kopia może być na wagę złota. 
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/CIFS, NFS, S3, AFP, FTP czy iSCSI. 
Umożliwia tworzenie snapshotów, re-
plikację i obsługę dysków samoszyfrują-
cych (SED). Pierwsza wersja FreenNAS 
ujrzała światło dzienne w 2005 r., a od ro-
ku 2010 pieczę nad projektem sprawuje 
iXsystems. Co ciekawe, ta amerykańska 
fi rma na bazie systemu open source opra-
cowuje zarówno NAS-y dla małych fi rm 
i odbiorców indywidualnych, jak i roz-
wiązania hiperkonwergentne dla śred-
nich przedsiębiorstw. Generalnie, idea 
open source zyskuje rzesze zwolenni-
ków, aczkolwiek w przypadku NAS-ów 
dla SOHO adaptacje tej klasy rozwiązań 
postępuje na polskim rynku w ślamazar-
nym tempie. 

– Problem najczęściej 
tkwi w świadczeniu usług 
wsparcia technicznego 
i  ponoszeniu odpowie-
dzialności, jeśli pojawią 
się kłopoty. W przypadku 
komercyjnego rozwiąza-
nia to producent przej-
muje na siebie obowiązki 
związane z  bezpieczeń-
stwem, aktualizacją i roz-
wojem systemu. Nasuwa się zatem pytanie 
ilu klientów oraz resellerów posiada wy-
starczające zasoby, aby realizować wy-
mienione zadania? –  zastanawia się 
Przemysław Biel. 

Zresztą użytkownicy indywidualni, 
ale także właściciele mniejszych fi rm 
zdają sobie sprawę z faktu, że wdroże-
nia darmowego rozwiązania w  wielu 
przypadkach przynosi jedynie pozorne 
oszczędności. Samo uruchomienie sys-
temu NAS w modelu open source wy-
maga od użytkownika zaangażowania 
już na etapie instalacji oraz konfi gura-
cji. Dlatego klienci z segmentu SOHO 
wybierają gotowe do pracy urządzenia, 
które wystarczy podłączyć do zasilania, 
a następnie uruchomić prostego kreato-
ra i – za pomocą kilku komend – „posta-
wić” sprzęt.

(Nie)bezpieczny NAS 
Rosnąca popularność systemów NAS 
wśród użytkowników domowych i wła-
ścicieli małych fi rm sprawia, że stają się 
one przedmiotem zainteresowania ha-
kerów. W marcu badacze z 360 Netlab 

odnotowali falę ataków typu cryptomi-
ner skierowanych przeciwko użytkow-
nikom NAS-ów QNAP-a. Napastnicy 
wykorzystali luki w  oprogramowaniu 
umożliwiające nieautoryzowane zdal-
ne wykonywanie poleceń. Co ważne, nie 
był to pierwszy tego typu przypadek. 
Z danych telemetrycznych Bitdefender 
wynika, że wprawdzie systemy NAS nie 
mieszczą się w  dziesiątce najczęściej 
używanych urządzeń w inteligentnych 
domach, ale zajmują pierwsze miejsce 
pod względem luk występujących w za-
bezpieczeniach. Tym samym stają się ide-
alną furtką dla hakerów. Mamy zatem do 
czynienia z kuriozalną sytuacją, w której 

system przeznaczony do 
przechowywania wraż-
liwych danych i  kopii 
zapasowych jest jednym 
z  najsłabiej chronio-
nych elementów domo-
wej sieci. 
Specjaliści od bezpie-
czeństwa przyznają, że 
podstawowy problem 
polega na tym, że użyt-
kownicy indywidualni 

darzą zbyt dużym zaufaniem urządze-
nia pracujące w czterech kątach i małych 
biurach. Producenci sprzętu deklarują, 
że cały czas pracują nad mechanizma-
mi bezpieczeństwa wdrażanymi w ko-
lejnych wersjach systemu. Efektem tych 
działań są między innymi aplikacje po-
zwalające ocenić stan bezpieczeństwa 
urządzenia. Poza tym kiedy tylko poja-
wiają się informacje o jakimś zagrożeniu, 
dostawcy wprowadzają aktualizację eli-
minującą podatność na ataki. 

– Niestety wielu użytkowników traktu-
je NAS jako rozwiązanie „set and forget”, 
a więc raz ustawionej konfi guracji się nie 
rusza, nawet poprzez aktualizacje – przy-
znaje Łukasz Milic. 

Nie ulega wątpliwości, że właściciele 
NAS-ów wymagają edukacji. To praca 
do odrobienia nie tylko dla producen-
tów i integratorów, ale także dostawców 
usług internetowych. Klienci z segmentu 
SOHO, inwestując w nowoczesny sprzęt 
nafaszerowany nowymi funkcjami, wy-
chodzą z założenia, że te cuda techni-
ki będą działać wiecznie i nigdy się nie 
zestarzeją. n

QNAP, Synology 
czy Seagate 
absolutnie nie stoją 
na straconej 
po zycji.
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Smukła obudowa serwera TS-230, 
w eleganckim odcieniu błękitu, zo-
stała zaprojektowana tak, aby pasowa-

ła do wystroju każdego mieszkania. Mieści 
dwa 3,5-calowe dyski, instalowane bez ko-
nieczności użycia wkrętaka. Chłodzone są 
one za pomocą cichego wentylatora o śred-
nicy 8 cm, zaś cały serwer podczas pracy po-
biera tylko 12,3 W energii elektrycznej. 

QNAP wyposażył swoje urządzenie
w  czterordzeniowy procesor Realtek 
RTD1296 taktowany zegarem 1,4 GHz, 2 GB 
pamięci RAM DDR4 oraz gigabitowy port 
sieci Ethernet. Wbudowany interfejs dys-
ków SATA 6 Gb/s zapewnia transfer danych 
z prędkością do 113 MB/s (wydajność nie 
spada przy włączeniu szyfrowania AES-256). 

Dostęp do zasobów zgromadzonych na 
znajdującym się w domu serwerze moż-
liwy jest z całego świata dzięki integracji 
z usługą chmurową myQNAPcloud. Elimi-
nuje ona konieczność konfi gurowania rou-
tera, do którego podłączony jest serwer, 
przydzielania praw dostępu itd. Aby zapew-
nić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
klucze certyfi katów SSL przypisanych do tej 
tej usługi zostały wydłużone do 2048 bitów. 

Producent serwera zadbał również o je-
go bezpieczeństwo. Dostępna jest funkcja 
uwierzytelniania dwuskładnikowego, me-
chanizm blokowania adresów IP oraz panel, 
w którym można sprawdzić luki zabezpie-
czeń i  uzyskać rekomendacje dotyczące 
zwiększenia poziomu ochrony NAS-a. 

Gwarantowany backup 
Serwer TS-230 zapewnia kilka mechaniz-
mów tworzenia kopii zapasowych danych 

oraz odzyskiwania ich po przypadkowym 
skasowaniu, na wypadek awarii podsta-
wowego nośnika lub po jego zaszyfrowa-
niu w wyniku ataku ransomware. Backup 
z  komputerów z  systemami Windows 
i Mac wykonywany jest za pomocą bezpłat-
nego narzędzia QNAP NetBak Replicator 
(współpracuje ono także ze zintegrowa-
nym w systemie macOS narzędziem Time 
Machine). Natomiast w aplikacji HBS połą-
czono funkcje kopii zapasowej, odzyskiwa-
nia danych i ich synchronizacji – jako nośnik 
docelowy można wybrać inny serwer NAS 
fi rmy QNAP lub usługę pamięci masowej 
w chmurze.

Urządzenia tajwańskiego producenta sły-
ną z niezawodnego mechanizmu kopii mi-
gawkowych (snapshot). Gwarantują pełną 
ochronę zgromadzonych danych przy wy-
korzystaniu niewielkiej ilości mocy oblicze-
niowej serwera oraz przestrzeni dyskowej 
(rejestrowane są tylko fragmenty plików, 
w których dokonane zostały zmiany). Stano-
wią też bardzo dobre zabezpieczenie przed 
skutkami ataku ransomware – bloki danych 
z kopią migawkowką nie są dostępne z po-
ziomu zarażonego złośliwym kodem sys-
temu operacyjnego. Mechanizm migawek 
jest obecny także w serwerze TS-230 – mak-
symalnie 32 kopie na wolumin lub jednost-
kę LUN oraz maksymalnie 64 migawki na 
cały serwer.

Domowe centrum rozrywki
Aplikacja Plex Media Server przekształca 
serwer TS-230 we wszechstronne domo-
we centrum multimedialne. Umożliwia 
strumieniowanie z  niego muzyki, zdjęć 

i fi lmów na komputery, urządzenia mo-
bilne, a także do odbiorników TV i  od-
twarzaczy multimedialnych działających 
zgodnie ze standardami: DLNA, Android
TV, Apple TV, Google Chromecast oraz 
Amazon Fire TV. Proces dekodowania 
sprzętowego materiałów wideo w  roz-
dzielczości 4K (H.264) odbywa się w czasie 
rzeczywistym. 

Zapewniono również łatwe zarządza-
nie zdjęciami w  aplikacji QuMagie, co 
jest możliwe dzięki wspomaganej przez 
sztuczną inteligencję funkcji automa-
tycznej klasyfi kacji fotografi i. Została wy-
posażona w mechanizm rozpoznawania 
twarzy, identyfi kacji obiektów i geozna-
kowania znajdujących się na serwerze 
zdjęć. Podobne do siebie fotografi e trafi ają 
do automatycznie stworzonych albumów, 
charakterystycznych dla osób, przedmio-
tów i miejsc. Wśród innych użytecznych 
funkcji znajdują się: wbudowana oś czasu, 
konfi gurowalne okładki folderów, pokazy 
slajdów iOS Live Photos oraz zaawanso-
wane wyszukiwanie. 

Model serwera TS-230 standardowo ob-
jęty jest bezpłatną dwuletnią gwarancją 
(z opcją wydłużenia do 5 lat). Autoryzo-
wanymi dystrybutorami rozwiązań fi rmy 
QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy oraz 
Konsorcjum FEN. 

ADVERTORIAL

CRN nr 4/202136

TS-230 to najprostszy model serwera NAS w ofercie QNAP-a, nie 
pozbawiony jednak zaawansowanych funkcji. Zapewnia centralne
przechowywanie plików, tworzenie kopii zapasowych (również 
w postaci migawek), bibliotek muzyki, zdjęć i fi lmów, a także 
strumieniowanie ich do wielu urządzeń w domu i poza nim.

Wszechstronny NAS
dla początkujących

Kontakt dla partnerów:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP 

gbielawski@qnap.com
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36  Monitory: rozkwit w pandemii

Producenci monitorów, którzy przede wszystkim koncentrują się na kliencie 
biznesowym, nie odnotowali takich wzrostów, jak ci bardziej skupieni na 
rynku konsumenckim

42 Monitor na nowe czasy

CRN Polska rozmawia z Maciejem Marciniakiem, właścicielem Computer 
Group Pakt, m.in. o wpływie pandemii na sprzedaż monitorów biznesowych 

44 Projektory,  czyli światło w tunelu

Branża projektorów weszła w obecny rok po jednym z najgorszych dla siebie 
okresów w Polsce. Bieżący rok ma być lepszy 

50 Digital signage:  zaraza nie zatrzymała rozwoju

Pandemia mocno dała się we znaki dostawcom digital signage, ale nie zabiła 
ich kreatywności. Po szoku, jakiego doznali w pierwszym okresie zarazy, 
powróciła wiara w lepsze jutro 
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dzi o konkretne liczby, to IDC szacuje, że 
w IV kwartale ubiegłego roku sprzedaż by-
ła aż o blisko 17 proc. większa niż w ana-
logicznym okresie 2019 r., a w całym roku 
2020 rynek urósł o 8,3 proc. Zapytaliśmy 
dostawców, co decydowało o popularności 
konkretnych modeli, a więc jakie ich cechy 
i funkcjonalności najlepiej odpowiadają na 
potrzeby zdalnego pracownika.

– Dla większości użytkowników, nie tylko 
profesjonalnych, najistotniejsza jest jakość 
obrazu, wierność odwzorowania kolorów, 
funkcje ochrony wzroku, to jest niemigoczące 
podświetlanie, automatyczne dostosowywa-
nie jasności ekranu i temperatury barwowej 
do oświetlenia otoczenia, a nawet przypo-

minanie o  konieczności robienia przerw 
w pracy – wymienia Krzysztof Sulowicz, 
Country Manager w BenQ. 

Szczególnie ważne stają się funkcje ogra-
niczania zmęczenia oczu. Często biuro do-
mowe znajduje w pomieszczeniach, których 
aranżacja i oświetlenie nie były projekto-
wanie do pracy z komputerem. Co więcej, 
w takim środowisku nie ma też interakcji 
z innymi pracownikami i wielu okazji do 
częstego odrywania wzroku od monitora. 

Zdaniem IDC w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku doszło do 
największego rocznego wzrostu sprzedaży od 2008 r., a więc 
odkąd fi rma ta zaczęła śledzić globalny rynek monitorów. Czas 
pandemii to przede wszystkim zakupy związane z zaspokoje-
niem nagłej potrzeby pracy i rozrywki wśród ludzi zmuszonych 
do przebywania w domu.

Wrezultacie ci dostawcy, którzy 
przede wszystkim koncentru-
ją się na kliencie biznesowym 

nie odnotowali takich wzrostów, jak pro-
ducenci bardziej skupieni na rynku konsu-
menckim. Zwiększony popyt w segmencie 
użytkowników indywidualnych ma się 
utrzymać jeszcze w tym roku – z jednej 
strony dzięki pracy hybrydowej, z  dru-
giej – popularności gier komputerowych. 
Potem zapotrzebowanie na monitory PC 
wyraźnie spadnie, no chyba że nastąpi po-
wszechny powrót do biur i masowa wy-
miana pozostawionych tam ekranów na 
nowsze, lepsze i większe. Jednakże w ta-
ki scenariusz nikt nie wierzy… Jeśli cho-
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Monitory: 

n Michał Kloch, Product Manager 
EIZO/Wacom, Alstor
Rozróżnienie na monitory konsumenc-

kie czy biznesowe w wielu przypadkach 

się zaciera. Sami użytkownicy dokonu-

jący wyboru monitora do domowego 

biura nie zastanawiają się nad taką kate-

goryzacją. Ponieważ często nie wiedzą, cze-

go oczekiwać, a głównym kryterium bywa cena, to po 

zainstalowaniu sprzętu pojawia się jakiś problem, cho-

ciażby brak odpowiedniej regulacji, ograniczona liczba 

portów, rosnąca plątanina kabli, czy też brak możli-

wości instalacji na ścianie. Jeżeli sprzedawca przepro-

wadzi odpowiednio rozpoznanie potrzeb klienta, to 

i liczba sprzedanych rozwiązań, które określimy jako 

„biznesowe”, powinna być wyższa. 

Zdaniem specjalisty  

n Jarosław Banaś, Business Unit Manager PC Systems & 
Displays, AB
W 2020 roku klienci często dokupowali mo-

nitory do notebooków – do pracy zdalnej czy 

zajęć w szkole. Jeżeli klient wybiera monitor 

w takim celu, najważniejszymi cechami i funkcjo-

nalnościami, na które należy mu zwrócić uwagę są: 

matowa matryca w standardzie IPS lub VA, rozdziel-

czość Full HD lub wyższa, proporcje 16:9, ergonomia wynika-

jąca z regulacji kąta nachylenia oraz wyjścia wideo – HDMI lub 

DP. W 2021 roku rynek czeka znaczny wzrost w segmencie 

zakrzywionych monitorów, ponieważ coraz więcej dostawców 

rozszerza produkcję tego typu ekranów i coraz więcej marek je 

oferuje. Najczęściej są wykorzystywane przez graczy.

rozkwit w pandemii
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Specjaliści zwracają też uwagę na fakt, że 
zewnętrzny ekran to nie tylko przestrzeń 
robocza, ale także ergonomia stanowiska 
pracy. Dlatego tak często wybierane są mo-
nitory, które umożliwiają bezproblemową 
regulację wysokości. Coraz ważniejsze stają 
się ponadto porty USB-C – oprócz podsta-
wowej funkcjonalności, jakim jest komuni-

kacja, nowoczesne złącza oferują funkcję 
power delivery, dzięki czemu monitor mo-
że zasilać podłączony komputer (w niektó-
rych przypadkach nawet klasy desktop). 
Co więcej, istnieją modele ze zintegrowaną 
kartą sieciową – to funkcjonalność ważna 
z tego względu, że w niektórych laptopach 
nie są już instalowane karty sieciowe. 
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n Jacek Smak, dyrektor handlowy, Sharp NEC Display 
Solutions
Home offi ce wpłynęło pozytywnie na wy-

niki sprzedaży naszych monitorów desk-

topowych. Praca z niewielkim ekranem 

laptopa przez dłuższy czas jest uciążliwa 

i mniej efektywna w porównaniu ze stanowi-

skiem wyposażonym w monitor o najpopularniej-

szej obecnie przekątnej 24 lub 27”. Ponieważ coraz większą 

uwagę zwraca się na takie cechy, jak jakość obrazu, funk-

cjonalność czy ergonomia, to fi rmy dla swoich pracowni-

ków wykonujących zadania w ramach home offi ce’u coraz 

chętniej wybierają modele profesjonalne, a nie najtańsze, 

konsumenckie. Użytkownicy domowi zaczynają też doce-

niać cechy, które w biurach nie miały aż takiego znaczenia, 

w tym zużycie energii. 

n Sujit Menon, lider dywizji wyświetlaczy 
i urządzeń peryferyjnych (EMEA), 

Dell Technologies
Technologia QHD oferuje 1,77 razy, 

a UHD 4 razy większą rozdzielczość 

niż Full HD. Ponieważ pracownicy coraz 

częściej wykonują zadania wymagają-

ce wysokiego poziomu szczegółowości – jak 

projektowanie stron internetowych, bądź czytanie gę-

stych dokumentów tekstowych – to wyższa rozdzielczość 

ekranu zapewnia im wyraźniejszy obraz i sprawia, że pra-

ca staje się bardziej komfortowa. Monitory o zakrzywio-

nej matrycy pozwalają użytkownikowi na szersze pole 

widzenia, minimalizują także odbicia i oferują jednolitą 

ostrość widzenia. W rezultacie jeszcze bardziej zwiększa-

ją komfort pracy. 

– Wspólnym mianownikiem jest tu ogra-
niczenie okablowania i proste podłączenie 
w domu czy też na coraz popularniejszych 
stanowiskach typu hot desk – podsumo-
wuje Michał Kloch, Product Manager 
EIZO/Wacom w Alstorze. 

Właśnie potrzeba elastyczno-
ści i  możliwości dostosowania się 
do zmieniającego się miejsca pra-
cy – z domu i z biura – sprawiają, że 
branża monitorów szybko ewolu-
uje wraz z nowymi technologiami. 
W  zakresie tak powszechnie wy-
korzystywanych dziś narzędzi do 
zdalnej współpracy i wirtualnych 
spotkań monitory będą oferować 
coraz lepszą jakość wbudowa-
nych technologii audio i  wideo 
–  kamery o  wyższej rozdziel-
czości, większą czystość dźwię-
ku, aktywną redukcję szumów 
itp. W tym kontekście Robert
Pusz, Eastern European Sales 
Manager w Newline Interactive,
zwraca uwagę na monitory inte-

raktywne, które mogą być też ter-
minalami wideokonferencyjnymi z funkcją 
obsługi dotykiem, wbudowanymi kamera-
mi i mikrofonami. Uważa również, że rok 
2020 był zadziwiająco dobry dla moni-
torów interaktywnych. Ich sprzedaż ma 
napędzać wymuszony przez pandemię 
postęp technologiczny.

Optymalne czy przyszłościowe rozwią-
zania to jedna strona medalu, zaś drugą są 
możliwości rynku. Utrzymujący się bardzo 
duży popyt w 2020 r. wpływał na dostęp-
ność urządzeń. To z kolei ograniczało 
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zakrzywione stanowią już do 30 proc. glo-
balnego rynku, a modele HRM (High Re-
solution Monitors, czyli powyżej 2560 
pikseli) odpowiadają za 40 proc. Sprzedaż 
monitorów HRM wynika z  coraz więk-
szych oczekiwań konsumentów co do ja-
kości obrazu, zwłaszcza wśród graczy. 

W opinii Piotra Nowoka szybki wzrost 
sprzedaży monitorów 2K 
i 4K to obecnie najbardziej 
widoczny trend na rynku 
i za kilka lat takie modele 
będą na nim dominować. 
Jego zdaniem to natural-
na konsekwencja tego, że 
użytkownicy decydują się 
na coraz większe monito-
ry, a już od rozmiaru 27 cali 
rozdzielczość 2K znacznie 

podnosi komfort pracy. Rośnie też liczba 
osób, które kupują monitory ultrapanora-
miczne, choć ze względu na cenę wciąż jest 
to mała część rynku.

Niemniej, właśnie w związku z wyraźną 
obniżką cen, iiyama odnotowała w 2020 r. 
wzrost sprzedaży monitorów zakrzywio-
nych (od 24”) i utrapanoramicznych. Ma-
riusz Kuczyński zwraca uwagę na rynkowy 
trend, który polega na tym, że większe mo-
dele (powyżej 32”) są już w większości ofe-
rowane w formacie 21:9. Podobnie ma się 
sprawa z rozdzielczością – od wielkości 27” 
klienci preferują rozdzielczość QHD oraz 
UHD. Szef iiyama potwierdza przy tym, że 
wciąż króluje Full HD, bo największym po-
pytem cieszą się monitory 24 – 27”.

Z kolei dla Michała Klocha rozwiąza-
nie typu zakrzywiony, ultrapanoramiczny 
monitor wciąż pozostaje ciekawostką. Są 
one wybierane przez klientów podążają-
cych za innowacjami i bardziej zasobnymi 
portfelami. W przypadku domowego biura,  
klienci dysponują zwykle ograniczonymi 
przestrzeniami, w których trudno postawić 
naprawdę pokaźnych rozmiarów monitor. 

Tak czy inaczej, wygląda na to, że 2021 
będzie kolejnym rokiem zwiększonego po-
pytu na monitory. Jeśli jeszcze nie tak daw-
no była to dość niemrawa branża, to teraz 
– wobec kontynuacji powszechnej pracy 
z domu i gamingowego boomu – może-
my się spodziewać prawdziwego wyścigu 
o klienta pomiędzy dostawcami wprowa-
dzającymi na rynek kolejne modele tego 
sprzętu. n

wybory i decyzje zakupowe klientów – nie 
tylko w przypadku laptopów czy kart gra-
ficznych, ale także monitorów. Przy czym 
rządowe wsparcie dla nauczycieli w wyso-
kości 500 zł na nauczanie zdalne pod ko-
niec zeszłego roku dodatkowo „czyściło” 
rynek z kolejnych modeli. Wobec krótkie-
go okresu trwania tej akcji i stosunkowo 
niewielkiej kwoty, nauczyciele nie mie-
li ani czasu na przemyślenie, co im by się 
tak naprawdę przydało, ani wielkiego pola 
manewru. I choć dla każdego nauczyciela 
dobry monitor byłby korzystną inwestycją, 
to zakupy związane ze wspomnianym dofi-
nansowaniem były niestety w dużej mierze 
przypadkowe. 

Lockdown ogromnie wpłynął na rynek 
monitorów przeznaczonych dla graczy. 
Modele gamingowe były kupowane ja-
ko rozwiązania na potrzeby pracy zdalnej 
i nauki, dopiero w czasie wolnym stając 
się częścią stanowiska do grania. Według 
Piotra Nowoka, Product Managera w pol-
skim oddziale Acera, uniwersalność zasto-
sowań nie przekłada się na uniwersalność 
w grach, bo trudno znaleźć jedno optymal-
ne rozwiązanie dla wszystkich tytułów. 
Miłośnicy klasycznych strzelanek prefe-
rują urządzenia o małej przekątnej (24 ca-
le), ale oczekują bardzo szybkich paneli, 
gwarantujących częstotliwość odświeża-
nia powyżej 240 Hz i czas reakcji poniżej 
1 ms. Natomiast dla osób grających w gry, 
które nie wymagają błyskawicznych reak-
cji, ważniejsza jest wysoka rozdzielczość 
i dobre odwzorowanie barw. 

– Optymalny monitor do gamingu to dość 
skomplikowany temat. Ilu graczy, tyle opi-
nii. Ile tytułów gier, tyle wyborów. Wszystko 
zależy oczywiście od tego, w co gramy i jak 
silnym sprzętem dysponujemy. Inny moni-
tor wybierzemy do gier typu Counter-Strike, 
a jeszcze inny do simracingu – potwierdza 
Michał Kloch. 

Fachowcy uważają, że monitor dla gra-
czy powinien charakteryzować się szyb-
ką częstotliwością odświeżania, najlepiej 
na poziomie 144 Hz lub więcej, czasem re-
akcji matrycy o wartości 1 ms oraz funk-
cjami synchronizacji pionowej w postaci  
FreeSync lub G-Sync. Coraz większą po-
pularnością cieszą się monitory większe 
niż 27 cali i o rozdzielczości QHD lub UHD. 

– Warto zauważyć duży wzrost zaintere-
sowania zakrzywionymi monitorami gamin- 
gowymi, które ma już w ofercie każdy pro-
ducent. To najszybciej rosnący segment, 
stanowiący już 35 proc. rynku – podkreśla 
Krzysztof Kunicki, Product Manager odpo-
wiedzialny w Samsungu za monitory LCD. 

Z  kolei Mariusz Kuczyński, General 
Manager iiyama Polska, 
zwraca uwagę na mat- 
ryce Fast IPS, które 
sprawiły, że technolo-
gia IPS w końcu dorów-
nuje, a nawet wyprzedza 
TN (w  wypadku tań-
szych modeli TN), jeże-
li chodzi o czas reakcji 
i szybkość odświeżania. 
W  wyższym segmen-
cie standardem zaczyna być częstotliwość 
165 Hz, ale niższa półka to wciąż monitory 
24-calowe Full HD o odświeżaniu 75 Hz. 
Pojawiły się w tym roku na rynku nowe ma-
tryce z bardzo wysoką częstotliwością od-
świeżania, na poziomie 360 Hz, ale ich cena 
i dostępność lokują je w niszy, która może 
wpłynąć na rynek dopiero w przyszłości. 

– Zmiany powinno przynieść też więk-
sze wykorzystanie standardu HDMI 2.1. 
Obecnie bardzo mało modeli monitorów 
jest w niego wyposażonych, ale pojawienie 
się konsol nowych generacji wymusi na pro-
ducentach stosowanie w najbliższej przy-
szłości tego typu złącza – mówi Mariusz 
Kuczyński.

Gdy ceny monitorów stają się coraz bar-
dziej przystępne, rynek migruje w  kie-
runku ekranów o większych rozmiarach 
i wyższej rozdzielczości. W efekcie wyraź-
nie kurczy się segment ekranów o przekąt-
nej do 21,5 cali i obecnie najlepiej sprzedają 
się urządzenia Full HD 24 i 27 cali. Warto 
w tym kontekście zadać pytanie: co może 
stymulować lub hamować sprzedaż ekra-
nów spoza głównego nurtu o jeszcze wyż-
szej rozdzielczości QHD (2K) i UHD (4K) 
oraz większych ekranach, w tym zakrzy-
wionych czy utrapanoramicznych? Zda-
niem Krzysztofa Kunickiego coraz trudniej 
zgodzić się z twierdzeniem, że monitory 
zakrzywione, ultrapanoramiczne czy UHD 
to modele spoza głównego nurtu. Monitory 
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Duży popyt  
w 2020 r. wpływał 
na dostępność 
urządzeń.
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EIZO jest dostawcą rozwiązań obrazowania dla profesjonalistów 
z wielu dziedzin, w których jakość i precyzja transmitowanego 
obrazu ma ogromne znaczenie. Należą do nich medycyna,  
grafika i foto, jak również przemysł i wąskie specjalizacje: 
obronność, wojskowość, transport morski czy kontrola lotów. 

Japoński producent ma filie w Azji, Eu-
ropie i w Ameryce Północnej. Tam pro-
dukowane są rozwiązania typu rugged, 

czyli wzmocnione. Posiadają liczne certyfi-
katy, potwierdzające ich przydatność w za-
stosowaniach militarnych. Należy do nich 
seria monitorów Talon, przeznaczonych 
do pracy w  ekstremalnych warunkach. 
Można je dopasować do wymagań środo-
wiska, tak by spełniały potrzeby zarówno  
nowoczesnych, jak i starszych systemów. 

Każdy monitor Talon jest opracowywa-
ny, produkowany i testowany wewnętrznie 
przez ekspertów inżynierów we własnych 
obiektach EIZO. Testowane są m.in. głów-
ne płyty kontrolera, pomocnicze płytki dru-
kowane, wyświetlacze LCD, łącza optyczne, 
obudowy i inne komponenty. EIZO prze-
prowadza testy wibracji, wstrząsów, wil-
gotności, dekompresji i  ekstremalnych 
temperatur we własnym wewnętrznym 
centrum testowym, aby spełnić standar-
dy MIL-STD-810 i MIL-STD-461. Przeję-
cie kontroli nad łańcuchem produkcyjnym 
od etapu projektowania pozwala EIZO za-
pewnić jakość, zminimalizować czas dosta-
wy i dać wsparcie w dłuższym cyklu życia. 

Producent jest bardzo elastyczny i ściśle 
współpracuje z klientami, aby dostoso-
wać każdy monitor Talon do ich specjali-
stycznego, trudnego środowiska. Oprócz 
dwóch sztandarowych modeli o przekąt-
nych 24,1” i 21,5”, klienci mogą zamawiać 
panele innej wielkości według zapotrze-
bowania. Możliwość wyboru dotyczy też 
interfejsów – użytkownicy mogą wybie-
rać pośród 3G-SDI, DVI-D, RGB, USB 
i zamówić modele komunikujące się sze-
regowo. Obudowę można dostosować 
do wymagań konkretnego środowiska 
– przykładowo, możliwa jest instalacja 
w szafach rack 19”. 

Trzeba podkreślić, że dostępne są pane-
le dotykowe, wykorzystujące technologię 
pojemnościową wielodotykową lub ana-
logowo – rezystancyjną. Specjalna powło-
ka optical bonding poprawia widoczność 
i wytrzymałość, a ekrany mają stopień 
ochrony na poziomie IP65. Monitory serii 
Talon mogą pracować w zakresie od -20°C 
do 55°C, na co pozwala grzejnik oraz spe-
cjalna powłoka konforemna, chroniąca 
obwody w trudnych warunkach. 

W przypadku produktów rugged, poza 
monitorami, EIZO oferuje rozwiązanie 
do kodowania i przesyłania strumienio-
wego wideo, karty graficzne oraz split-
tery i konwertery sygnału. 

Tyton VS2X to samodzielne, wytrzy-
małe rozwiązanie do kodowania i przesy-
łania strumieniowego wideo/audio H.265 
(HEVC)/H.264, z  obsługą metadanych  
CoT/KLV, zaprojektowane z  myślą o  po-
trzebach transmisji wideo w trudnych wa-
runkach terenowych. Dzięki kodowaniu 
o niskich opóźnieniach, strumieniowaniu 
i niskiemu zużyciu energii, Tyton VS2X jest 
nieinwazyjny i bogaty w funkcje. 

Z kolei Condor GR5-RTX5000 to wzmo- 
cniona karta 3U VPX oparta na architektu-
rze NVIDIA Turing i platformie NVIDIA 
RTX. Wykorzystuje najwydajniejszy proce-
sor graficzny dostępny obecnie w segmencie 
rugged. Dzięki połączeniu wysokiej wydaj-
ności obliczeń GPGPU, inferencji sztucznej 
inteligencji, uczenia głębokiego, przetwarza-
nia sygnałów oraz analizy danych, doskonale 
nadaje się do takich zastosowań jak działa-
nia wywiadowcze (ISR), walka elektronicz-
na (EW), cyfrowe przetwarzanie sygnałów 
(DSP), zdegradowane środowiska wizualne 
(DVE) i danologia. Karta może być chłodzo-
na kondukcyjnie i powietrzem.

Condor GR5-RTX5000 spełnia surowe 
wymogi dotyczące integralności danych, 
oferując niedoścignioną dokładność obli-
czeń i niezawodność. 3072 rdzenie CUDA 
do równoległego przetwarzania, dostępne 
w ramach architektury NVIDIA Turing, za-
pewniają funkcjonalności, takie jak techno-
logie cieniowania (mesh shading, variable 
rate shading, texture space shading), rende-
rowanie wielowidokowe (multi-view rende-
ring) czy ultrawydajne obliczenia GPGPU. 

wytrzymałe i wielozadaniowe 

CYFROWY OBRAZ

Monitory EIZO Talon: 
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Logitech Rally, jest intuicyjna konfi guracja 
– oferujemy rozwiązania plug and play. Ła-
twość użytkowania polega też na tym, że nie 
trzeba przynosić komputera, aby zestawić 
wideokonferencję. Urządzenia podłącza się 
do minikomputera Intel NUC. 

A oczekiwania dotyczące parametrów?
Paweł Cebulski Ważna jest skalowalność. 
Rozwiązania xLEDpro i rodzinę kamer Logi-
tech Rally można łatwo rozbudowywać czy 
modyfi kować, dostosowując do różnych po-
mieszczeń i lokalizacji, przy użyciu tych sa-
mych akcesoriów. 
Karol Krajewski Przykładowo, wystarczy 
dopasować liczbę mikrofonów – od jednego 
do trzech – do rozmiarów sali i liczby uczest-
ników, tak aby każdego było dobrze słychać. 
Paweł Cebulski Nie mniej istotny jest ob-
raz. W zależności od potrzeb, w tym wielko-
ści sali, do dyspozycji jest szerokie portfolio 
kamer, także modele 4K. Nawiasem mówiąc, 
w zestawach Logitecha typu wideobar ka-
mera ma ruchomy obiektyw, co poprawia 
precyzję kadrowania. Użytkownicy często 
chcą, aby można było kadrować wszystkich 
uczestników spotkania i te możliwości ma-
ją nasze zestawy. Inteligentne rozwiązania 
pozwalają na precyzyjne zbliżenia. 5-krot-
ny optyczny zoom w kamerach Rally (nawet 
15-krotny zoom HD) umożliwia powiększe-
nie osoby siedzącej na końcu dużej sali. 
Karol Krajewski Dzięki szerokiemu port-
folio xLEDpro i rodzinie kamer Logitech 
Rally użytkownicy mogą dopasować urzą-
dzenia do swoich potrzeb. W mniejszych sa-
lach, gdzie wystarczy ekran wielkości 60 czy 
ponad 90 cali, instalujemy monitory LCD. 

CRN Czy w czasach pracy zdalnej fi rmy 
nadal interesują się typowo biurowymi 
rozwiązaniami do komunikacji wideo? 
Karol Krajewski Zainteresowanie pozo-
staje na wysokim poziomie i dotyczy każdego 
segmentu rynku. Ubiegły rok był bardzo do-
bry, jeśli chodzi o sprzedaż rozwiązań do wi-
deokonferencji, a w minionych dwóch latach 
notowaliśmy wzrosty o 200 – 300 proc. Fir-
my nie wstrzymują projektów także w biu-
rach, bo wiedzą, że po pandemii będziemy 
działać w hybrydowym modelu pracy. 

Czyli pandemia niewiele zmieniła, jeśli 
chodzi o zapotrzebowanie na rozwiąza-
nia do wideokonferencji?
Paweł Cebulski Przeciwnie. Istotnie wpły-
nęła na preferencje fi rm i  pracowników, 
zmienione doświadczeniami minione-
go roku. Do nich dostosowana jest rodzina 
kamer Logitech Rally, jak również całe spek-
trum naszej oferty. Użytkownicy oczekują 
głównie pełnej kompatybilności z popular-
nymi platformami do komunikacji wideo, 
jak MS Teams, Zoom czy Google Meet. Pełna 
kompatybilność rozwiązań Logitech z plat-
formami chmurowymi do komunikacji wi-
deo i współpracy największych dostawców 
to nasza unikalna funkcjonalność, potwier-
dzona certyfi katami. 

Zatem użytkownicy nie mają problemu 
z  kompatybilnością i  nie muszą uczyć 
się nowych rozwiązań, bo dobrze znają 
Teamsy czy Zooma…
Paweł Cebulski Łatwość korzystania to ko-
lejny kluczowy dla klientów element. Wspól-
ną cechą naszych rozwiązań, w tym kamer 

O tym, czego użytkownicy oczekują od profesjonalnych zestawów do wideokonferencji oraz jak te preferencje 

spełniają zestawy xLEDpro i kamery Logitech Rally, mówią: Paweł Cebulski, Head of Video Collaboration 

Poland & Baltics w Logitechu i Karol Krajewski, Regional Commercial Sales Director w Statim Integrator.

zmieniła 
wymagania klientów
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W większych pomieszczeniach sprawdzą 
się elastyczniejsze, bo konstruowane z mo-
dułów, panele LED. Taki ekran można zło-
żyć także w miejscach, gdzie problemem 
byłoby dostarczenie dużego całego wyświe-
tlacza, choćby ze względu na wąskie drzwi 
w biurze. Gdy rosną ceny usług i prądu, waż-
ną zaletą są też niższe koszty montażu i eks-
ploatacji. Panele xLEDpro mają ultracienką 
konstrukcję i są lżejsze od ekranów LCD. 

Czyli użytkownik unika kosztów i zamie-
szania związanego ze wzmacnianiem 
ścian pod duże ciężkie panele?
Karol Krajewski Tak. Ponadto xLEDpro 
zużywają o 30 – 40 proc. mniej energii niż 
monitory LCD. Niższa jest też emisja ciepła, 
natomiast większa odporność na uszkodze-
nia. Przypadkowo uderzony LED nie rozbi-
je się, a w przypadku LCD zagrożenie jest 
spore. LED ustępuje LCD jedynie rozdziel-
czością. Gdy LCD mogą wyświetlać obraz 
w jakości 4K, maksimum dla LED-ów to, jak 
na razie, Full HD. Ale obraz w wideokonfe-
rencjach jest zwykle przesyłany w rozdziel-
czości Full HD, a czasem nawet tylko 720p .

Co natomiast wyróżnia Logitecha jako 
producenta?
Karol Krajewski Dużą zaletą jest pełne 
portfolio, elastyczność i możliwość dopa-
sowania rozwiązań do każdego scenariusza 
klienta. Co istotne zawsze mamy do dyspo-
zycji sprzęt demo dla naszych klientów. To 
ważny atut z punktu widzenia integratora, 
bo najczęściej klienci, po tygodniowym te-
ście rozwiązań xLEDpro i Logitech, proszą 
nas, abyśmy je u nich zostawili już na stałe. 

Pandemia 

Paweł CebulskiKarol Krajewski
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xledpro 136”

Jako lider w branży Digital Signage i wielkoformatowych ekranów LED zapewniamy 
kompleksową obsługę – projekt, wdrożenie i serwis na terenie całej Europy.

Statim Integrator statim.com.pl
xledpro.pl

xledpro 136” Logitech Rally Bar*

Rozdzielczość 

Full HD

HDMI i bezprzewo-

dowe przesyłanie 

obrazu

1-3 mikrofonów 

stołowych

Możliwość rozbudowy 

o 10-calowy panel 

dotykowy

Współpraca z Zoom, 

Microsoft Teams, 

Pexip, GoToMeeting, 

RingCentral

Ultra cienka 

konstrukcja

100 000 godzin 

bezawaryjnej pracy

Kamera 4K , 

5x zoom optyczny

All-in-One wbudo-

wane 2 wyjścia 

i 1 wejście HDMI

Wizjer AI, który umoż-

liwia śledzenie danych 

dotyczących użycia sali

*dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych
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dzień i oczy coraz bardziej się męczą. Dla-
tego byłoby to raczej 27 cali…

Dlaczego tak dużo?
Praca obecnie wymaga objęcia wzrokiem 
większej ilości informacji. Zaczyna nam 
brakować albo dodatkowego ekranu al-
bo powierzchni na tym jednym, posiada-
nym. Miejsce na biurku jest ograniczone, 
nie można tam postawić wielu monitorów, 
dlatego potrzeba większych wyświetlaczy. 
Znajdą się więc tacy, którzy kupią 31 albo 
34 cale. Mamy klientów, którzy zdecydo-
wali się nabyć 34-calowe zakrzywione mo-
nitory i są z nich bardzo zadowoleni. Przy 
tak dużym rozmiarze zakrzywienie ekra-
nu przekłada się na lepsze wrażenia użyt-
kownika. Za zakrzywione monitory trzeba 
jednak więcej zapłacić – są sporo droższe 
w  transporcie i  w  przechowywaniu, co 
wpływa na koszty. Może być tak, że najlep-
szym rozwiązaniem będą dla kogoś moni-
tory ultrapanoramiczne.

Czym powinien cechować się monitor, 
który można by dzisiaj uznać za optymal-
ny dla szeroko rozumianego biznesu? 
Większe ekrany i lepsze parametry wyświe-
tlania to konieczność, jeśli okuliści nie mają 
mieć więcej pracy. Pracodawcy zaczynają 
wybierać sprzęt, który lepiej chroni wzrok 
pracowników –  chociażby matryce IPS. 
Bardzo istotna jest możliwość regulacji 
wysokości ekranu. To jedna z pierwszych 
rzeczy, na które zwracam nabywcy uwagę. 
Mam takich klientów, którzy stwierdzają, 
że już nigdy nie kupią monitorów bez re-
gulacji, nawet jeśli element mechaniczny,

CRN Pandemia przyniosła duże wzrosty 
sprzedaży w segmencie PC. Notebooki 
błyskawicznie znikały z  półek i  trze-
ba było czekać na nowe dostawy. Ja-
kie to miało przełożenie na sprzedaż 
monitorów? 
Maciej Marciniak Ten boom w branży PC 
dotyczył właśnie notebooków, ale miał też 
jakieś przełożenie na monitory z segmen-
tu konsumenckiego. My jednak zajmujemy 
się klientami biznesowymi, którzy wcze-
śniej regularnie kupowali sprzęt do swoich 
biur, a w momencie, gdy ich pracownicy 
przenieśli się do domów, to najczęściej zo-
stali wyposażeni w notebooki. Ewentual-
nie monitory, wraz z komputerami, zostały 
z biura zabrane do domów. W dodatku, gdy 
zdalna praca zaczęła się w jakiejś mierze 
sprawdzać, to wielu klientów biznesowych 
stwierdziło, że nie potrzebuje już tak roz-
budowanych biur. W efekcie, jeśli chodzi 
o monitory, nie zaobserwowałem dużego 
ruchu zakupowego. 

Tak było zarówno, jeśli chodzi o sektor 
prywatny, jak i publiczny?
Wobec konieczności szybkiego przejścia na 
pracę zdalną, nie poświęcano wiele uwa-
gi pracownikom, którzy tworzyli miejsca 
pracy w domu. Zamiast dużego, wygodne-
go monitora musiał wystarczyć notebook.

A gdyby tak pandemii nie było…
Gdyby to był kolejny spokojny rok, to użyt-
kownicy biznesowi myśleliby nad maso-
wą wymianą monitorów 21,5-calowych na 
większe. Nawet nie 24 cale, bo to już trochę 
mało, gdy wszyscy patrzą w ekrany cały 

który najczęściej ustawia się tylko raz, 
zwiększy cenę monitora o 20 proc. Pozwa-
la on za to każdemu użytkownikowi dopa-
sować najwłaściwszą dla niego wysokość 
monitora, bez podkładania książek itp.

Sporo się mówi o portach USB-C…
Monitory, które w oparciu o porty USB-C 
można zasilać i wyposażać we wszystkie 
elementy stacji dokującej to bez wątpienia 
przyszłość. Mogą one oferować wszystko, 
czego potrzeba do rozszerzenia notebo-
oka – monitor może go zasilać i dostarczać 
wszystkie niezbędne porty. Chociaż wszy-
scy walczą o to, żeby monitor był jak naj-
cieńszy, to i tak znajdzie się w nim miejsce 
na taki replikator portów. Ta funkcjonal-
ność w monitorach powinna w niedługim 
czasie zawojować rynek, z korzyścią dla 
klienta biznesowego. 

To chyba dobry kierunek w popande-
micznej przyszłości, w  której miejsce 
pracy ma być jak najbardziej elastyczne 
i łatwo organizowane w biurze i domu?
Poza USB-C coraz ważniejsze mogą być 
multimedia. Elementami zwiększającymi 
funkcjonalność i możliwości wykorzystania 
monitora będzie dobrej jakości kamera, mi-
krofon i głośniki. Zresztą tych elementów 
będzie coraz więcej i one mogą zdecydować 
o większym popycie na monitory. Oby tak 
się stało, bo ślęczące dzisiaj nad notebooka-
mi dzieci na zdalnym nauczaniu to kandy-
daci do leczenia kręgosłupa w przyszłości. 

CRN Polska rozmawia z Maciejem Marciniakiem, 
właścicielem Computer Group Pakt, o wpływie 
pandemii na sprzedaż monitorów dla biznesu 
oraz o tym, co może decydować o popycie na 
tego rodzaju sprzęt w niedalekiej przyszłości. 

MONITOR

Rozmawiał 

Tomasz Janoś Fo
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n Krzysztof Pasławski

Rok 2020 był dla dostawców projekto-
rów najsłabszy od lat. Sprzedaż w Pol-
sce spadła o 16,2 proc., do 54 tys. sztuk, 

nie licząc urządzeń typu screenless TV. Jak 
wynika z danych Futuresource Consulting 
to najgorszy wynik od 2007 r. Wolumeny 
znacząco obniżyły się w  pierwszej poło-
wie 2020 r., głównie z powodu lockdownu. 
Ucierpiał zwłaszcza wysokomarżowy seg-
ment modeli z wyższej półki – zamknięcie 
centrów konferencyjnych, hoteli, uczelni, 
muzeów i wstrzymanie eventów spowodo-
wały spadek zapotrzebowania na wielkofor-
matowe wizualizacje w oparciu o projektory 
o wysokiej jasności. 

– Fakt ten, w połączeniu z dużą dbałością 
o zachowanie płynności finansowej firm, po-
wodował wstrzymanie inwestycji w tę gru-
pę projektorów – komentuje Anna Belczyk,  
Product Manager w Veracomp – Exclusive 
Networks. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że skala 
spadku w ujęciu ilościowym niekoniecznie 
przełożyła się na niższą wartość obrotów 
u wszystkich dostawców, ponieważ rosły 
ceny urządzeń (o 15–20 proc.). Zwiększy-
ło się też zainteresowanie droższymi mo-
delami laserowymi. Przykładowo Optoma  
odnotowała w 2020 r. wzrost wartości sprze-
daży takich modeli o 14 proc., przy spadku 
ilościowym o 2 proc. Co ważne, rynku pro-
jektorów nie ominęły problemy z dostępno-
ścią sprzętu, co zresztą nadal ma miejsce. Fo
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Branża projektorów weszła w obecny rok po jednym 
z najgorszych dla siebie okresów w Polsce. Niestety, 
w dłuższej perspektywie analitycy spodziewają się  
dalszego, choć powolnego spadku sprzedaży. Bieżący  
rok natomiast ma być lepszy niż poprzedni. 

– Rynek jest wciąż bardzo rozchwiany  
i mało przewidywalny, także ze względu na 
zaburzenia w produkcji, spowodowane prze-
rwami w dostawach różnych komponentów 
do fabryk na Dalekim Wschodzie – przyznaje 
Krzysztof Sulowicz, Country Manager BenQ 
na region CEE.

Analitycy Futuresource Consulting nie  
mają dobrych wieści dla branży. O  ile 
w 2021 r. spodziewają się wzrostu sprzeda-
ży na polskim rynku projektorów – w porów-
naniu ze słabym 2020 r. – to w perspektywie 
długoterminowej prognozowany jest stabil-
ny trend spadkowy. To w dużej mierze rezul-
tat rozwoju narzędzi do współpracy w pracy 
zdalnej i nauce, ponieważ są one w znacznym  
stopniu zintegrowane z monitorami.

Mimo ogólnego spadku sprzedaży niektóre 
segmenty trzymają się mocno. W tym roku 
na podobnym poziomie, a nawet wyższym, 
utrzymał się popyt w segmencie domowym, 
gdyż w czasie pandemii ludzie potrzebu-
ją cyfrowej rozrywki. Pojawił się też więk-
szy wybór modeli konsumenckich. Różnica 
w porównaniu z poprzednimi latami jest ta-
ka, że obecnie projektory dla kin domowych 
wykorzystywane są nie tylko do oglądania 
filmów, lecz coraz częściej do korzystania  
z usług streamingowych, jak Netflix.  
Projektor okazuje się dla niektórych  
nawet bardziej praktyczny niż telewizor. 

czyli światło 
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Projektory, 

Widoczne jest również przeniesienie za-
interesowania klientów spragnionych do-
mowej rozrywki z modeli o niskiej jasności, 
wymagających zaciemnienia, na rzecz pro-
jektorów z wyższych półek, o większej ja-
sności, do rodzinnej rozrywki w  salonie 
– oglądania meczów i programów rozryw-
kowych, czy też do gier na wielkim ekranie. 

– W domowych zastosowaniach istotny jest 
wbudowany Android TV, zapewniający dostęp 
do różnych treści bezpośrednio z Google Play 
Store czy innych źródeł w sieci. Dla miłośników 
gier ważna jest wysoka częstotliwość odświe-
żania i niski input lag – tłumaczy Krzysztof 
Sulowicz.

Nie jest też tak, że biznes w miejscach ob-
jętych lockdownem zamarł zupełnie. Na 

n  rozwój technologii laserowej w projektorach 

biznesowych

n  pojawienie się projektorów lampowych  

z żywotnością do 20 tys. godz. na jedną lampę

n  upowszechnienie supercichych układów 

optycznych w projektorach instalacyjnych

3najważniejsze trendy  
w sektorze projektorów w 2021 r.*

Trzej gracze dominują
W 2020 r. Epson pozostał numerem jeden 

pod względem wielkości sprzedaży, a za nim 

uplasowały się Optoma i BenQ.  

Łącznie te trzy marki uzyskały 77 proc.  

udziału w polskim rynku projektorów  

– wynika z danych Futuresource Consulting.
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tywnymi. Jednak zwłaszcza w końcu roku 
odnotowano wzmożone zakupy w ramach 
programu Aktywna Tablica. Dla resellerów 
i  integratorów nadal będzie on stwarzał 
możliwości zwiększenia sprzedaży moni-
torów interaktywnych, ale też projektorów, 
nawet w kilku tysiącach szkół. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na domy 
kultury. Są ich w kraju setki i mają dostęp 
do publicznych dotacji, więc po zakończe-
niu lockdownu zakupy w takich miejscach 
znów mogą ruszyć. W lutym br. ogłoszono 
dofi nansowanie cyfryzacji domów kultury 
sumą 31 mln zł na zakup sprzętu i szkolenia 
(w ramach projektu „Konwersja cyfrowa do-
mów kultury”), z myślą o docelowo 200 pla-
cówkach tego typu. 

W przypadku rozwiązań dla fi rm, widocz-
ny jest inny ciekawy trend. Mniej pojawia 
się pytań o projektory instalacyjne, a więcej 
o modele mniejsze, łatwe do przenoszenia 
i szybkiego uruchomienia, przeznaczone 
do spotkań kilku osób w niewielkich salach. 

– Od takich projektorów klienci oczekują 
wysokiej jasności, a więc 3500–4500 ANSI lu-
menów, automatycznej korekcji zniekształ-
ceń trapezowych oraz łatwego podłączania 
i przełączania źródeł sygnału. Standardo-
wym oczekiwaniem jest możliwość odtwa-
rzania prezentacji, zdjęć i fi lmów z nośnika 
USB – wyjaśnia Krzysztof Sulowicz.

Trendy obserwowane na krajowym ryn-
ku potwierdzają globalne prognozy. War-
tość sprzedaży przenośnych projektorów 
będzie rosła w najbliższych latach średnio 
o 4,3 proc. rocznie do 2025 r. – jak twierdzą 
analitycy MarketsandMarkets. Do najważ-
niejszych czynników wzrostu zaliczają cy-
fryzację edukacji, postęp technologiczny 
i spadek cen.

Co ciekawe, pandemia obudziła także 
większe zainteresowanie konsumencki-
mi projektorami przenośnymi, zasilanymi 
z akumulatora. To sprzęt, który można za-
brać do ogrodu czy w trasę i bezprzewo-
dowo czerpać treści z internetu, chociażby 
przy użyciu smartfona.

Lampy w odwrocie
Jednym z najważniejszych trendów, które 
dało się zauważyć w 2020 r., był duży wzrost 
zainteresowania klientów projektorami 

niektórych uczelniach, hotelach czy w mu-
zeach nadal toczą się projekty, z których nie-
które planowane były jeszcze w ubiegłym 
roku. Część przedsiębiorstw czy jednostek 
publicznych wykorzystuje czas zamknięcia 
obiektów jako dobrą okazję do nowej aran-
żacji sal konferencyjnych, wykładowych i in-
nych miejsc, w których wykorzystywane są 
projektory. W rozwiązaniach do dużych po-
mieszczeń konferencyjnych i wykładowych, 
w muzeach, stosowane są również projekto-
ry instalacyjne. Część z zamkniętych branż 
może liczyć na dofi nansowanie w ramach 
projektów unijnych, więc zubożenie budże-
tów przez pandemię nie musi oznaczać braku 
środków na inwestycje. W ramach moder-
nizacji często poszukiwane są rozwiązania 
poprawiające jakość obrazu i dźwięku oraz 
umożliwiające interakcję użytkowników, 
gdyż szkolenia, konferencje, wykłady i wi-
deospotkania odbywają się w formule łączą-
cej online i off line. 

Przypuszcza się, że w tym roku i kolej-
nych fi rmowe sale spotkań i szkoleń pozo-
staną ważnym segmentem rynku, ponieważ 
wiele z nich będzie aranżowanych i wyposa-
żanych na nowo. 

– Obecnie znaczna większość warszta-
tów, szkoleń i konferencji odbywa się online 
i w związku z tym widzimy znacznie większe 
zainteresowanie rozwiązaniami zapewnia-
jącymi interakcyjność spotkania, chociaż-
by monitorów interaktywnych w połączeniu 
z systemami wideokonferencyjnymi – infor-
muje Miłosz Kosiorek, Product Specialist 
w Ricohu.

Na znaczeniu mają zyskiwać rozwiąza-
nia, które umożliwiają łączenie różnych 
nośników i obszarów współpracy oraz ak-
tywne uczestniczenie w dyskusji, współpra-
cy nad projektem, w tym dostęp do zmian 
w dokumentach. 

– Takie możliwości daje środowisko 
chmurowe i nowe aplikacje – dodaje Miłosz 
Kosiorek.

Jeśli chodzi o sektor komercyjny, to na-
dal projektory kupowane są na potrzeby 
miejsc, które nie zostały zamknięte, w tym 
przez jednostki z sektora publicznego (urzę-
dy, policja i in).

W 2020 r. nastąpił natomiast spadek za-
interesowania projektorami w  sektorze 
edukacji (podstawowej i średniej), co jest 
skutkiem lockdownów, ale też większym 
zainteresowaniem monitorami interak-
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Zdaniem dystrybutora

nAnna Belczyk, Product 
Manager w dziale syste-

mów audiowizualnych, 
Veracomp – Exclusive 
Networks
W przypadku pro-

jektorów w 2020 ro-

ku nie pojawiła się żadna 

przełomowa nowość technologiczna. 

Poszerzana jest jednak oferta mode-

li o laserowym źródle światła, które 

stopniowo wypierają urządzenia lam-

powe. Ich ogromnym atutem jest spa-

dająca cena, co w połączeniu z długą 

żywotnością, bezobsługową pracą na 

przestrzeni lat i elastycznością mon-

tażu sprawia, że projektory laserowe 

są pierwszym wyborem wielu klien-

tów. W biurach będą powstawać nie-

wielkie sale konferencyjne. W części 

tego typu miejsc używa się monito-

rów, w pozostałych wciąż stawia się 

na projektor, nierzadko laserowy. 

Osobną szansę dla partnerów stano-

wi kolejna edycja programu Aktywna 

Tablica, zapewniającego dodatko-

we fi nansowanie dla szkół na zakup 

sprzętu multimedialnego. 

nAdam Albiński, właściciel, Inter Alnet
W I kw. 2021 r. sprzedaż projektorów 

zmniejszyła się o około 30 – 

40 proc. w porównaniu 

do 2020 r., natomiast 

w ubiegłym roku 

spadła o 30 proc., co 

można uznać za nie-

zły wynik jak na czas 

pandemii. Znacząco 

mniej kupowano urzą-

dzeń dla edukacji i biznesu, ze wzglę-

du na zamknięcie szkół i niektórych 

branż. Na podobnym poziomie jak 

w poprzednim roku utrzymała się 

sprzedaż projektorów do kina domo-

wego. Ceny sprzętu wzrosły o około 

10–15 proc., co było spowodowane 

głównie ograniczeniem dostępności 

komponentów. 

Moim zdaniem rynek mocno odbije, 

gdy tylko zamknięte branże ponow-

nie się otworzą. Projektory nadal 

będą potrzebne w edukacji, kulturze, 

biurach, w szeroko pojętym biznesie, 

na eventach, a także wielu innych 

miejscach. 
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typu sprzętu. Technologie laserowe będą 
stopniowo wypierać modele lampowe ze 
względu na spadające ceny, dłuższą ży-
wotność i niskie koszty użytkowania ta-
kich urządzeń. 

– Po wieloletnim okresie edukacji ryn-
ku zbieramy obecnie jej owoce: użytkowni-
cy coraz częściej decydują się na inwestycję 
w droższy model laserowy, kalkulując w bu-
dżecie oszczędności, jakie w  kolejnych 

ŚWIAT OBRAZU

laserowymi, widoczny zarówno w  seg-
mencie komercyjnym, jak i  domowym. 
Ich udział w sprzedaży rósł kosztem mo-
deli lampowych. Nie jest to nowe zjawisko 
i mówi się o nim od lat, jednak dostawcy 
wskazują je obecnie jako kluczowe dla 
przyszłości rynku. Zauważają przy tym, 
że przejście użytkowników na technolo-
gie laserowe przyspiesza. Koncentrują się 
więc przede wszystkim na sprzedaży tego 

Zdaniem producenta 

Zdaniem integratora 

n Cezary Maron, kierownik zespołu instalacji AV, RGBS
Nie widzę dobrych perspektyw dla projektorów. Być może będą kupowane do wy-

świetlania obrazu wielkości ponad 100 cali, bo będą tańsze niż monitory, ale czy 

lepsze? Wątpię. Monitory cechuje wyższa rozdzielczość obrazu, jasność, kontrast, 

widoczność szczegółów. Można je zestawić w bezramkowe ściany wideo. Spodzie-

wam się więc, że widoczne już dziś zjawisko wypierania projektorów przez monito-

ry będzie postępować. Coraz bardziej konkurencyjne stają się ścianki wizyjne typu 

LED, ich cena spada, a rozdzielczość wzrasta. Jeden z projektów, które realizowałem 

w ostatnich miesiącach, to sala konferencyjna w jednym z warszawskich hoteli. Wy-

korzystano w niej zarówno monitory, jak i projektory instalowane na windach sufi -

towych. Nowych projektów obejmujących projektory jest niewiele. Są zapytania ze 

strony uczelni wyższych, na potrzeby sal wykładowych, jednak takie projekty oparte 

są na monitorach. W fi rmach obecnie często modernizuje się sale wideokonferencyjne. 

W związku z przejściem na pracę zdalną korporacje potrzebują miejsc do komunikacji 

z pracownikami w domach czy w innych oddziałach. Jednak także w tym przypadku 

sale spotkań wyposażane są przede wszystkim w wyświetlacze.
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latach przyniesie im bezkosztowa eksplo-
atacja takiego projektora – komentuje Jacek 
Smak, dyrektor handlowy w Polsce Sharp 
NEC Display Solutions.

Jednocześnie zauważa, że w przypadku 
niskobudżetowych instalacji urządzenia 
lampowe wciąż będą trzymać się mocno, 
zwłaszcza modele z długą żywotnością lam-
py, nawet do 20 tys. godzin. 

Obok korzyści dla klientów, które zda-
niem dostawców powinny zachęcać ich 
do przejścia na modele laserowe ( jak bez-
obsługowa eksploatacja przez wiele lat, 
możliwość pracy ciągłej bez konieczności 
wymiany lampy, dłuższa żywotność źródła 
światła, oszczędności związane z niższym 
poborem prądu), wskazywane są też plusy 
dla resellerów. 

– Dla naszych partnerów istotne będą 
bezpieczeństwo i brak konieczności wymian 
podzespołów takich jak lampy, bądź brak 
przestojów w pracy czy poziom oferowanej 
marży – twierdzi Andrzej Bieniek, Account 
Manager w Epson Europe. 

Warto dodać, że w segmencie domowym 
można spodziewać się upowszechnienia 
systemu Android TV i bezprzewodowej ko-
munikacji jako standardu. Rozdzielczości 
będą rosły i zwiększą się rynkowe udziały 
modeli 4K.  n

nAndrzej Bieniek, Account 
Manager, Epson Europe

W 2021 r. ważnym 

czynnikiem na rynku 

będzie kontynuacja 

programu Aktywna 

Tablica w edukacji oraz 

wzrost zainteresowa-

nia projektorami laserowymi do biur. 

Ponadto już w 2020 r. zauważyliśmy 

nowy trend – samorządy i lokalne or-

ganizacje tworzą kina plenerowe. Po-

dobne zjawisko widać również wśród 

klientów indywidualnych, ponieważ 

coraz więcej osób planuje zakup pro-

jektorów do prywatnego kina w ogro-

dzie czy na tarasie. Z tego pomysłu 

na pewno skorzystają właściciele 

obiektów gastronomicznych czy hote-

lowych, tworząc wyposażone w pro-

jektory strefy kibica, na przykład 

w ogródkach. Zapotrzebowanie mogą 

pobudzić nadchodzące imprezy spor-

towe, jak Mistrzostwa Europy w piłce 

nożnej czy igrzyska olimpijskie. 

n Jacek Smak, dyrektor 
handlowy w Polsce, 

Sharp NEC Display 
Solutions 
Projektory instala-

cyjne to od dawna 

optymalny biznes 

dla naszych partne-

rów. O ile szkoły podstawowe 

i średnie potrzebują coraz mniej 

projektorów, inwestując w moni-

tory interaktywne, to na wyższych 

uczelniach nadal obserwujemy 

spore zainteresowanie projekto-

rami instalacyjnymi: do dużych 

sal lekcyjnych czy auli wykłado-

wych. Takie modele zdecydowanie 

najczęściej wybierane są również 

do projektów muzealnych. Szero-

ka oferta tych urządzeń, laserowa 

technologia, bezobsługowość, ci-

cha praca czy 12-bitowe przetwa-

rzanie sygnału barwnego pozwala 

na dopasowanie się z ofertą do 

niemalże każdej instalacji. 

nAneta Żygadło, Country
 Manager, Optoma
W 2021 roku w dalszym 

ciągu będziemy odczu-

wać negatywny wpływ 

pandemii na sprzedaż ko-

mercyjną, podczas gdy sprze-

daż kina domowego pozostanie 

stabilna z tendencją wzrostową. W tym 

segmencie pojawia się coraz więcej marek 

z projektorami laserowymi ultra krótkiego 

rzutu. Zainteresowanie nimi powinno ro-

snąć, bo stanowią alternatywę dla dużych 

i nieustawnych telewizorów. W tym roku 

wciąż będziemy doświadczać niedobo-

rów komponentów i wyzwań związanych 

z transportem. W segmencie biznesowym 

można zauważyć wzrost zainteresowania 

projektorami laserowymi o jasnościach do 

5000 lumenów. Jeśli chodzi o technologie, 

to wykorzystanie w projektorach nowego 

chipu TI toruje drogę do przyspieszenia 

dominacji rozdzielczości 4K.
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Zarówno w biznesie, jak i w edukacji 
sprawdzają się świetnie. Dodatko-
wo wiele osób sięga po nie z za-

miarem stworzenia centrum domowej 
rozrywki, które zastępuje nie tylko niedo-
stępne dziś kina czy teatry, ale też stano-
wi doskonałą alternatywę dla telewizorów. 
Epson od lat oferuje tu bardzo szerokie 
portfolio produktów. Co ważne, wszystkie 
modele oparte są na autorskiej technolo-
gii 3LCD, która zapewnia jednakowo wy-
sokie natężenie światła białego i barwnego, 
co z kolei gwarantuje wierne odwzorowa-
nie kolorów i wysoką jasność.

Praca bezpieczna i… intuicyjna 
W przypadku fi rmowego środowiska pra-
cy znakomicie sprawdzi się zaawanso-
wany, a jednocześnie prosty w obsłudze 
interaktywny model EB-1485Fi z ultra-
krótkim rzutem. Projektor działa w roz-
dzielczości Full HD i  może wyświetlić 
obraz o przekątnej 120 cali. Jasność 5000 
lumenów gwarantuje efektywne korzysta-
nie z niego nawet w mocno nasłonecznio-
nych salach spotkań, klasach czy witrynach 
sklepowych. Laserowe źródło światła ma 
żywotność 20 000 godzin, co oznacza, że 

w biurze urządzenie może pracować 5 dni 
w tygodniu po 8 godz. przez 10 lat, zaś przy 
instalacji w muzeum lub galerii handlowej 
7 dni w tygodniu po 12 godz. przez 6 lat. 

Ciekawą propozycją jest mniejszy i lżej-
szy model Epson EB-735Fi, który, podobnie 
jak wcześniej opisany, umożliwia dodawa-
nie adnotacji do wyświetlanych treści za 
pomocą pisaka interaktywnego i (opcjo-
nalnie) obsługi dotykowej obok zaawan-
sowanych opcji tablicy suchościeralnej. 
EB-735Fi obsługuje też dodatkowe narzę-
dzia do współpracy, w tym drukowanie, 
zapisywanie i e-mail obrazu po jego edycji. 
W porównaniu do monitorów wielkofor-
matowych, obraz z projektora nie oślepia 
prowadzącego i jest skalowalny – można go 
dopasować rozmiarem do sali, liczby osób, 
aby zapewnić dobrą widoczność.

Z kolei EB-1795F to urządzenie ultramo-
bilne o małych rozmiarach i lekkiej obudo-
wie (projektor mieści się w jednej torbie 
z laptopem). Kompaktowość urządzenia 
idzie w parze z doskonałej jakości obrazem 
o przekątnej nawet do 300 cali. Łączność 
za pomocą kabla, bezprzewodowa, szybka 
konfi guracja i szeroka gama funkcji (m.in. 
Wi-Fi Miracast, NFC, Gesture Presenter) 

czynią z EB-1795F ważne narzędzie biz-
nesowe w mobilnych czasach. 

Inny mobilny sprzęt z portfolio japoń-
skiej fi rmy – EB-FH52, stanowi połączenie 
wysokiej jasności, współczynnika kontra-
stu 16 000:1 oraz treści Full HD 1080p przy 
obrazie skalowalnym do rozmiaru 300 cali. 
Posiadając lampę o długim czasie eksplo-
atacji (12 000 godzin w trybie ekonomicz-
nym) zapewnia długie lata intensywnego 
użytkowania, zanim będzie wymagać ja-
kiejkolwiek konserwacji. Dodatkowo cena 
nowej lampy u Epsona to zaledwie około 
360 zł, co, w porównaniu z 3 – 4 razy wyż-
szymi cenami u konkurencji, jest istotną 
przewagą. Wbudowana łączność bezprze-
wodowa zapewnia łatwy i intuicyjny dostęp 
do projektora nie tylko z komputera, ale też 
z urządzeń mobilnych. Do małych i śred-
nich sal konferencyjnych zdecydowanie 
nadaje się model EB-L200F – podstawo-
wy projektor laserowy Full HD wyposa-
żony w liczne funkcje, który jest idealnym 
zamiennikiem istniejących modeli lam-
powych. Zapewnia jasność na poziomie 
4500 lumenów, różne opcje łączności 
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Klienci, w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które pozwalają im na sprawne funkcjonowanie z zachowa-
niem takich zasad bezpieczeństwa jak dystans społeczny, coraz chętniej zwracają się ku projektorom.

dla biznesu, szkół i domu

RAPRAPOORT 360RT 360oo

Projektory Epson: 
AD

VE
RT

O
RI

AL

Z projektorów UST, które trafi ły do szkół w 2020 r. 
w ramach programu, 70 proc. nosi logo Epsona. 
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bezprzewodowej i  przewodowej 
oraz skalowalny obraz o przekąt-
nej do 500 cali. 

Warto pamiętać, że coraz wię-
cej modeli w ofercie Epson to pro-
jektory laserowe i  dzieje się tak 
nie bez powodu: gwarantują bar-
dzo długą żywotność źródła światła 
(do kilkunastu lat przy intensywnym 
korzystaniu), uruchamiają się zdecydo-
wanie szybciej niż modele lampowe czy 
monitory, mają łączność Wi-Fi i Mira-
cast, pobierają mniej prądu. Dodatkowo 
wszystkie urządzenia dla klientów bizne-
sowych i tych z sektora edukacji są domyś-
lnie objęte 5-letnią gwarancją. 

Krajobraz po Aktywnej Tablicy
Program Aktywna Tablica zbudował 
świadomość potrzeb odbiorców z sektora 
edukacji co do zalet wykorzystania multi-
mediów w efektywnym nauczaniu. Wśród 
projektorów UST, które w ramach progra-
mu trafi ły do szkół w 2020 r., udział urzą-
dzeń z logo Epsona wynosi aż 70 proc. To 
dowód, że szkoły doceniły zalety sprzętu 
japońskiego producenta, o których wcze-
śniej pozytywnie wypowiadali się klienci 
biznesowi. Zarówno dla sa-
mego producenta, jak też jego 
partnerów skutkuje to nawią-
zaniem szeregu rokujących 
na przyszłość kontaktów. 

Coraz więcej instytu-
cji edukacyjnych odchodzi 
obecnie od starego formatu 
obrazu i tablic 4:3 w kierun-
ku większych i wygodniejszych rozwią-
zań „panoramicznych”. W odpowiedzi na 
to Epson zapewnia klientom i partnerom 
szerokie portfolio modeli w tym standar-
dzie, np. projektory krótkiego rzutu, takie 
jak lampowy EB-535W i wykorzystujący 
technologię laserową EB-L200SW. 

Projektor EB-535W oszczędza energię 
w czasie prezentacji, korzystając z funk-
cji automatycznej zmiany natężenia świa-
tła zależnie od wyświetlanej treści. Z kolei 
wejście mikrofonu pozwala zamienić pro-
jektor w system nagłośnienia, dzięki czemu 
prelegenci będą dobrze słyszani podczas 
lekcji czy wykładu. Podłączając opcjonalny 
wizualizer fi rmy Epson, można wyświetlać 
obrazy obiektów 3D z niesamowitą szcze-
gółowością, bez podawania ich z rąk do 
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rąk czy tłoczenia się uczniów przy gablot-
ce. Łączność bezprzewodowa umożliwia 
każdemu udostępnianie treści z tabletów, 
telefonów komórkowych lub laptopów. 

Przechodząc do najbardziej popularnych 
rozwiązań do projekcji w sektorze eduka-
cji, czyli projektorów UST, warto wspo-
mnieć o modelach: EB-685W i EB-735F.
Ich budowa umożliwia wyświetlanie du-
żych obrazów z bardzo bliskiej odległości. 
Wysoka jasność, kontrast i rozdzielczość 
HD Ready/Full HD zapewniają doskonałą 
czytelność. Innowacyjna funkcja dzielenia 
ekranu pozwala wyświetlać jednocześnie 
dwa zestawy materiałów bez obniżania 

jakości. Dzięki funkcji mo-
deratora nauczyciele za-
chowują przy tym kontrolę 
i decydują, co z udostępnia-
nych przez uczniów treści 
ma zostać wyświetlone. 

Rozwinięciem możliwo-
ści w kierunku pełnej inter-
aktywności są dwa nowe 

urządzenia UST: EB-725Wi i EB-735Fi, 
które oprócz bardzo dobrej jakości obrazu 
umożliwiają dodawanie adnotacji, zazna-
czenie treści wprost na ekranie za pomocą 
pisaka i (opcjonalnie) obsługi dotykowej. 
Taki efekt wspólnej pracy w klasie można 
następnie wydrukować czy przesłać w po-
staci pliku na skrzynki uczniów. 

Do domu zamiast telewizora
Ciągły rozwój technologiczny ma miej-
sce także na rynku projektorów konsu-
menckich. Urządzenia do zastosowań 
domowych charakteryzują coraz wyż-
sze rozdzielczości, nowe funkcjonalno-
ści, zwiększenie długowieczności i nowe 
technologie, takie jak laser czy integracja 
streamingu online. W  rezultacie rośnie 

liczba użytkowników, którzy decydują się 
na zakup projektora jako alternatywy dla 
standardowego odbiornika telewizyjnego, 
przy znacznie większym obrazie. 

Przykładem jest tu rosnąca rodzina kon-
sumenckich laserowych urządzeń, jak „ul-
trakrótki” LS-500 Android TV (w wersji 
czarnej lub białej), w standardzie 4K PRO-
-UHD z wysokim współczynnikiem kon-
trastu. Wyświetlany obraz może mieć 
przekątną od 65 do 100 cali. Inne ciekawe 
modele to EF-11 i EF-12, czyli kompakto-
we, ważące niewiele ponad 1 kg projekto-
ry laserowe z wbudowanymi głośnikami 
(Yamaha w EF-12), funkcją Android TV na 
pokładzie i gwarancją długiej, bezawaryj-
nej pracy. Ich laserowe źródło światła nie 
tylko pozwala cieszyć się domową rozryw-
ką nawet przez 10 lat użytkowania, ale też 
zapewnia niższe zużycie energii. Dla szu-
kających przystępnego cenowo projektora 
Full HD do kina domowego, dobrą propo-
zycją będzie lampowy model EH-TW5700
pozwalający wyświetlić jasny obraz o prze-
kątnej do 300 cali. Dzięki usłudze Android 
TV można bezproblemowo odtwarzać ma-
teriały rozrywkowe oraz korzystać z serwi-
sów streamingowych i udostępniać treści 
ze swojego telefonu. 

Dzięki szerokiemu portfolio sprawdzo-
nych produktów, zarówno w sferze biz-
nesu, jak i edukacji czy w zastosowaniach 
domowych, a  także dzięki współpracy 
z Epsonem, reseller staje się zaufanym do-
stawcą dla swoich klientów i bez trudu wy-
pracowuje wysoki poziom sprzedaży.

Szkoły doceniły 
zalety sprzętu 
japońskiego 
producenta.

CYFROWY OBRAZ

Dodatkowe informacje:

Andrzej Bieniek, Account Manager, Epson Europe 
andrzej.bieniek@epson.pl

Jakub Łapiński, Account Manager, Epson Europe 
jakub.lapinski@epson.pl 

Projektory dla biznesu i szkół są 
domyślnie objęte 5-letnią gwarancją. 
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i zachowań pozostanie z nami na dłużej. Dostawcy rozwiązań, 
a także integratorzy projektujący i wdrażający systemy DS muszą 
to zatem mieć na względzie. Co niektórzy już teraz dostosowali 
się do nowych reguł gry, wychodząc z ciekawymi inicjatywami. 
– W czasach pandemii w zamkniętych pomieszczeniach może prze-
bywać ograniczona liczba osób. Przy czym wciąż najbardziej po-
pularną formą „egzekwowania” tego przepisu jest wydrukowana 
kartka papieru informująca o limitach. Tymczasem, korzystając 
z digital signage można wdrożyć system, w którym kamera umiesz-
czona nad wejściem liczy osoby wchodzące i wychodzące, a komu-
nikat o aktualnej frekwencji trafi a na ekran umieszczony w witrynie 
lub przed wejściem – tłumaczy Tomasz Bukowski, Senior Sales 
Manager – B2B Market w Samsungu. 

Takie rozwiązania oferuje między innymi Fairview za pośred-
nictwem platformy reklamy zewnętrznej Easyscreen. W prostszej 
postaci system zlicza osoby przebywające w obiekcie handlowym 
bądź lokalu gastronomicznym i wyświetla informację o liczbie 
klientów na ekranie. Natomiast bardziej zaawansowana wersja, 
podobna do sygnalizacji świetlnej, nie tylko zlicza i wyświetla licz-
bę osób w sklepie, urzędzie czy przychodni lekarskiej, ale rów-
nież pokazuje szacunkowy czas oczekiwania i światło zielone lub 
czerwone – w zależności od tego, ilu ludzi znajduje się w środku. 

Pandemia mocno dała się we znaki dostawcom 
digital signage, ale nie zabiła ich kreatywności.

Wraz z wybuchem pandemii dostawcy systemów digital 
signage załamali ręce. Blokada wielu gałęzi gospodarki 
sprawiła, że wykorzystanie cyfrowych nośników obra-

zu zostało mocno ograniczone. W takiej sytuacji trudno było nawet 
myśleć o jakichkolwiek inwestycjach ze strony klientów bizneso-
wych czy administracji rządowej. Jednak rok po roku trwania za-
razy powraca wiara w lepsze jutro. Według MarketsandMarkets 
wydatki na digital signage wzrosną w skali globalnej z 16,3 mld dol. 
w 2021 r. do 27,8 mld dol. w 2026 r. To oznacza, że średnia stopa 
wzrostu wyniosłaby 11 proc. rocznie. Przy czym dane te obejmują 
sprzęt oraz oprogramowanie i usługi. 

Skąd analitycy czerpią swój optymizm? Przede wszystkim 
wierzą w rosnącą popularność digital signage w zastosowaniach 
komercyjnych, a także rozwój infrastruktury na rynkach wscho-
dzących i większy popyt na wyświetlacze o rozdzielczości 4K 
i 8K. Największymi odbiorcami ekranów mają być mocno poobi-
jane w czasie pandemii placówki handlowe. Analitycy przewi-
dują, że cyfrowe nośniki będą zastępować tradycyjne szyldy, co 
pobudzi wzrost tego segmentu rynku w najbliższych latach. Poza 
tym prognozują znaczny wzrost instalacji „pod chmurką”. W tym 
przypadku czynnikiem zachęcającym do inwestycji ma być rozwój 
technologiczny ekranów. Dzięki temu klienci zyskają dostęp do 
szerokiej gamy wyświetlaczy o wysokiej jasności (powyżej 2000 
nitów) i dużej odporności na działanie warunków zewnętrznych. 

DS w erze COVID-19 
Koronawirus wywrócił rynek digital signage do góry nogami 
i nawet, kiedy uda się wygasić pandemię, część przyzwyczajeń 

zaraza nie 
zatrzymała 
rozwoju

CRN nr 4/202150
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Digital signage: 

Na ile wprowadzane 
przez producentów 
nowości pozwolą 
wrócić dostawcom 
systemów digital 
signage do stanu 
normalności?
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Przed erą COVID-19 rekordy popularności biły różnego ro-
dzaju ekrany dotykowe. Jednak od roku klienci starają się omijać 
tego typu udogodnienia. Alternatywą może być system kolejkowy 
korzystający z kodów QR i zapewniający bezdotykową obsługę. 
Wystarczy wejść na stronę sklepu przy użyciu smartfonu i pobrać 
wirtualny numer kolejkowy. Warto dodać, że Fairview oferu-
je swoje rozwiązania w subskrypcji. To sposób na pozyska-
nie właścicieli obiektów handlowych, zwłaszcza w okresie 
dekoniunktury. 

Z kolei Statim opracował terminal termowizyjny ze sta-
cją do dezynfekcji rąk. Ekran w czasie rzeczywistym mierzy 
temperaturę, sprawdza obecność maski ochronnej, a w przypad-
ku wykrycia osoby z podwyższoną temperaturą może zablokować 
wejście do biura. System znajduje zastosowanie w urzę dach, biu-
rach, sklepach, bankach, hotelach czy placó wkach medycznych. 
Trzeba przy tym zauważyć, że niektóre sklepy w czasie epidemii 
nie podlegają ograniczeniom, a ich obroty w skali roku wcale nie 
spadły. Bywa wręcz przeciwnie – małe placówki nierzadko zyska-
ły dodatkowych klientów. 

– Odnotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania, i idących 
w ślad za nim zakupów, ze strony osiedlowych dyskontów czy mi-
nimarketów. Digital signage służy im do celów reklamowych 
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Zdaniem specjalisty 

n Norbert Gościński, Account Manager Professional 
Displays, Epson Europe 
Trudno udzielać wiarygodnych rad co do dzia-

łań na rynku, który od ponad roku określa-

ją zamykane okresowo centra handlowe oraz 

duża niepewność, związana z niemożnością 

określenia terminu ich pełnego powrotu do pra-

cy. Odpada tu także obszar komunikacji zewnętrz-

nej – nie reklamuje się wydarzeń i imprez, które się po 

prostu nie odbywają. Ten rynek czeka na otwarcie, któ-

ry spowoduje ponowne zamówienia i nie zmienią tego 

obecnie nawet najbardziej wysublimowane metody czy 

taktyki sprzedaży. Dla sprzedawców i producentów waż-

ne jest, by dobrze przygotować się do momentu otwar-

cia, utrzymując relacje z klientami i rozpoznając ich 

potencjalne potrzeby. 

n Bartłomiej Płuciennik, dyrektor handlowy, Sharp 
NEC Display Solutions
Pierwszą reakcją na kryzys związany 

z COVID-19 było oczywiście obcinanie 

budżetów marketingowych i wstrzymywa-

nie inwestycji. Oczywiście dotyczyło to też 

sektora digital signage. Jednak nie da się wpro-

wadzić totalnego lockdownu, bo wciąż musimy ro-

bić zakupy spożywcze, odwiedzać aptekę, drogerię czy 

stację paliw. Wszędzie tam, gdzie są odbiorcy, reklamo-

dawcy są nadal zainteresowani informowaniem o swo-

ich produktach, nawet jeśli ewentualne zakupy odbywają 

się później online. Poza tym są przecież takie towary, 

których nie kupimy online – chociażby nie da się jeszcze 

w taki sposób zatankować samochodu… Mimo że przy-

stosowując się do nowych realiów, wiele biznesów prze-

niosło się do internetu, to powszechność komunikacji 

online nie oznacza końca tradycyjnego digital signage. 

n Dawid Manuszak, Product Manager w Dziale Syste-
mów Audiowizualnych, Veracomp – Exclusive 

Networks
Nasi partnerzy wykazali się niebywałą kre-

atywnością i konsekwencją w rozbudowy-

waniu swojego portfolio produktowego, które 

było odpowiedzią na sytuację związaną z pan-

demią. Przykładem takich rozwiązań są samoob-

sługowe punkty dezynfekujące czy systemy zliczania 

klientów, gdzie wykorzystanie technologii digital signage 

pozwoliło stworzyć kompleksowe narzędzie z wizualiza-

cją procesów oferowanych przez tego typu rozwiązania. 

Branża retail zdecydowanie doceniła system do wyświe-

tlania treści w witrynach sklepowych. W szczególno-

ści dotyczy to punktów znajdujących się poza galeriami 

handlowymi. Dzięki monitorom umieszczonym w witry-

nach mogły one wpływać na klientów, zanim jeszcze 

weszli do sklepu. 

50_52_CRN_04_2020 tekst raport digital signage.indd   51 12.04.2021   19:04:39



i  informacji produktowych oraz wspierania akcji promocyjnych 
– mówi Maciej Dzidzik, Product Manager LFD w BenQ. 

Z kolei Veracomp – Exclusive Networks wspólnie z jednym 
ze swoich partnerów dostarczył 2,5 tysiąca ekranów digital  
signage do sieci drogerii Rossmann, aby mogły wyświetlać treści 
multimedialne w swoich witrynach sklepowych. 

Wprawdzie wszechobecna pandemia przyczyniła się do zmniej-
szenia popytu na systemy digital signage, ale nie zahamowała 
innowacji. Producenci wprowadzili na przestrzeni ostatnich 
miesięcy kilka nowinek, które wychodzą na-
przeciw rosnącym oczekiwaniom klientów. 
Jednym ze standardów stało się instalowa-
nie w monitorach na potrzeby digital signage 
oprogramowania Android, co pomaga chociaż-
by w dystrybucji treści pochodzących ze środo-
wiska chmurowego. Ten trend nie zaskakuje, 
tym bardziej, że również rynek konsumencki 
zalewają urządzenia z Androidem, czego naj-
lepszy przykład stanowią inteligentne telewi-
zory. System operacyjny z zielonym ludzikiem 
jest znany z prostej integracji, łatwości użyt-
kowania i skalowalności. A co istotne, kontroluje około 40 proc. 
globalnego rynku systemów operacyjnych, podczas gdy w przy-
padku samych smartfonów ten współczynnik przekracza 85 proc. 
Dlatego też większość dostawców odtwarzaczy multimedialnych 
i wyświetlaczy digital signage rozszerza swoje linie produktów 
z Androidem „na pokładzie”.
Oprogramowanie odgrywa ważną rolę w tym segmencie rynku, 
aczkolwiek nie mniej liczy się jakość używanego sprzętu. Pro-
ducenci monitorów dążą do tego, aby zachować jak największą 
wierność wyświetlanych barw. Niektórzy chwalą się certyfi-
katem Pantone Validated, który gwarantuje, że wyświetlacz  
realistycznie odwzorowuje barwy. Wcześniej tą cechę doceniali 

zwłaszcza gracze, graficy czy projektanci odzieży. Pierwszy na 
świecie monitor do zastosowań digital signage opatrzony certyfi-
katem Pantone Validated ukazał się na rynku półtora roku temu, 
a jego producentem było BenQ. To jest kierunek, którym będzie 
podążać nie tylko tajwańska firma, ale również jej konkurenci. 

Ciekawe perspektywy w branży digital signage rysują się też 
przed monitorami LED. Jak do tej pory tej klasie ekranów uda-
ło się zdobyć silną pozycję głównie w salach wideokonferen-
cyjnych. Specjaliści uważają, że podobnie będzie w przypadku 

cyfrowych nośników reklamy, choć poważną 
przeszkodą w ich adaptacji mogą być budżety. 
Zdaniem Cypriana Dominiaka, dyrektora DS/AV 
w Statim Integrator, ekrany LED o wysokiej ja-
kości i modułowej budowie idealnie nadają się na 
aranżację witryny sklepowej – warszawski inte-
grator zrealizował już pierwsze takie projekty. 

Dużym zwolennikiem stosowania LED-ów 
w branży digital signage jest Sharp NEC Display 
Solutions, który w 2018 r. przejął [S]quadrat, nie-
mieckiego dostawcę rozwiązań LED. Z kolei Sam-
sung postawił sobie za cel opracowanie ekranów 

z niższym poborem energii bez utraty jakości obrazu. Koreański  
producent zaprezentował niedawno serię monitorów o jasności 
do 4 tys. nitów, cechujących się niższym poborem energii aniżeli 
modele z jasnością 2,5 tys. nitów. Samsung rozszerzył ponadto li-
nię ekranów interaktywnych o produkty z mniejszą przekątną (13” 
i 24”), ale takimi samymi funkcjonalnościami jak ich więksi kuzyni. 

Na ile wprowadzane przez producentów nowości pozwo-
lą wrócić dostawcom systemów DS do stanu normalności? 
Wspomniani wyżej analitycy MarketsandMarkets przewidują 
w najbliższych latach dwucyfrowe wzrosty, zaś eksperci Rese-
archAndMarkets szacują, że rynek digital signage będzie rósł 
w rocznym tempie na poziomie około 6 proc. 

– Rozwiązania oparte na analogowej prezentacji informacji 
ustępują miejsca swoim cyfrowym odpowiednikom. Przy wciąż 
solidnej liczbie statycznych nośników informacyjnych, jak pla-
katy, wydruki czy billboardy, potencjał do cyfryzacji pozosta-
je bardzo duży. Sukcesywnie przełamywane są kolejne bariery 
technologiczne, dzięki czemu nasze urządzenia mogą pracować 
w każdych warunkach. Z kolei systemy modułowe pozwalają two-
rzyć ekrany o powierzchni dorównującej budynkom – podkreśla  
Tomasz Bukowski. 

Jednak nie wszyscy patrzą z optymizmem w najbliższą przy-
szłość. Niektórzy specjaliści, nauczeni doświadczeniem ubie-
głego roku, podchodzą z dużą ostrożnością do przewidywań 
analityków. 

– Trzymam kciuki za poprawność prognoz firm badawczych, 
które zapowiadają odbicie rynku, ale przyszłość jest bardzo nie-
pewna. W gruncie rzeczy wszystko zależy od skali i wektora odbi-
cia gospodarki po okresie pandemii. Perspektywa wybiegająca kilka 
lat do przodu zawiera zbyt dużo niewiadomych, by można ją było 
racjonalnie przewidzieć – przyznaje Norbert Gościński, Account  
Manager Professional Displays w Epsonie.  n
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Zmniejszenie popytu  
w czasach pandemii 
nie zahamowało 
rozwoju innowacji  
w dziedzinie  
digital signage.  

Zdaniem integratora 

n  Cyprian Dominiak, dyrektor DS/AV, Statim Integrator
Potrzeby naszych klientów zmieniły się tak samo szyb-

ko jak sytuacja na świecie. Ogromnym zainteresowaniem 

zaczęły się cieszyć systemy do rezerwacji sal konferen-

cyjnych, miejsc parkingowych, a także samych biurek. Na-

si klienci postawili przede wszystkim na bezpieczeństwo 

– w dobie pandemii bardzo ważne stało się zachowanie 

dystansu społecznego. Nowoczesne systemy digital signa-

ge ułatwiają organizację pracy w biurach, pozwalają na 

bezkontaktową rezerwację spotkań z zachowaniem rygoru 

sanitarnego oraz umożliwiają prowadzenie statystyk. Na 

fali wznoszącej znajdują się także wszelkiego typu kioski 

samoobsługowe oraz paczkomaty – urządzenia te poja-

wiają się w coraz większej ilości miejsc. Aktualna sytuacja 

wymusza automatyzację procesu obsługi klientów. Skalo-

walny system digital signage znakomicie nadaje się do po-

łączenia świata online z realnymi produktami. 
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Skoro roboty są już w stanie zastąpić 
ludzi w przygotowywaniu rekomendacji 
czy prognoz, to nie potrzebują śmiercio-
nośnych laserów, żeby nas pokonać. Przed 
pandemią analitycy McKinseya przewidy-
wali, że do 2030 roku 37 mln Amerykanów 
straci swoje miejsca pracy na rzecz auto-
matów. W trakcie pandemii ta prognoza zo-
stała podniesiona do 45 mln. Najpierw więc 
roboty przyjdą po Piotrka z księgowości… 
ale Jarek z działu prawnego też może już 
się pakować. 

wykorzystaniu sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego. 
Takie połączenie sprawia, że ro-
boty są w stanie wykonywać nie tylko 
proste zestawy powtarzalnych czyn-
ności, ale także obsługiwać złożo-
ne procesy, w których dokonuje się 
ocen i podejmuje decyzje. Gartner 
ocenia, że hiperautomatyzacja już 
w roku 2020 stała się numerem 
jeden wśród strategicznych kie-
runków rozwoju przedsiębiorstw 
i do roku 2024 pozwoli im zmniejszyć 
koszty działania o 30 proc. 

Najważniejszym wskaźnikiem opłacal-
ności wprowadzenia bota jest Full-Time 
Equivalent (FTE), czyli ekwiwalent eta-
tów. W początkach robotyzacji łatwo było 
przyjąć punkt widzenia entuzjastów RPA, 
którzy twierdzili, że roboty uwalniają ludzi 
od żmudnych zadań i pozwalają im zająć się 
ciekawszymi rzeczami. W dobie hiperauto-
matyzacji trudno o taki optymizm. Roboty 
pną się do góry po drabinie stanowisk. 

Badacze z  Uniwersytetu Stanforda 
i  Instytutu Brookingsa porównali frazy, 
jakie pojawiają się w ofertach pracy i wnio-
skach patentowych z zakresu AI, szuka-
jąc identycznych sformułowań, takich jak 
„przygotowywanie rekomendacji” albo 
„opracowywanie prognoz”. Z analiz jasno 
wynika, że grupą, w którą najsilniej ude-
rzają roboty, są obecnie dobrze wykształ-
ceni i opłacani pracownicy na stanowiskach 
technicznych i kontrolnych. Porównując 
osoby z wyższym i ze średnim wykształce-
niem, w przypadku tych pierwszych ryzyko 
(albo szansa) zastąpienia przez robota jest 
cztery razy wyższe. Fo
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Roboty szturmują bez rozbłysków dzia-
łek laserowych i  głuchych tąpnięć 
pocisków anihilacyjnych. Te softwa-

re’owe, powstające na platformach Robotic 
Process Automation, od kilku lat po cichu 
przejmują zajęcia pracowników biurowych. 
Jednak boty wyposażone w sztuczną inteli-
gencję będą miały dużo większe możliwości. 
Najmocniej bowiem zagrażają pracowni-
kom wykształconym i  doświadczonym, 
nawet na stanowiskach wymagających po-
dejmowania decyzji. 
Tymczasem już 80 proc. dyrektorów ankie-
towanych przez Deloitte’a w ubiegłym roku 
przyznało, że ich fi rmy już zaczęły korzystać 
z RPA, a kolejne 16 proc. chce je wprowa-
dzić w ciągu najbliższych trzech lat. Pro-
fesor warszawskiej SGH Andrzej Sobczak, 
który od kilku lat prowadzi w swoim ser-
wisie robonomika.pl zestawienie polskich 
fi rm wykorzystujących roboty programowe, 
stwierdził na początku tego roku, że dalsze 
aktualizowanie tej listy stało się bezsensow-
ne, bo obejmuje ona już kilkaset przedsię-
biorstw, a systemy RPA stają się powszechne 
niczym Excel. Teraz zaczyna się ich „utowa-
rowienie” i gotowe, proste roboty można 
znaleźć w sieci. Z drugiej strony zapotrzebo-
wanie na rozbudowane systemy osiągnęło 
już tak masową skalę, że na rynek do tej pory 
zdominowany przez niszowych dostawców 
wchodzą tacy giganci, jak Microsoft. A skoro 
RPA wsparte przez mechanizmy AI staje się 
właśnie częścią Windows, to można śmiało 
powiedzieć, że roboty programowe zawita-
ły pod strzechy. 

Wkraczamy w erę hiperautomatyzacji. 
W ten sposób Gartner określa trend, w któ-
rym boty zyskują większe możliwości dzięki 

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”.

Roboty 
pną się 
po drabinie 
stanowisk.  

Deep Blue ograł w szachy Kasparowa, da Vinci operuje 
precyzyjniej niż doświadczony chirurg, a Watson roz-
poznaje nowotwory lepiej od wytrawnego diagnosty. 
Roboty zadomowiły się w Biedronkach w miejsce 
kasjerek, a teraz biorą się za… pracowników biurowych.

wybuchnie w księgowości
Bunt robotów  
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News      

Canalys poinformował o znaczącym wzroście wydatków na infrastrukturę chmurową w Chinach 

w IV kw. 2020 r. Sięgnęły one 5,8 mld dol., co oznacza wzrost o 62 proc. rok do roku. Analitycy pod-

kreślają, że ma to związek z cyfryzacją wymuszoną przez pandemię, ale także poprawą wskaźników 

ekonomicznych i odmrożeniem czasowo wstrzymanych w ubiegłym roku decyzji inwestycyjnych. 

Państwo Środka to obecnie drugi na świecie pod względem inwestycji w chmurę rynek po Stanach 

Zjednoczonych. Do największych usługodawców należą tam: Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent 

Cloud oraz Baidu Cloud, które w sumie zajmują 80 proc. chińskiego rynku chmury. 

Asseco Poland zapowiada bu-

dowę własnej chmury, we współ-

pracy z Grupą Polsat, początkowo 

z myślą o klientach z Polski, 

Słowacji, Czech i Bałkanów. Adam 

Góral, prezes integratora pod-

kreśla, że będzie („obok Chmury 

Krajowej”) konkurował z takimi 

gigantami, jak Google, Amazon 

czy Microsoft. W rozmowie 

z „Rzeczpospolitą” podkreślił, że 

lokalne inicjatywy w zakresie cloud 

computingu zapewniają instytu-

cjom i firmom niezależność wobec 

globalnych gigantów, dlatego też 

Asseco wspiera europejski projekt 

chmurowy Gaia-X. 

Vercom, dostawca chmurowych rozwiązań w modelu CPaaS (Communication Platform-as-

-a-Service), przygotowuje się do wejścia na GPW. Władze spółki przekonują, że korzysta ona na 

szybkim rozwoju sektora e-commerce, na którym w dużej mierze świadczy swoje usługi. Każda 

transakcja zakupu w internecie wiąże się z koniecznością wysyłki wielu komunikatów: od po-

twierdzenia zamówienia, przez autoryzację płatności, określenie statusu dostawy, po wystawie-

nie elektronicznej faktury. Rozwiązanie Vercomu umożliwia komunikację pomiędzy firmami a ich 

klientami za pośrednictwem jednej dedykowanej platformy. W gronie klientów spółki znajdują 

się m.in.: Allegro, OLX.pl, eobuwie.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank oraz IKEA.

Fakty, ciekawostki i rozmowy

CRN Czym różni się platforma chmurowa do przetwarzania 
danych z obserwacji Ziemi od innych platform chmurowych? 
Czy w jakikolwiek sposób korzystacie z platform typu AWS,
Azure, Google Cloud? 
Andrzej Stella-Sawicki Założeniem CloudFerro jest budowa 
własnych rozwiązań chmurowych, posiadających duże repozy-
toria danych w skali wielu petabajtów, bazujących na dojrzałych 
technologiach open source, bez uzależniania się od dostawców 
zza oceanu. Zatem nie korzystamy z rozwiązań fi rm zewnętrz-
nych w tym zakresie. Posiadamy również własną linię produkcyj-
ną serwerów – sami budujemy, konfi gurujemy i serwisujemy nasz 
sprzęt. Daje nam to pełne zrozumienie działania naszych serwe-
rów i pełną kontrolę nad całym stosem technologicznym, a także 
możliwość dostosowania do konkretnych zastosowań, zgodnie 
z potrzebami naszych klientów. Nasza infrastruktura przeszła 
ostatnio testy, które wykazały, że jesteśmy w stanie dostarczyć 
z naszych repozytoriów ponad 2 PB danych dziennie. 

CHMURA

ANDRZEJ STELLA-SAWICKI, wiceprezes i dyrektor operacyjny 
CloudFerro, w rozmowie o wyzwaniach związanych z tworzeniem 
i realizacją platform chmurowych dla dużych repozytoriów groma-
dzących dane z obserwacji Ziemi. 
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Specjaliści EY Polska dokonali analizy polskiego rynku 

chmury pod kątem jej wykorzystania w przedsiębiorstwach 

w ramach badania „Transformacja cyfrowa firm 2020”. Jak się 

okazało, choć 64 proc. polskich firm korzysta z cloud compu-

tingu, to jedynie 4 proc. zamierza przenieść do chmury całość 

swoich zasobów. Co ciekawe, niemal jedna piąta respondentów 

uważa chmurę za zbędną. Główne bariery to, w tym kon-

tekście, brak zaufania i zbyt wysokie ceny usług. Natomiast 

wśród argumentów przemawiających za wdrożeniem chmury 

najważniejsze to: poprawa komunikacji i współpracy (54 proc. 

wskazań), obniżenie kosztów (34 proc.), a także zwiększenie 

bezpieczeństwa danych (29 proc.).

Also włączyło do oferty swojego Cloud Marketplace’u rozwiązania Oculavis Share, które umożliwiają zdalne naprawy i serwis dzięki 

wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości (AR). Przykładowo, wizualizacja 3D pozwala użytkownikom oglądać części naprawianych 

urządzeń. Oprogramowanie udostępnia podczas sesji instrukcje w formie cyfrowej, potrzebne serwisantom w czasie reparacji i przeglą-

dów. Opcja zdalnego wsparcia pozwala na sesje na żywo z wymianą adnotacji AR i funkcjami dokumentacji. Rozwiązanie jest dostępne 

wraz zestawem RealWear. Korzystający z tego rozwiązania technicy w terenie nie potrzebują niczego więcej niż zwykłego smartfona 

– niezależnie od systemu operacyjnego – lub inteligentnych okularów.

Microsoft przyznał czterem polskim szkołom wyższym tytuł „Uczelni 

w Chmurze Microsoft”, co ma świadczyć o ich wysokim poziomie in-

nowacyjności w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. 

Wyróżnione placówki to: Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika 

Łódzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet 

Jagielloński. „Na przestrzeni ostatnich lat świat zmienił się szybciej 

niż kiedykolwiek wcześniej i transformacja cyfrowa stała się kluczo-

wym elementem strategii naszego rozwoju” – podkreśla prof. dr hab. 

Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Microsoft 

liczy na to, że przypadki pierwszych wyróżnionych tytułem uczelni za-

inspirują inne szkoły wyższe do wdrażania i powszechnego stosowania 

technologii chmurowych.

o usługach CLOUDOWYCH

Dlaczego stawiacie na open source? 
Rzeczywiście, od początku działalności stawiamy na rozwią-
zania open source, które mają wiele zalet. Przede wszystkim 
umożliwiają elastyczność i zwinność, które dziś są kluczem 
do rozwoju technologii. Jeśli organizacja nie może korzystać 
z elastycznych rozwiązań, na pewno jej konkuren-
cyjność będzie mocno ograniczona. W przypadku 
jakiegokolwiek problemu, open source oferuje wie-
le sposobów jego rozwiązania. Kluczowy jest tak-
że fakt, że tego typu oprogramowanie nie uzależnia 
od konkretnego dostawcy, a dodatkowo umożliwia 
szeroki wybór rozwiązań i kompetencji w ramach jednolitego 
standardu.

Skąd w ogóle pomysł na tworzenie platform chmurowych 
na potrzeby repozytoriów gromadzących dane z obserwa-
cji Ziemi? 
Podbój europejskiego rynku kosmicznego rozpoczęliśmy od 
współtworzenia EO Cloud dla Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej. W 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z ECMWF, w 2018 
roku natomiast przystąpiliśmy do przetargu na realizację i bie-
żącą obsługę infrastruktury chmurowej dla jednego z  kil-
ku działających w ramach Copernicusa tzw. DIAS-ów (Data 
and Information Access Services), który wygraliśmy. Warto 
wspomnieć, że wtedy, jako niewielki startup, konkurowaliśmy 
z naprawdę potężnymi graczami w europejskim sektorze ko-
smicznym. Tutaj z pewnością pomogły nam wysokie kompe-
tencje naszego zespołu oraz jasno określona preferencja, że 
dostawca usług chmurowych ma pochodzić z jednego z kra-
jów unijnych. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

Świadczycie usługi dla takich instytucji, jak ESA czy DLR 
– czy współpracujecie także z przedsiębiorstwami, a jeśli  
tak, to o jakim profilu działalności? 
Świadczymy usługi chmury obliczeniowej i przechowywania 
danych w trybie usługowym dla instytucji publicznych i firm 

komercyjnych, działających na różnych rynkach. Od-
biorcami naszych usług są w dużej mierze ośrodki na-
ukowo-badawcze. Współpracujemy z ponad 40 tego 
typu instytucjami w Europie, w tym European Space 
Research Institute, Joanneum Research Forschungs-
gesellschaft, Institut des Geosciences de l’Environne-

ment – Université Grenoble Alpes, czy polski Instytut Geodezji 
i Kartografii. Jednak infrastruktura chmurowa, którą tworzymy, 
jest uniwersalna i dobrze funkcjonuje w organizacjach z innych 
branż – medycznej, finansowej czy administracji publicznej. 

A skąd pomysł na darmowe usługi cloudowe dla naukowców?
Brak odpowiednich środków na zaplecze IT dla projektów badaw-
czych bywa hamulcem dla ich rozwoju. Poza tym często naukow-
com i badaczom trudno jest odnaleźć się w labiryncie narzędzi IT 
i wybrać odpowiednie. Niektóre projekty związane są z przetwa-
rzaniem ogromnych zbiorów danych, do czego potrzebują odpo-
wiednio wydajnej infrastruktury. Stąd np. inicjatywa OCRE (Open 
Clouds for Research Environments), która finansuje m.in. usługi 
przetwarzania w chmurze dla projektów naukowo-badawczych. 
Dzięki temu i takim firmom jak CloudFerro, wiele ośrodków nau- 
kowych i badaczy z Europy może realizować swoje projekty. 

Stawiamy na 
rozwiązania  
open source.
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jest senior konsultantem przemysłu 
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Od lat 
czekałem 
na takie 

rozwiązanie. 

Nasz znajomy mieszka w  dom-
ku nad Belmont Channel koło 
San Francisco Bay, z widokiem 

na okrągłe niebieskie budynki znanej 
korporacji informatycznej. Z przymu-
su pandemii siedząc w domu, większość 
czasu spędzał nad wodą na swoim decku 
z grillem i piwem, patrząc i rozmawia-
jąc na odległość z innymi wokoło, rów-
nież siedzącymi na swoich deckach – no 
niech będzie deskach. Większość z nich 
pracowała teraz zdalnie w okolicznych 
korporacjach. 

Kiedyś, późno wieczorem, wywiąza-
ła się gorąca dyskusja pomiędzy kilkoma 
nerdami, przy czym piwa podgrzewały 
i tak już ciepłą atmosferę. Jeden z dysku-
tantów perorował, że jego fi rma już nie-
długo wypuści na rynek taki produkt, że 
innym klawiatury zwiotczeją, ale pozo-
stali dyskutanci pozostawali sceptyczni. 
Tym bardziej próbował ich przekonać, 
ale nagle chyba się zorientował, że nie-
co za bardzo odsłonił tajemnice fi rmy 
i zamilkł, po czym ostentacyjnie ziewnął
i sobie poszedł. 

Ten mój znajomy, mimowolny świa-
dek rozmowy, próbował od reszty dys-
kutantów czegoś się bliżej dowiedzieć, 
ale oni utrzymywali, że nie ma o czym 
gadać, bo to chyba fake news – przecież 
procesory przetwarzające w  pamięci 
RAM (Processing In Memory) znajdują-
cej się w tym samym czipie już od dawna 
istnieją. A tamten twierdził, że oni taki 
zupełnie nowatorski komputer z aktyw-
ną pamięcią budują i będzie on lepszy od 
niestabilnego mechanizmu kwantowego. 
Znajomy – nie informatyk – nie bardzo 

wiedział, o co mógłby jeszcze zapytać. 
Niemniej musiał wyglądać na nieprze-
konanego, bo reszta towarzystwa rzuci-
ła mu zmięty w kulkę kawałek papieru 
i poszła spać.

Znajomy rozprostował, wygładził 
i  obejrzał tę kartkę –  była z  jakiegoś 
The Internal Tech Journal (że też jesz-
cze fi rmy wydają takie papierowe cza-
sopisma…). Czytając ją, dalej niewiele 
rozumiał, więc postanowił ją zeskano-
wać i przesłać do mnie mejlem. Był to 
fragment tekstu technicznego opisu, ja-
kiś rysunek, urwana nazwa fi rmy i data 
2020/01/04. 

Z opisu wynikało, że fi rma opracowa-
ła organizację czipa pamięci operacyjnej 
z jednostkami liczącymi, nazwanego tam-
że Associative Database Memory Proces-
sor (ADMP). Z uproszczonego schematu 
można było wywnioskować, że pamięć 
operacyjna jest tablicą (1 MB*1 MB) pro-
cesorów, z których każdy ma bajtowy re-
jestr, na którym mogą być wykonywane 
operacje arytmetryczno-logiczne oraz 
przesunięcia zawartości do sąsiednich 
rejestrów. Pomiędzy operacjami rejestr 
ten pełni funkcję bajtu pamięci. Powią-
zania pomiędzy procesorami mogą być 
konfi gurowane poprzez rejestry masko-
wania i wyboru. Wyróżniony jest też re-
jestr argumentu oraz wyniku. W jednym 
cyklu wybrany podzbiór procesorów mo-
że równocześnie wykonać tę samą opera-
cję, każdy na swoim rejestrze wstawiając 
wynik do rejestru wyniku. 

Z dalszego opisu wynikało, że do te-
go ADMP możliwe jest wprowadzanie 

Wieści z Kalifornii:   
komputer z aktywną
pamięcią operacyjną
Ujrzałem komputer o strukturze odmiennej od klasycznej koncepcji Von Neumanna, 

w którym pamięć operacyjna jest elementem aktywnym.
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danych alfanumerycznych o strukturze 
odwzorowania tabel typu arkuszy kalku-
lacyjnych oraz relacyjnych baz danych. 
Również można w ADMP wyszukiwać 
zadane frazy w  dowolnie długich se-
kwencjach znakowych. Być może się to 
nada w kryptografi i do szyfrowania i de-
szyfracji. Ciekawe, o ile będą mogły być 
szybsze wyszukiwania danych w zbio-
rach baz danych przy wykorzystaniu 
ADMP? 

Po zrozumieniu zasad działania te-
go rozwiązania przeszły mnie ciarki po 
plecach. Ujrzałem bowiem komputer 
o  strukturze odmiennej od klasycznej 
koncepcji Von Neumanna, w którym pa-
mięć operacyjna jest elementem aktyw-
nym. Co prawda jeszcze musi istnieć 
klasyczny procesor do sterowania tym 
ADMP, obliczeń oraz operacji we/wy.
Od lat czekałem na takie rozwiązanie 
i dziwiłem się, że go nawet nie próbo-
wano opracować. A było to też marzenie 
mojej żony informatyczki, projektu-
jącej onegdaj algorytmy stronicowania 
pamięci wirtualnych, gdzie byłaby przy-
datna funkcja przepytywania pamięci 
w jednym cyklu. 

Znajomy dopytywał się, na czym po-
lega ta innowacyjność. Wytłumaczyłem 
mu po żołniersku: na placu apelowym 
jest ustawiona kompania wojska. Po wy-
konaniu komendy „kolejno odlicz” po-
rucznik wydaje rozkaz: „pierwszy do 
mnie”. Żołnierz wybiega z szeregu i sta-
jąc przez porucznikiem salutuje. Po-
rucznik odczytuje z munduru nazwisko: 
„Szeregowy Nowak, czy gracie na jakimś 
instrumencie?”. „Tak jest”. „To odmasze-
ruj na bok. Następny z szeregu!”. I tak po 
60 wezwaniach, porucznik zgromadził 
kilku żołnierzy muzyków. Można to też 
wykonać prościej. Bez liczenia porucznik 
wydaje rozkaz: „Szeregowi grający na ja-
kimś instrumencie, do mnie!”. Po chwili 
stoi przed nim kilku żołnierzy muzyków. 
W tym przypadku każdy z żołnierzy mu-
siał sam przetworzyć rozkaz i zdecydo-
wać czy ma podbiec do porucznika. 

Pierwszy przypadek odwzorowu-
je klasyczne działania komputera, a po-
rucznik jest tutaj jedynym procesorem. 

W drugim przypadku porucznik jedynie 
inicjuje wyszukiwanie w zbiorze żołnie-
rzy, gdzie każdy sam musi przetworzyć, 
czy ma się ujawnić ze swoimi zdol-
nościami. I  to jest właśnie zreali-
zowane w tym ADMP. A co z tymi 
wybranymi muzykami? A, dostali 
rozkaz przeniesienia fortepianu 
ze świetlicy do kantyny... 

Ciekawe, kiedy komputery 
z tą nową aktywną pamięcią po-
jawią się na rynku. Trzeba będzie 
też opracować nowe procesory 
główne wyposażając je w dodatko-
we zestawy rozkazów współpracy 
z ADMP (a może już są opracowane?). 
Konieczne też będą zmiany w oprogra-
mowaniu silników baz. Ale o tym na tej 
zmiętej kartce nic nie było… 

* * *
Od tego felietonu wspólnie z redakto-

rem naczelnym postanowiliśmy zmie-
nić tytuł kolumny z nobliwej nazwy AD 
VOCEM na moją, używaną od lat, na-
zwę zBITki. W  tej nazwie pomieści-
łem bowiem kilka istotnych cech moich 
felietonów: 

n  BIT – jednostka informacji, wskazu-
jąca tematykę teleinformatyczną,

n  Zbitki –  wyrazów, słów tworzące 
przez połączenie słowa hybrydowe 
o nowym znaczeniu, 

n  zbitki – myśli dotyczące danego za-
gadnienia biorące pod uwagę od-
mienne argumenty,

n  z bitki – tutaj raczej tylko poglądów 
na argumenty bez rękoczynów,

n  zbytki – gdyż czasem pozwalam so-
bie na szarganie prawd ustalonych. 

Przy tej okazji zapraszam na moją ak-
tualną stronę ze zBITkami, znajdującą się 
pod adresem www.iszkowski.eu. A z oka-
zji 1  kwietnia proponuję przeczytanie 
umieszczonego tam felietonu z 1.4.1985 
roku, gdzie jako żart primaapriliso-
wy opisałem box journal – czasopismo 
w elektronicznym pudełku do czytania 
– na kilkanaście lat przed 1998, gdy po-
jawił się pierwszy e-reader ( jak się po-
tem dowiedziałem nie byłem pierwszy 
z tym pomysłem, gdyż pojawił się on już 
w 1930 r.). Ciekawe. 
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Po zrozumieniu 
zasad przeszły 
mnie ciarki po 

plecach. 
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Z cyklu „Janusze 
biznesu” wpis Moniki Wikiery, 
wykładowczyni Collegium 
Civitas, o skutkach wprowa-
dzenia kultury feedbacku 
w jednej z firm: „Podczas 
zebrania zespołu, szef działu 
obsługi klienta przedstawiał nową 
prezentację produktową własnego 
autorstwa. W związku z aktual-
nymi wytycznymi odnośnie do 
udzielania informacji zwrotnej, 
poprosił uczestników o feedback, 
czego wcześniej nie miał zwycza-
ju robić podczas spotkań zespoło-
wych. Kilka osób powiedziało, że 
ogólnie rzecz biorąc prezentacja 
była ciekawa, ale w niektórych 
miejscach należy ją poprawić, aby 
była bardziej profesjonalna. (…) 
W nocy pracownicy otrzymali 
maila od swojego przełożonego, 
w którym napisał: <<…nie życzę 
sobie, aby osoby bez odpowiednie-
go wykształcenia, pozycji i osią-
gnięć zawodowych wypowiadały 
się krytycznie o czymś, o czym nie 
mają zielonego pojęcia…>>”. Jaka 
kultura, taki feedback. 

Wielu z nas do dzisiaj pamięta wdrażanie procedur narzuconych przez RODO, a nieje-
den dostawca IT na tym nieźle zarobił. Co nie zmienia faktu, że w dobie pandemii przepisy 
te stały się częściowo fikcyjne. Kwestię tę poruszyła niedawno Anna Streżyńska, CEO MC2 
Innovations, zwracając uwagę, że „przyjęte we współczesnym świecie decyzje regulacyjne rozdęły 
RODO do nieprzytomności, nieproporcjonalnie do zapewnianej ochrony, uniemożliwiając normal-
ne prowadzenie biznesu – co wie każdy, kto musi wypełniać kilka rejestrów i pozostałe wymagania. 
Jednocześnie, gdy rząd musi wykonać jakieś zadanie to albo z niskich pobudek łamie ustanowione przez 
siebie zasady, jak w przypadku wyborów i lekko rozdysponowuje dane bez zgody zainteresowanych, albo 
niepotrzebnie narusza prywatność dla tzw. wyższego dobra (jak w przypadku apki COVID-owej monito-
rującej przemieszczanie). W ten sposób resztki zaufania do państwa ulegają destrukcji”. Krótko mówiąc: 
co wolno wojewodzie, to nie tobie… obywatelu. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

„Najgorsze doświadczenie zakupów online. Zwycięzcą tej kategorii jest Empik 
Group… i jednocześnie wielkim przegranym, bo gdy firma doprowadzi Cię do sytuacji, 
że chcesz wszystkim swoim znajomym powiedzieć – unikajcie tej firmy jak ognia to 
znaczy, że naprawdę wszystko było nie tak” – tak zaczyna swój wpis Piotr Płóciennik, 
CEO Salesberry. A dalej wyjaśnia: „Miesiąc temu zamówiłem kamerkę internetową na empik.com. 
Kamerka przyszła po dwóch dniach, ale nie ta. (…) Zadzwoniłem, odesłałem i poprosiłem, by przysłać 
mi właściwą. Mijają kolejne dni. Kamerki nie ma. Panie na infolinii są miłe i zapisują nasze rozmo-
wy w systemie. Efektu brak. W końcu informacja: mamy czternaście dni na rozpatrzenie reklamacji. 
Hej – to nie jest reklamacja! Po prostu wyślijcie mi właściwy towar. Czekam na niego. Mijają kolej-
ne dni. Kolejne miłe Pani odpowiadają, że oddzwonią i cisza. W końcu nie ma wyjścia – wysyłam 
ostateczne, przedsądowe wezwanie do wydania towaru i informuję Empik, że zawiadomię policję 
o możliwości popełnienia przestępstwa (próba wyłudzenia, kradzieży). W końcu po 25 dniach do-
staję informację, że Empik nie zrealizuje zamówienia i odeśle mi pieniądze. Sprawdzam kilka razy 
maila z tą informacją. Nie ma tam słowa <<przepraszamy>>”. Bez komentarza. 
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Marcowy pożar w OVH wywołał lawinę komentarzy, czemu trudno się dziwić, 
biorąc pod uwagę skalę zniszczeń i liczbę poszkodowanych klientów. W tym kontekście 
Andy Brandt, założyciel Code Sprinters, zwrócił uwagę, że „to pokazuje zagrożenia wynikają-
ce z postępującej centralizacji Internetu. Był on oryginalnie projektowany jako sieć rozproszona, 
a więc przez to odporna na awarie i ataki. I takim był do mniej więcej 2010 roku, kiedy to <<chmu-
ra>> z jednej a scentralizowane serwisy, takie jak Facebook czy LinkedIn, zaczęły zmieniać ten 
obraz. W efekcie znikają niezależne serwery, na których stoją niezależne aplikacje czy fora. Po 
dekadzie tego procesu z jednej strony możliwa jest centralna cenzura (która jest smutną realnością 
naszych czasów – sieć, która miała być miejscem wolności staje się miejscem tępienia <<niepra-
womyślnych>>), ale jest też drugie zagrożenie: coraz większe uzależnienie od niewielkiej liczby 
krytycznych lokalizacji. (…) Dlatego warto mieć kopie <<u siebie>>. To staromodne, ale jednak...” 
Krótko mówiąc: przezorny zawsze ubezpieczony. 

Dlaczego transformacje zwinne 
i cyfrowe często się nie udają? – to z kolei 
pytanie, jakie zadał Adrian Sasin, założyciel 
Szkoły Kierowników IT, od razu udzielając 
odpowiedzi: „bo zarządzający firmą traktują 
to jak każdy inny projekt – <<weźcie, zróbcie 
i powiedzcie, gdy będzie już gotowe>>”. 
Podkreślił przy tym, że transformacja to sprawa 
całej firmy, a nie jednej osoby czy jednego działu. 
Jeśli transformacja ma się udać, zarządzający 
i decydenci muszą zmienić swoje spojrzenie na 
biznes i otoczenie, swój sposób myślenia, czyli 
zmienić siebie. „Budżet przydzielany raz w roku na 
konkretne projekty? Czas to zmienić i podejmować 
decyzje w każdym miesiącu – gdzie inwestujemy, 
gdzie wprowadzamy zmiany, co jednak trzeba 
przerwać”. Takie czasy… 
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Resort cyfryzacji 
zajął się w ostatnim czasie 
nowelizacją ustawy o kra-
jowym systemie cyber-
bezpieczeństwa. Łukasz 
Nowatkowski, CTO&CMO 
w G Data Software  zwrócił 
uwagę na zapis, który pozwa-
la wydać premierowi nakaz 
odłączenia dostępu online dla 
połączeń z określonymi adre-
sami IP lub stronami WWW. 
Resort zapewnia, że takie kroki 
będą konieczne tylko „w przy-
padku wystąpienia incydentu 
krytycznego”, przy czym mają 
być opatrzone klauzulą natych-
miastowej wykonalności i będą 
mogły obowiązywać przez okres 
dwóch lat. Ponadto projekt po-
zwala wydać je bez uzasadnienia 
„jeżeli wymagają tego względy 
obronności lub bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego”. Czy 
jednoosobowe podejmowanie 
tak strategicznych decyzji może 
być bezpieczne dla nas wszyst-
kich? Co z naszą wolnością? 
– pyta Łukasz Nowatkowski. 
A my razem z nim… 

Co wolno 
wojewodzie, to nie 
tobie, obywatelu.

„Dlaczego mam skok ciśnienia, 
gdy przetarg wygrywa jakaś bliska 
konkurencja. Im bliższa, tym większy 
skok. I dlaczego wygrali?” Takim dyle-
matem podzielił się na LinkedIn Marcin 
Maruta, Partner w kancelarii Maruta 
Wachta. Ciekawe są dalsze wnioski: 
„Odpowiedź jest często zaskakująco prosta 
– bo mieli lepsze oferty. Lepszą wartość dla 
klienta. A skąd ciśnienie? Bo to suma moich 
strachów, mają zrobione coś lepiej, mają 
argumenty, których mi brak. To takie <<luste-
reczko powiedz przecie>>. Warto przyjrzeć 
się ich ofertom, sprzedaży, nawet www. Im 
lepiej ich znamy, tym sprawniej pójdzie nam 
SWOT. To źródło i inspiracji, i darmowego 
konsultingu”. Nam pozostaje się zgodzić 
i dodać, że dotyczy to każdej branży. 
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zania sprawdzamy, czy będzie ono kompaty-
bilne z systemami, z których już korzystamy. 
Cała integracja realizowana jest na etapie 
wdrożenia nowego rozwiązania, więc fi -
nalnie otrzymujemy gotowe do działania 
narzędzie. Świadomie wybraliśmy usługo-
wą ścieżkę korzystania z rozwiązań IT i nią 
idziemy. Stawiamy na zunifi kowane, dostęp-
ne na rynku narzędzia. Wszystko, czego nie 
jesteśmy w stanie zrobić sami, zlecamy na 
zewnątrz.

Jakie systemy informatyczne są używane 
do obsługi sklepu internetowego?
Korzystamy z dużego „kombajnu” IdoSell 
polskiej spółki IAI. Za jego pośrednictwem 
realizowana jest sprzedaż, ma też moduły 
do obsługi magazynów, raportowania, obie-
gu dokumentów, drukowania faktur i para-
gonów. Automatycznie odbywa się import 
i eksport potrzebnych danych, automatycz-
nie też odbywa się integracja różnych mo-
dułów tego systemu z innymi aplikacjami, 
porównywarkami, marketplace’ami. 

Niedawno rozpoczęliście współpracę 
z Amazonem. Jak to wygląda? 
Tak, sprzedajemy na niemieckim Amazonie 

CRN Działacie w  branży odzieżowej 
w modelu e-commerce. Jak zarządza się 
informatyką w takim biznesie?
Błażej Jarosiewicz PaMaMi jest sklepem 
internetowym, który sprzedaje wyroby fi r-
my Big-Szok Dziewiarstwo i Krawiectwo. 
Są to głównie czapki, rękawiczki, szaliki. 
Produkcja odbywa się głównie na potrzeby 
własnej marki PaMaMi, ale też dla klientów 
zewnętrznych w modelu B2B. Nie mamy 
w fi rmie działu IT, dlatego wszystkie sys-
temy, z  których korzystamy, funkcjonują 
w modelu SaaS.

A konkretnie, z jakich rozwiązań korzy-
stacie na co dzień?
Do pracy biurowej stosujemy Google Work-
space. W obszarze B2B mamy abonament na 
system ERP SAP. Finanse i księgowość też 
są w chmurze. Mamy umowę o współpracy 
z biurem księgowym, które zapewnia nam 
dostęp do systemu fi nansowo-księgowego. 
Podobnie w modelu usługowym odbywa się 
obsługa HR. 

A jak wygląda kwestia integracji syste-
mów informatycznych?
Przed wdrożeniem jakiegokolwiek rozwią-

i ten kanał sprzedaży również jest obsługi-
wany przez fi rmę zewnętrzną. Sposób roz-
liczania się jest mieszany – opłata stała plus 
prowizja jako procent od wartości sprze-
daży. Model FBA, w którym współpracuje-
my z Amazonem jest dość skomplikowany, 
zatem wsparcie fi rmy mającej wiedzę, do-
świadczenie i zasoby do prowadzenia całości 
obsługi jest dla nas nieocenione.

W swoim sklepie wykorzystujecie apli-
kację z  rozszerzoną rzeczywistością. 
Sprawdza się?
Owszem, mamy wirtualną przymierzal-
nię. Program do jej obsługi został stworzo-
ny przez polską fi rmę Sensi Labs. Podobne 
rozwiązanie znaleźliśmy jeszcze tylko 
w USA, ale było ono tylko dla systemu iOS, 
podczas gdy nasze działa również na An-
droidzie. Okazuje się, że jest fi rma, która 
może zrobić wyjątkowe narzędzie na iOS 
i Androida bezpośrednio dla nas, w kraju. 
To trudne zadanie, bo Android nie ma zaim-
plementowanej rozszerzonej rzeczywisto-
ści w takim stopniu jak rozwiązania Apple’a.
Firma Sensi Labs z  tym sobie poradzi-
ła. Stworzyli bardzo fajne narzędzie, które 
idealnie trafi a w nasze potrzeby. General-

„Kluczowa jest dla nas możliwość wygaszania 

współpracy poza okresem wzmożonej 

sprzedaży. Ważne jest też, aby rozwiązania 

nie były skomplikowane. Gdy nie ma działu 

IT na miejscu, system musi być na tyle 

prosty, by delegowany pracownik mógł 

go obsłużyć po krótkim przeszkoleniu” 

– mówi Błażej Jarosiewicz, kierownik ds. 

marketingu i sprzedaży B2C w PaMaMi.pl.
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kanałów sprzedaży, nie chcemy jednak iść 
na ilość. Bardzo dokładnie analizujemy na-
wet najmniejsze marketplace’y i staramy się 
dobierać kontrahentów zgodnie ze strate-
gią marki. Chcemy się rozwijać, poszerzać 
rynki, prowadzić handel na różnych plat-
formach. 

Ze względu na oferowany asortyment 
macie zapewne okresowe wzmożenie  
zainteresowania ofertą. Czy w prakty-
ce nie ma problemów z obsługą pików  
sprzedażowych? 
Nasza sprzedaż ma charakter okołozimo-
wy. Piki sprzedażowe są między paździer-
nikiem a kwietniem. Największą sprzedaż 
realizujemy w listopadzie, grudniu, stycz-
niu i lutym. Są też okresy sprzedaży zwią-
zane z temperaturami – w okresie wrzesień 
– październik i marzec – kwiecień sprze-
daż może być wysoka, ale jak wynika z mo-
ich statystyk zależy to od panujących w tych 
miesiącach temperatur. Systemy IT skalują 
się bez problemów. Umowy z dostawcami 
usług z definicji uwzględniają sezonowość 
naszej działalności. Mamy elastyczne abo-
namenty –  w  razie dużej sprzedaży to 
usługodawca musi zapewnić obsługę na 
wymaganym poziomie.  

Jakie kryteria mają decydujący wpływ 
na wybór oferty?
Cena, rekomendacje, możliwość sezonowe-
go działania… Kluczowa jest dla nas możli-
wość wygaszania współpracy poza okresem 
wzmożonej sprzedaży. Ważne jest też, aby 
rozwiązania nie były skomplikowane, roz-
budowane ponad miarę do poziomu, który 
może wręcz przeszkadzać w obsłudze. Gdy 
nie ma działu IT na miejscu, to system mu-
si być na tyle prosty, by pracownik mógł go  
obsłużyć po krótkim przeszkoleniu. 

rozwiązania dedykowane dla nas. Żadnych 
scenariuszy rozwojowych nie wykluczamy, 
staramy się nieustannie monitorować pro-
cesy w firmie, reagować, planować i opty-
malizować Na razie jednak wystarczają nam 
rozwiązania chmurowe. 

Czy istnieją jakieś konkretne plany na  
najbliższą przyszłość?
Budujemy duży, nowy magazyn. Istotną 
rolę będzie tu odgrywać oprogramowanie 
wspierające jego funkcjonowanie. Być może 
pojawią się rozwiązania dedykowane, wyko-
rzystywane i administrowane lokalnie. Ma-
gazyn ma być zautomatyzowany, a im więcej 
będzie automatyzacji, tym więcej pewnie 
pojawi się problemów informatycznych do 
rozwiązania na miejscu. Chociażby musi 
być zapewniona integracja systemu maga-
zynowego z systemem sprzedażowym. Dla 
potrzeb e-commerce’u wystarcza nam jed-
nak w zupełności chmura. Pytanie, co będzie 
dalej, jak będziemy się dalej rozwijać i rozra-
stać, pozostaje otwarte. 

W którym kierunku bę-
dzie się  rozwijać  branża 
e-commerce?
W obszarze B2C z zało-
żenia sprzedajemy i pla-
nujemy sprzedawać tylko 
w  kanale internetowym. 
Nie zamierzamy rozwijać 
sprzedaży stacjonarnej. 
To świadoma, strategicz-

na decyzja, która została podjęta jeszcze 
przed pandemią. Jesienią tego roku chcemy 
pojawić się z naszą sprzedażą internetową na 
kolejnych czterech rynkach obsługiwanych 
przez Amazona – francuskim, włoskim, hisz-
pańskim i szwedzkim. Chcielibyśmy wejść 
też na rynek brytyjski, ale na razie niepew-
na jest jeszcze kwestia regulacji celnych. Je-
śli chodzi o sprzedaż w Polsce to cały czas 
staramy się poszerzać ilość internetowych 
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nie wycofujemy się ze stosowania aplikacji  
typu „kup teraz!” i idziemy bardziej w stro-
nę narzędzi wspierających sprzedaż. Trudno 
przymierzyć czapkę w internecie, zobaczyć, 
jak się w niej wygląda, tymczasem nasza apli-
kacja właśnie to umożliwia. W marcu rozpo-
częliśmy proces sukcesywnego uzupełniania 
jej o kolejne produkty.

Korzystacie w sumie ze sporej ilości sys-
temów. Czy jest w firmie ktoś, kto koor-
dynuje projekty z zakresu IT?
Pieczę nad wszystkim ma dyrektor zarzą-
dzający. Rekomendacje pochodzą od kie-
rowników działów, decyzje zapadają na 
poziomie dyrektora zarządzającego po 
analizie różnych czynników – kosztów, ko-
rzyści etc. Platforma IdoSell pozwala wyge-
nerować każdy raport – czy magazynowy, 
czy sprzedażowy. Pozwala, na przykład, 
w widoku logistycznym zobaczyć, na jak 
długo jeszcze wystarczy towaru, więc mo-
żemy uruchamiać zamówienia wewnętrzne. 
Dzięki temu, jako producent, jesteśmy w sta-
nie szybko reagować na potrzeby rynku. Na 
podstawie zbieranych informacji, w zależ-
ności od potrzeb i okresu sprzedażowego, 
a najczęściej raz na tydzień robiona jest pre-
dykcja, na co będzie popyt, i staramy się na 
bieżąco uzupełniać braki. 

Czy produkcja jest zautomatyzowana? 
Tak, wykorzystujemy maszyny marki Stoll 
– to są systemy autonomiczne. Producent 
udostępnia niezbędne oprogramowanie 
do ich funkcjonowania. 
W samej dziewiarni ma-
szyny produkują automa-
tycznie, ludzie zaś potem 
tylko wykańczają wyro-
by, na przykład przyszy-
wają pompon do czapki.  
Pilnują też maszyn, żeby 
produkcja odbywała się 
sprawnie. Prostą czapkę 
maszyna jest w stanie zrobić sama. Pracow-
nik oprogramowuje maszynę, ustawia nowe 
parametry albo bierze z bazy wzór. 

Prawie wszystko, jak widać, oddaliście 
w obsługę dostawcom zewnętrznym. Czy 
to perspektywiczny sposób działania? 
Być może za jakiś czas dojdziemy do grani-
cy możliwości tego modelu funkcjonowa-
nia i będziemy musieli w końcu postawić na 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Stworzona dla nas 
polska aplikacja 
umożliwia 
przymierzenie 
czapki w internecie.  

BŁAŻEJ JAROSIEWICZ    

Kierownik ds. marketingu i sprzedaży B2C w PaMaMi.pl - związany ze sprzedażą i marketin-

giem od 1999 r., w kanale internetowym od 2005 r. Od 2013 r. na stanowiskach kierowniczych 

związanych głównie z marketingiem produktów i usług w branży finansowej, ale również pla-

nowaniem i wdrożeniem nowej marki na rynku sklepów stacjonarnych i internetowego w bran-

ży kosmetycznej. W sierpniu 2020 r. objął stanowisko kierownika ds. sprzedaży i marketingu  

w kanale B2C, gdzie odpowiada za marki własne producenta akcesoriów jesienno-zimowo- 

-wiosennych. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 4/202162

Koszty i… lęk hamulcowymi 
cyfryzacji 
Ponad połowa (57 proc.) polskich firm 

w czasie pandemii przyspieszyła swoją 

transformację cyfrową, podczas gdy jedynie 

w 8 proc. koronawirus spowolnił proces 

digitalizacji – wynika z danych EY. W opinii 

przedsiębiorców transformacja cyfrowa jest 

przede wszystkim szansą na zwiększenie 

efektywności (77 proc.), odpowiedzią na 

potrzeby klientów (61 proc.) i sposobem 

na redukcję kosztów (60 proc.). Działy, 

w których zmiany wdrażane są przede 

wszystkim to: księgowość (54 proc.), sprze-

daż (52 proc.) i obsługa klienta (44 proc.). 

Co ciekawe, jedynie 13 proc. respondentów 

nie dostrzega żadnych barier, jakie stałyby 

na przeszkodzie w procesie transformacji 

cyfrowej. Pozostali wymieniają w tym kon-

tekście wysokie koszty (35 proc.), obawy 

pracowników przed zmianą (28 proc.) i braki 

kompetencyjne lub kadrowe (25 proc.). 

Respondenci zapytani o to, jakie rozwiązania 

wdrożyli lub zamierzają wprowadzić w ra-

mach transformacji cyfrowej, najczęściej 

wskazywali na zakup sprzętu lub infrastruk-

tury. Zdaniem EY potwierdza to, że polskie 

firmy rozumieją digitalizację głównie jako 

automatyzację, podczas gdy zaawansowane 

rozwiązania nie są zbyt popularne. 
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Rozwiązania wdrożone w ramach transformacji cyfrowej i 
planowane w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy

PlanowaneWdrożone

Plany migracji całości lub części oprogramowania do chmury 

w ciągu najbliższych 2 – 3 lat potwierdziło 33 proc. badanych 

firm produkcyjnych w Polsce, które dotychczas nie wdrożyły 

rozwiązań cloud – wynika z badania PMR dla Dassault Systèmes. 

Transformację przyspiesza przede wszystkim przejście na pra-

cę zdalną. Otóż prawie połowa firm (46 proc.) deklaruje, że już 

korzysta z chmury, a wśród najważniejszych korzyści wymienia: 

umożliwienie pracy zdalnej (64 proc.), optymalizację kosztów 

(47 proc.), zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany 

personel IT (45 proc.), niezależność od awarii sprzętu (36 proc.), 

a także dodatkową ochronę i wsparcie czy większą elastyczność 

(36 proc.). Jednak większość firm, które jeszcze nie wdrożyły roz-

wiązań cloud (67 proc.), nie planuje migracji w najbliższych latach. 

Najczęściej powodem jest budowa własnej infrastruktury IT, a co 

czwarty podmiot obawia się o bezpieczeństwo danych. 

Menedżerów zapytano, co powinni zrobić dostawcy, aby zwięk-

szyć zainteresowanie rozwiązaniami cloud. Okazało się, że aspekt 

finansowy ma kluczowe znaczenie w po-

dejmowaniu decyzji o migracji do chmury. 

Według PMR pokazuje to, jak duża jest 

potrzeba edukacji przedsiębiorstw i ich 

bliższej współpracy z dostawcami przy  

opracowywaniu konkretnych projektów.

Chmura: polskie firmy liczą wydatki 

81%

Sprzęt i/lub 
infrastruktura

Baza danych Cyberbezpie-
czeństwo

Chmura Szkolenia dla 
pracowników

Narzędzia analityczne 
dla Big Data i systemy 

przewidujące

Marketing 
automation

Żadne Inne

54%

70%

15%

66%

33%

64%

26%

51%
40%

24%

22%
20%

16%
17%

0% 1%0%

Działania, które powinni podjąć dostawcy, aby zwiększyć 
zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami w chmurze

47%

40%

40%

34%

34%

Prezentacja atrakcyjnych cenowo ofert 

Przygotowanie zestawienia kosztów

Szkolenia dotyczące inwestycji w nowe rozwiązania 

Przejrzyste kosztowo oferty

Optymalizacja firmowych procesów 
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Od wybuchu pandemii znacząco wzrósł popyt na akcesoria do laptopów. Z danych 

Contextu wynika, że w polskiej dystrybucji sprzedaż stacji dokujących wzrosła 

o 82 proc. w styczniu i lutym br. (licząc rok do roku). To największy skok popytu na 

Starym Kontynencie. Dla porównania, w Czechach wzrost wyniósł 12 proc., a w kra-

jach Europy Zachodniej średnio 34 proc. Patrząc na zachodnioeuropejskie dane, 

w tym roku popyt nabrał jeszcze większego rozpędu niż w ubiegłym. W całym 

Akcesoria mobilne: kolejny hit czasu zarazy 

Szefowie IT wyruszą na łowy 
Ponad połowa dyrektorów IT (55 proc.) pla-

nuje zwiększyć liczbę pracowników w 2021 r. 

– twierdzą analitycy Gartnera. Przede 

wszystkim będą poszukiwać fachowców od 

automatyzacji, chmury i pracy zdalnej. Ma 

temu towarzyszyć zatrudnianie specjalistów 

ds. bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko 

związane z inwestycjami w home office, ana-

litykę i cloud computing. Cześć szefów dzia-

łów IT ma jednak zamiar odchudzenia swoich 

zespołów. Najwięcej osób pożegna się z pra-

cą w takich obszarach jak: centra danych, 

administracja IT oraz utrzymanie aplikacji. 

Analitycy tłumaczą to przechodzeniem firm 

na usługi chmurowe. Warto podkreślić, że 

według ekspertów Gartnera, większość CIO 

nie będzie w stanie wcielić w życie koncepcji 

zwiększenia liczby specjalistów we wskaza-

nych obszarach bez podniesienia umiejętno-

ści już zatrudnionych pracowników. 
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W jakich obszarach szefowie IT planują zwięk-
szyć albo zmniejszyć zatrudnienie w 2021 r.

Połowa backupów nie udaje się 
Tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem aż w 58 proc. przypad-

ków, tzn. danych nie udaje się odtworzyć – wynika z najnowszego raportu Veeama. 

Dodatkowo 14 proc. wszystkich danych w ogóle nie jest kopiowanych. Są dwie 

główne przyczyny porażek: błąd lub przekroczenie limitu czasu podczas tworzenia 

backupu, a także niezapewnienie określonego w umowie poziomu usług podczas 

odtwarzania. Firmy są ponadto mocno niezadowolone z dostępności backupu 

– 80 proc. uważa, że nie może odzyskiwać aplikacji tak szybko, jak tego potrzebuje.

Niewiele mniej, bo 76 proc. respondentów narzeka na zbyt małą częstotliwość 

tworzenia kopii zapasowych. Nic więc dziwnego, że zwiększenie niezawodności to 

najważniejszy czynnik, jaki może skłonić przedsiębiorcę do zmiany aktualnie uży-

wanego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych (31 proc.). Duże znaczenie dla 

wyboru dostawcy ma też opłacalność, w tym większy zwrot z inwestycji i niższy 

całkowity koszt posiadania (22 proc.). Użytkownicy coraz częściej chronią swoje 

dane w chmurze – w 2020 r. przypadało na nią 29 proc. kopii zapasowych, zaś 

w 2023 r. ma to być już 46 proc.
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39%

12%
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Sprzedaż stacji dokujących 
do laptopów w dystrybucji 
w styczniu i lutym 2021 r. 

Polska Francja Niemcy Czechy

 Wzrost rok do roku

2020 roku dystrybutorzy sprzedali 

o 27 proc. więcej stacji dokujących niż 

w 2019. Zwiększone zapotrzebowanie 

to, zdaniem analityków, konsekwencja 

konieczności założenia domowych biur 

przez wielu pracowników. Notuje się 

przy tym dużo większe niż w poprzed-

nich latach zainteresowanie etui do 

laptopów – w Polsce w styczniu 

i lutym 2021 r. dystrybutorzy sprze-

dali ich o 17 proc. więcej niż rok wcze-

śniej. Jednak na zachodzie Europy 

dynamika okazała się jeszcze wyższa, 

sięgając poziomu 34 proc. 

Bezpieczeństwo IT

Platformy analityczne 
(np. PowerBI)

Automatyzacja 
przepływów pracy

Integracja (np. API)

Platformy chmurowe 
(np. AWS, Azure, chmura prywatna)

Wsparcie pracy zdalnej/
cyfrowej przestrzeni pracy

Platformy danych (np. 
jeziora danych)

Uczenie maszynowe 
i sztuczna inteligencja

Automatyzacja interakcji 
z klientami

Utrzymanie aplikacji

Administracja systemów

Operacje centrów danych

Zwiększyć 
co najmniej 
o 2 proc.

Zmniejszyć 
co najmniej 

o 2 proc.

74%
4%

73%
4%

71%
4%

68%
3%

68%
4%

61%
3%

61%
3%

57%
1%

55%
2%

25%
20%

23%

15%
28%

23%
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Mminął nam rok z epidemią wirusa 
Sars-COV-2 i temat ten nie scho-
dzi z  czołówek gazet, mediów 

elektronicznych i portali internetowych. 
Oczywiście zmieniają się imponderabilia 
i szczegóły przekazu. Zmieniają się nie-
co konkretne tematy budzące największe 
zainteresowanie i dyskusję, ale tzw. main 
topic pozostaje stały: ile to jeszcze potrwa 
i jaką cenę zapłacą za epidemię ci, którzy 
przetrwają. Ostatnio trafnie przewidzia-
łem (muszę sam się pochwalić, jeśli inni 
tego nie robią, a co tam), że temat dodat-
kowych opłat i danin skutkujący zagro-
żeniem przejmowania mediów ucichnie, 
ale sprawa pandemii na pewno nie. Więc 
i mnie nie pozostaje nic innego, jak ciągnąć 
wątek, a może uda mi się wykryć i ujawnić 
nowe aspekty tego, co nas otacza. Może też 
uda mi się zdezawuować różne niekonse-
kwencje i hipokryzje obserwowane wśród 
różnych kręgów interesariuszy obecnego 
status quo. 

Fundamentalnym konfl iktem obserwo-
wanym od (prawie) początku epidemii jest 
sprzeczność pomiędzy, generalnie nazy-
wając, służbą zdrowia a gospodarką i eko-
nomią. Służba zdrowia w walce z pandemią 
ma skłonność do ograniczania, zamykania, 
izolowania, „maseczkowania”, etc. wszyst-
kich i wszystkiego. Wierzę, że to skutecz-
na metoda zwalczania zarazy. Niestety 
nikt nie może zupełnie swobodnie i w spo-
sób nieograniczony jej zastosować, bo nie-
znany jest skutek i z oczywistych powodów 
nikt nie chce empirycznie szukać odpowie-
dzi na rodzące się natychmiast fundamen-
talne pytanie: co przy zastosowaniu tej 
metody nastąpiłoby wcześniej: zduszenie 
epidemii czy śmierć gospodarki, a wraz 
z nią ekonomiczna zapaść służby zdrowia, 
jako elementu skomplikowanego systemu 
naczyń połączonych zwanych państwem. 

Z kolei intuicyjnie wszyscy czujemy, 
że populistyczne puszczenie epidemii 
na żywioł, mogłoby uśmiercić ekonomię, 
gdyż w którymś momencie stałego wzro-
stu zachorowań zabrakłoby pracowni-
ków zdolnych do pracy, wytwarzania 
PKB i generowania środków na przeżycie 
jak największej części populacji naszego 
społeczeństwa. Trzeba zatem iść ścież-
ką położoną gdzieś między tymi skrajno-
ściami. O miejscu tego szlaku, o tym czy 
szlak meandruje, czy jest prosty jak Trasa 
Łazienkowska, o warunkach jego używa-
nia oraz sposobie rozwiązania dylematu 
„wolność kontra ograniczenia” decydują 
ci, co ponoszą odpowiedzialność za pań-
stwo i których sobie na tę funkcję sami 
wybraliśmy. A tu w grę wchodzi polity-
ka oraz doświadczenie rządzących oraz 
ich znajomość rzeczywistości społecznej, 
ekonomicznej i zdrowotnej oraz chęć (lub 
niechęć) korzystania z wiedzy eksperc-
kiej, jeśli się swoją w jakimś obszarze nie 
dysponuje. 

I  tu mamy w  Polsce problem specy-
fi czny. Poza faktem, że naukowcy zawsze 
i wszędzie do tego samego faktu miewa-
ją różny stosunek, różne wyjaśnienia jego 
przyczyn oraz jego przewidywane konse-
kwencje, to formacja dziś nami rządząca 
ma specyfi czny stosunek do ludzi nauki, 
kultury, ekonomii, charakteryzujący się 
ograniczonym zaufaniem, aż do nieskry-
wanej niechęci wyrażającej się w ukutym 
przed laty haśle: „łżeelity”. Nie tylko brak 
wzajemnego zaufania pomiędzy rządzą-
cymi a grupami elit środowisk opiniotwór-
czych czy eksperckich widoczny jest dziś 
jak na dłoni. Występuje też fenomen, przed 
którym wielokrotnie w ciągu ostatnich po-
nad 30 lat rządzący byli ostrzegani. Jest 
nim zjawisko niskiego (a może należało 
by powiedzieć: skrajnie niskiego) kapitału 

na COVID
Jeden dystrybutor prezentuje 

w raporcie rocznym i sprawoz-

daniu giełdowym marżę 8 proc., 

a drugi 4 proc. Analitycy fi nansowi 

pytają: jak to możliwe?

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Każdy każdemu 
przypisuje 

jak najgorsze 
intencje i cele.

CRN nr 4/202164
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Małpa w kąpieli 
 też chora
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Mądrych 
obowiązuje 

zasada 
„pomyślałem 

o tym wczoraj”.

społecznego. W takiej rzeczywistości nikt 
nie wierzy nikomu. Każdy każdemu przy-
pisuje jak najgorsze intencje i cele. Nikt nie 
jest autorytetem dla nikogo, a jeśli komuś 
chcielibyśmy zawierzyć bardziej, to okazu-
je się, że na to zaufanie nie zasługuje. Naj-
lepszy przykład, który mi przychodzi do 
głowy, to sprawa ministra Szumowskiego 
z początku pandemii.

W  tych to okolicznościach Polska 
w trzeciej już fali pandemii radzi sobie 
raczej słabo! Nikt nie rozumie, dlaczego 
zamyka się siłownie, a gabinety kosme-
tyczne nie. Dlaczego zamyka się szkoły, 
mimo przeprowadzenia dość skutecznej 
akcji szczepienia nauczycieli, a obiekty 
kultu religijnego nie, mimo faktu, że o ile 
wiem, księża nie podlegali przyspieszonej 
akcji szczepień. Dodatkowo nikt niczego 
nie mierzy i nie analizuje, a przynajmniej 
nie przeciwdziała temu odczuciu braku 
stałości i stabilności działań, nawet je-
śli nie byłoby ono prawdziwe. A mierze-
nie i analiza to podstawa racjonalnego 
działania. Brak wsparcia decyzji poprzez 
przedstawianie konkretnych liczb, budzi 
nieufność i przekonanie, że o wszystkim 
decyduje „polityka”, a nie zdrowy rozsą-
dek. Że fundamentalne decyzje skutku-
jące jakością życia Polaków i stanem ich 
zdrowia podejmowane są na podstawie 
przesłanek bazujących na tym komu się 
władza nie chce narazić, albo komu chce 
przypochlebić. Zapominają dzisiejsi de-
cydenci przy okazji o tym, że nikt nie ba-
da ile z tych „ugłaskanych” na dziś będzie 
ciepło myśleć o władzy za jakiś czas, sto-
jąc przed urną wyborczą. Wszak obecne 
sondaże wyborcze nie mówią właściwie 
nic, bo choćby nie wskazują, czy ilość gra-
czy, układ czy relacje koalicyjne między 
nimi na dziś będą ważne jutro.

Tu kłania się cybernetyka, niegdyś do-
mena wielbicieli literatury Stanisła-
wa Lema, dziś nieco passé, której regułą 
jest zasada, że możesz w przewidywal-
ny i zgodny z intencjami sposób sterować 
tylko tym, co potrafi sz zmierzyć i na co 
możesz oddziaływać. Jeśli nie mierzysz 
a sterujesz, to przypominasz jako żywo fre-
drowską małpę w kąpieli, kręcącą kurkami 
„żwawo w lewo, w prawo”. Jeśli mierzysz, 
a nie oddziaływujesz, to zachowujesz się 

jak spec od pogody próbujący pod-
nieść mroźną temperaturę stawiany-
mi koksownikami. Związek pomiędzy 
mierzeniem a oddziaływaniem w przy-
padku skutecznego sterowania jest zasa-
dą określaną w matematyce jako „warunek 
konieczny i dostateczny” lub sytuacja z ka-
tegorii „wtedy i tylko wtedy”. 

To samo obowiązuje w biznesie. Często 
spotykamy się z sytuacją, że prowadzimy 
na przykład projekt poprawy marży, a nie 
potrafi my skutecznie jej mierzyć. Nie po-
trafi my, bo dajmy na to nie do końca kom-
pleksowo uwzględniamy w  rachunku 
czynniki wpływające na jej wielkość. I tu 
mamy klops, bo jeden dystrybutor prezen-
tuje w raporcie rocznym i sprawozdaniu 
giełdowym marżę 8 proc., a drugi 4 proc. 
A analitycy fi nansowi pytają: jak to moż-
liwe? A to prosta różnica jaka występuje 
pomiędzy gruszką i jabłkiem. Nie da się 
porównać wielkości różnie mierzonych. 
I tu, jak w walce z pandemią, różnica tkwi 
w polityce: czy stosujemy takie same za-
sady „ostrożnej wyceny”? Czy prowadząc 
rachunek wyników nawet w ramach przy-
jętych przez MSR-y preferujemy interes 
akcjonariusza długookresowego, który 
jest zainteresowany zyskiem osiąganym 
niezbyt szybko, ale równomiernie i per-
manentnie, czy akcjonariusza spekulacyj-
nego, którego interesuje jak największy 
zysk tu i teraz, a jutro to pewnie już tych 
akcji mieć nie będzie? 

I  znów okazuje się, że najważniej-
sza jest odpowiedź na pytanie: po co to 
wszystko i komu/czemu podejmowane 
decyzje mają służyć. W przypadku pro-
wadzenia biznesu jest jakby łatwiej, bo 
wiadomo komu zadawać pytania i  jak 
otrzymane odpowiedzi implemento-
wać, aby uzyskać satysfakcję właścicie-
la. W tłumieniu epidemii, czy rządzeniu 
państwem jest trudniej, bo nie do końca 
wiadomo, kim konkretnie jest ten mitycz-
ny „suweren”, w imieniu którego władzę 
się sprawuje. To, że chce on być „zdro-
wy, szczęśliwy i bogaty”, to jasne, ale to 
kategorie raczej niemierzalne, więc sła-
bo się nimi steruje. Zatem, aby usatysfak-
cjonować owego suwerena albo się bada 
jak te określenia dobrostanu przekładają 
się u niego na konkret i tymi konkretami 

steruje, albo, co jest 
o niebo prostsze, me-
todami propagandowy-
mi wmawia mu, że właśnie 
już, wkrótce, niebawem, za moment, ju-
tro… taki stan osiągnie, po to by kupić sobie 
czas. Czas do wyborów, do zaszczepienia 
populacji niezbędnej do osiągnięcia od-
porności stadnej, spadku zachorowań i li-
kwidacji ograniczeń epidemicznych, a jak 
nie to choćby do wiosny, do lata… Przecież 
to nie może trwać wiecznie! 

A co jeśli potrwa? Widać, nie tylko Scar-
lett O’Hara wyznawała zasadę „pomyślę 
o  tym jutro”. Wszak ludzi rozsądnych, 
pragmatycznych, skutecznych i po prostu 
mądrych od zawsze i na zawsze obowią-
zuje zasada „pomyślałem o tym wczoraj”. 
Zasada antycypowania zdarzeń i przygo-
towywania scenariuszy alternatywnych. 
Metoda tłumaczenia dlaczego coś się robi 
albo czegoś nie robi. Szukania w ten spo-
sób jak najwięcej przekonanych do pre-
zentowanych racji i stosowanych działań, 
bo wtedy i  tylko wtedy można oczeki-
wać w miarę powszechnej zgody społe-
czeństwa na ograniczenia, wyrzeczenia 
i  restrykcje oraz powszechne wsparcie 
i współpracę. Aby szczęścia nie upatrywać 
wyłącznie jak małpa z wrzątku, w uciecz-
ce, wystarczy stosować te banalne, wręcz 
naiwne i oczywiste zasady. Dlaczego o to 
tak trudno?
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Tesla 
na wodę.  

Tefl on to polimer, który jest niezwykle 
śliski, co sprawia, że nie przywierają 
do niego żadne brudy. Człowiekiem 

pokrytym bardzo grubą warstwą tefl onu 
jest bez wątpienia Mark Zuckerberg. Trzy 
lata temu Facebookiem wstrząsnęła afera 
Cambridge Analytica. Przypomnijmy, że ta 
fi rma doradcza zebrała i wykorzystała da-
ne ponad 80 mln użytkowników Facebooka 
bez ich wiedzy i zgody. Wprawdzie Facebo-
ok musiał potem wysupłać z kieszeni nieco 
kasy na rozmaite kary i grzywny, ale nie były 
one na tyle wysokie, żeby zabolały giganta. 
Poza tym fani, a w ślad za nimi reklamodaw-
cy, szybko wybaczyli medium Zuckerberga 
tenże występek. Nie pierwszy raz i zdaje się, 
że nie ostatni. 

Nie dalej jak na początku kwietnia tego ro-
ku wybuchła prawdziwa bomba. Światowe 
media, w atmosferze skandalu, rozpisywały 
się na temat wycieku danych z 533 milionów 
kont użytkowników portalu. Tymczasem 
pani rzecznik Facebooka spokojnie poin-
formowała agencję Reutera, że nie planuje 
powiadamiać poszkodowanych użytkowni-
ków. Po pierwsze koncern nie jest przekona-
ny czy taka wiedza jest im w ogóle potrzebna. 
Po drugie udzielanie tego typu informacji ma 
się mijać z celem, bowiem użytkownicy i tak 
nie mogliby nic zrobić z danymi, które zna-
lazły się w internecie – ani ich zmienić, ani 
usunąć… Mark Zuckerberg jest przekonany, 
że fejsbukowicze przyjmą powyższe tłuma-
czenie ze zrozumieniem. No cóż… ma rację. 

Wysokie miejsce na liście tefl onowych 
menedżerów zajmuje też Elon Musk. Jak te-
fl on kojarzy się z patelnią, tak Muska utoż-
samia się z Teslą, choć przedsiębiorca znany 
jest też z kosmicznych ambicji i projektu Spa-
ceX. Ale to elektryczny samochód Muska 
dość często bywa obiektem krytyki. Tesla za-
jęła ostatnie miejsce w rankingu J.D. Power, 
a na przeciwległym biegunie znalazły się Kia 
oraz Dodge. Zestawienie powstaje w oparciu 
o głosy użytkowników zgłaszających uster-
ki w ciągu 90 dni od odebrania auta z salonu. 
Na szczęście Elon Musk z powagą traktuje 

usługi serwisowe, o czym wspomina w swo-
im dekalogu sukcesu. I trzeba przyznać, że 
serwisanci Tesli wykazują się ponadprze-
ciętną inwencją. Ostatnio nabywcy bryki 
za 50 tys. dolarów mają kłopoty z przednim 
bagażnikiem, w którym po opadach deszczu 
zbiera się woda. Pracownicy serwisu stwier-
dzili, że wystarczy wywiercić dziurę w pla-
stiku okalającym bagażnik i pozwolić wodzie 
płynąć dalej. Takie rozwiązanie nie spodoba-
ło się jednemu ze świeżo upieczonych użyt-
kowników Tesli z Kolorado, który stwierdził, 
że poczuł się jak śmieć. Pozostali, jak się zda-
je, nie zwracają uwagi na takie błahostki, bo-
wiem auto Muska dostarcza dodatkowych 
wrażeń, których próżno szukać w innych au-
tach. Jak chociażby… pierdzące kierunkow-
skazy (serio, wyguglajcie to sobie…). 

Do rankingu tefl onowych menedżerów 
pretenduje też Satya Nadella. Jak do tej po-
ry znakomicie odnajdywał się w roli CEO 
Microsoftu. Niemniej w ostatnich miesią-
cach doskonale naoliwiona maszyna zaczę-
ła się zacinać. Przy okazji afery SolarWinds 
eksperci zwracali uwagę na to, że zadanie 
hakerom ułatwiły błędy w konfi guracji pro-
duktów Microsoftu. Jakby tego było ma-
ło w marcu gruchnęła wiadomość o lukach 
w Microsoft Exchange. Specjaliści z Palo Al-
to Networks szybko wyliczyli, że podatnych 
na ataki było 125 tys. systemów Exchange. 
Co na to Microsoft? Koncern poinformował 
o załataniu luk, ale – jak zauważają eksper-
ci F-Secure – zastosowanie łaty lub środków 
zaradczych nie usunie istniejących infekcji. 
Microsoft oznajmia też, iż nie ma dowodów 
na to, że SolarWinds zaatakowano za po-
średnictwem jego usług chmurowych i go-
rąco zachęcił przedsiębiorców do migracji 
do chmury Azure jako najbardziej bezpiecz-
nego miejsca przechowywania danych. 

Ludzie kochają tefl onowych polityków, 
ale być może jeszcze bardziej kochają tefl o-
nowych menedżerów i prowadzone przez 
nich koncerny. Oczywiście do czasu, bo, jak 
zauważył jeden z polityków: „nie ma takiego 
tefl onu, który nie podlega zużyciu”. 

Wielka szkoda, że po „Człowieku z żelaza” i „Człowieku z marmuru” Andrzej 

Wajda nie nakręcił „Człowieka z tefl onu”. 

CHŁODNYM OKIEM
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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, 
VAR-ów 
i integratorów

n   bezpłatnie zaprenumerować magazyn 
CRN Polska, 

n   zamówić subskrypcję branżowego 
e-newslettera CRN, 

n   otrzymywać mailingi od producentów 
i dystrybutorów IT – partnerów CRN. 

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT! 
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jeśli pracujesz w fi rmie 
z branży IT, możesz: 

crn.pl/rejestracja

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami pod adresem 

prenumerata@crn.pl.
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Wyniki pokazały, że IT jest kluczowym komponentem

biznesu, a sprawni managerowie tego obszaru są

niezbędni dla osiągnięcia sukcesu.

Raport zawiera komentarze liderów w branży IT. Ich głos jest

ważny, bo opiera się na doświadczeniach z codziennej pracy.

Warto wczytać się w te komentarze, ponieważ zawierają wiele

wskazówek, które mogą przydać się managerom i osobom

aspirującym do zarządzania obszarem IT w planowaniu

rozwoju.

Raport Manager IT 2020

Pomagamy managerom IT rozwijać swoją karierę zawodową, osiągać założone cele i

rozwiązywać swoje problemy, na podstawie wymiany doświadczeń z innymi. Więcej

na naszej stronie www.letsmanageit.pl

Zeskanuj kod i pobierz raport

http://bit.ly/ManagerIT2020

Pierwszy w Polsce
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