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MŚP stawiają na chmurę hybrydową
Tempo popularyzacji usług chmurowych 
w tej grupie odbiorców zależy nie tylko od 
usługodawców, ale również integratorów.
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Wi-Fi 6 i SD-WAN – o tym się mówi
Duża elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania, 
to kwestie, które decydują dziś o wyborze rozwiązania 
sieciowego dla mniejszego i średniego biznesu.

Transformacja 
cyfrowa 
z zapewnionym 
zasilaniem
Rozbudowa 
infrastruktury 
IT wymaga od 
przedsiębiorców rewizji 
dotychczasowego 
systemu ochrony 
i dystrybucji zasilania.

Antywirus... 
i co dalej?

Małe i średnie fi rmy 
muszą przedefi niować 

swoją politykę 
bezpieczeństwa 
i wdrożyć nowe 

rozwiązania. 
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EDYTORIAL

Prawie całe swoje zawodowe życie przepracowałem zdalnie. 
W biurach różnych redakcji spędziłem może 10 proc. czasu 
w trakcie swojej, trwającej już niemal ćwierć wieku dzienni-

karskiej kariery. I nie wynika to z introwertyzmu – po prostu, wystar-
czająco wcześnie zauważyłem zalety płynące z tego modelu.

Jestem zatem dość dobrze świadom wyzwań, które wiążą się ze 
zdalną pracą. Tym bardziej, że na początku nie było łatwo, a wiele 
sytuacji dziś można byłoby określić mianem absurdalnych. Pamię-
tam między innymi wstawanie o trzeciej w nocy, żeby przez modem 
połączyć się z internetowymi stronami producentów 
komponentów IT na Tajwanie, bo przy międzykonty-
nentalnych opóźnieniach w transmisji lub zrywanych 
połączeniach tylko o tej porze dawało się w skończo-
nym czasie znaleźć na nich potrzebne do artykułu  
informacje. 

Jakże gigantyczną ulgę przyniosło stałe łącze in-
ternetowe (SDI – 115 kb/s), a kwota tysiąca złotych 
za jego uruchomienie była w 2000 r. niczym w po-
równaniu z wcześniejszymi rachunkami za telefon. 
Potem pojawił się w miarę przenośny laptop (tylko 5 kg), dzięki któ-
remu można było wreszcie odejść od biurka (ale niedaleko, bo ka-
bel ethernetowy był zbyt krótki), a nawet gdzieś wyjechać i nadal 
być w pracy. Dopiero sieć bezprzewodowa w domu i e-mail w tele-
fonie pozwoliły poczuć, że wreszcie znajdujemy się w XXI wieku. 

Dziś można stwierdzić, że tamte czasy to już prehistoria. Ale nie do 
końca. Doświadczenia ostatniego roku pokazały, że zdalni pracow-
nicy nadal napotykają wiele wyzwań i problemów. Wciąż wiele jest 
miejsc (i to wcale nie tak daleko od dużych miejscowości), w których 
uzyskanie stabilnego łącza internetowego o niewielkich opóźnie-
niach nie jest sprawą banalną. Podobnie bywa z komórkową trans-
misją danych w 4G (bo 5G to nadal nowinka). 

Do tego dochodzi dość powszechny brak świadomości dotyczącej 
podstawowych technicznych aspektów związanych z internetową 

łącznością – ta jest traktowana binarnie: jest internet lub go nie ma. 
Wiele osób nie zwraca uwagi na występowanie opóźnień w transmisji 
danych oraz fakt, że mogą one różnić się w zależności od usługi i od-
ległości od serwera, z którym użytkownik się łączy. Nie mówiąc już 
o umiejętności oceny jakości posiadanego bezprzewodowego rou- 
tera (czy wystarczy do obsługi dużego ruchu w sieci lokalnej i przez 
łącze internetowe, ile maksymalnie podłączonych urządzeń Wi-Fi 
sprawnie obsłuży, gdzie go ustawić, żeby zasięg był jak najlepszy itd.).

Oprócz tego, w wielu firmach kultura w kwestiach proceduralno-
-biznesowych zawsze pozostawiała wiele do życze-
nia, a po przejściu na pracę zdalną jest jeszcze gorzej. 
Największym wyzwaniem jest oczywiście bezpie-
czeństwo. Domownicy korzystający ze służbowe-
go sprzętu, prywatne urządzenia bez ochrony, brak 
backupu firmowych danych, wydrukowane poufne 
dokumenty wyrzucane po prostu do kosza… można 
by długo wymieniać. 

W tej sytuacji rola, jaką mają do odegrania inte-
gratorzy, jest gigantyczna. Powinni uświadamiać  

menedżerów w firmach, które obsługują, że zdalnego pracownika 
nie należy traktować jako użytkownika prywatnego. Jego mieszka-
nie stało się oddziałem firmy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Dotyczy to bardzo wielu kwestii związanych z IT i nie tylko: prze-
syłania danych, gromadzenia ich, zabezpieczania, archiwizowania 
i skutecznego niszczenia, komunikacji z innymi pracownikami, part-
nerami i klientami, konieczności posiadania planu B i C na wypadek 
awarii lub niedostępności pewnych usług. Na rynku dostępnych jest 
mnóstwo narzędzi umożliwiających stworzenie odpowiednio zabez-
pieczonego stanowiska do efektywnej zdalnej pracy. Są opisane na 
kolejnych stronach tego wydania Vademecum.

KRZYSZTOF JAKUBIK

PRZYGOTUJ KLIENTA 

Mieszkania stały 
się oddziałami 
firm, ze 
wszystkimi tego 
konsekwencjami.
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Pandemia COVID-19 jest pierwszą 
w historii, która wywarła tak du-
ży wpływ na branże techniczne.  

W przypadku IT presja na działy informa-
tyczne w firmach na całym świecie była 
bezprecedensowa – z dnia na dzień scen-
tralizowana dotychczas infrastruktura  

stała się rozproszona. Towarzyszyło temu 
nierzadko ograniczenie budżetów i spo-
wolnienie planów strategicznych po stro-
nie odbiorców technologii. Jednocześnie,  
niestety, zaktywizowali się cyberprze-
stępcy. Ta sytuacja spowodowała sze-
reg wyzwań, których konsekwencje będą  

odczuwalne w branży IT przez długie lata. 
Poniżej wykresy wybrane z opracowanego 
na zlecenie Veeam Software raportu „Data 
Protection Report 2021”, przedstawiają- 
cego obecną sytuację dotyczącą zarządza-
nia systemami IT w 3 tys. przedsiębiorstw 
z 28 krajów, w tym z Polski.
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Które z poniż-
szych zagadnień 
będzie dla firm 
wyzwaniem przez 
najbliższych  
12 miesięcy?

29%Brak wiedzy/świadomości  
użytkowników

Sprostanie zmieniającym się  
potrzebom klientów

Niewystarczające kwalifikacje  
do wdrażania nowych rozwiązań

Brak wsparcia zarządu lub jego nie-
pewność co do cyfrowej transformacji

Cyberzagrożenia

Wdrażanie regulacji prawnych

40%

30%

32%

32%

32%

30%

32%

34%

28%

28%

26%
2021

2020

Co wstrzymuje 
możliwość 
rozwoju firmy 
w ramach 
cyfrowej  
transformacji?

Zbytnie skupienie na utrzymaniu 
działalności operacyjnej 

Uzależnienie od przestarzałych 
systemów i technologii

Zbyt słabe doświadczenie zespołu IT 
w projektach transformacji

Brak wsparcia ze strony zarządu

Brak funduszy

Brak czasu

53%

40%

51%

44%

0%

49%

27%

38%

30%
36%

28%
35%

Patrząc przez pryzmat pandemii COVID-19, jak można określić strategię IT firmy w 2021 r.?

Będziemy korzystali z większej liczby usług chmurowych

Będziemy bardziej korzystali z modelu hybrydowego,  
z uwzględnieniem hostowanych usług IaaS

Zwiększymy wykorzystanie usług SaaS

Nie planujemy zmian w modelu funkcjonowania IT

60%

54%

48%

4%

Jakie konsekwencje poniesie firma  
w wyniku wstrzymania pracy aplikacji?

Utrata zaufania klientów

Uszczerbek na spójności wizerunkowej

Utrata zaufania pracowników

Utrata funduszy na projekty

Spadek cen akcji

Konsekwencje prawne

Utrata licencji/zezwoleń

Brak konsekwencji

52%

47%

36%

33%

30%

27%

25%

8%

W jakim stopniu 
pandemia COVID-19 

wpłynęła na 
projekty cyfrowej 
transformacji (CT)?

3%

34%16%

18%

7% 20%

2%

Znacznie przyspieszyła projekty CT

Częściowo przyspieszyła projekty CT

Nie wpłynęła na projekty CT

Częściowo spowolniła projekty CT

Znacznie spowolniła projekty CT

Wstrzymała projekty CT planowane na 2020 r. (kontynuacja w 2021 r.)

Wstrzymała projekty CT także na 2021 r.
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CRN Czy fi rmom świadczącym usługi 
outsourcingu IT, takim jak Data Point, 
pandemia w jakikolwiek sposób przy-
niosła szanse na rozwój biznesu?
EWA PIEKART Korzyścią z  tej niewątpli-
wie trudnej sytuacji jest to, że dokonała się 
znaczna zmiana w sposobie postrzegania 
branży IT. Do tej pory, gdy w fi rmie dzia-
ło się źle, na pierwszym miejscu do cięcia 
kosztów był dział IT, a na drugim marke-
ting. Według polskich przedsiębiorców to 
właśnie te dwa obszary były najmniej po-
trzebne. „Niewidzialni” informatycy robili 
rzeczy, o których nikt nie ma pojęcia, więc 
„raczej są niepotrzebni”, skoro „wszystko 
działa”. Dopiero w trakcie pandemii na-
sze wysiłki zostały docenione. Zrozumia-
no także, że outsourcing IT może w wielu 

okolicznościach okazać się zbawienny, bo 
wszelkie wyliczenia wskazują na znacznie 
większą efektywność ekonomiczną i ope-
racyjną z takiego modelu, niż zatrudniania 
informatyka na umowie o pracę. Podsumo-
wując, tak – w efekcie tego kryzysu bardzo 
urośliśmy, zwiększyliśmy zatrudnienie 
i rozszerzyliśmy portfolio usług. 

Czy przed pandemią lub na samym jej 
początku prowadziliście jakieś działa-
nia będące swego rodzaju planowaniem 
kryzysowym, aby pracownicy fi rmy by-
li gotowi na intensyfi kację ilości pra-
cy oraz konieczność jej wykonywania 
w nietypowych warunkach?
Nie musieliśmy tego robić, bo specyfi ka 
naszej pracy – nawet w normalnych wa-

runkach –  wymaga od nas wyjątkowej 
elastyczności i bardzo szybkiego dostoso-
wywania się do występujących okoliczno-
ści. I właśnie to jest naszą przewagą nad 
zatrudnionym bezpośrednio informaty-
kiem. W naszej fi rmie jest wielu ekspertów, 
więc jesteśmy w stanie zarządzać ich kwali-
fi kacjami, aby bez przerwy mieć kogoś kom-
petentnego i zawsze dostępnego w trudnej 
sytuacji. Lokalny informatyk siłą rzeczy 
nie ma możliwości znać się na wszystkim, 
bo tych dziedzin wiedzy, dotyczących tak-
że rozwiązań obecnych w małych i średnich 
fi rmach, zrobiło się bardzo wiele. 

Można odnieść wrażenie, że ten wspo-
mniany już parę razy informatyk, to 
wasz wróg…

6
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zostało 
docenione

„Większość klientów mamy z polecenia – nie tylko 

od już współpracujących z nami fi rm, ale także biur 

rachunkowych, inspektorów RODO czy kancelarii 

prawnych” – Ewa Piekart, właścicielka fi rmy 

outsourcingowej Data Point oraz serwisu sprzętu 

komputerowego CKZ. 

Dzięki 
pandemii 

IT 
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Absolutnie nie, mamy wielu klientów, któ-
rzy zatrudniają własnych informatyków. 
W  takiej sytuacji precyzyjnie ustalamy 
zakres obowiązków i odpowiedzialności. 
Nigdy nie wysyłamy sygnału w stylu „zwol-
nić informatyka”. Pokazujemy natomiast, 
że w wielu kwestiach możemy mu pomóc 
– przy obsłudze i rekonfiguracji bardziej 
zaawansowanych funkcji już posiadanych 
przez firmę rozwiązań, zarządzaniu syste-
mami, jak też całościowej obsłudze zagad-
nień, na których się nie zna. Pomagamy, gdy 
informatyk pójdzie na urlop, szkolenie lub 
w sytuacjach kryzysowych, jak jego choro-
ba lub katastrofa w firmie. Często po stronie 
klienta jest osoba, która oficjalnie nie ma 
statusu informatyka, ale zna się na prostych 
sprawach IT bardziej niż przeciętny użyt-
kownik. Jeśli coś nie działa, łatwiej się z nią 
rozmawia. Nie boi się przełączyć kabla sie-
ciowego z jednego przełącznika do drugie-
go w serwerowni, potrafi sprawdzić efekty 
naszej pracy, której zakres ustaliliśmy te-
lefonicznie, albo zweryfikować, czy są za-
instalowane wszystkie aktualizacje. Dzięki 
temu my nie tracimy czasu na dojazd do 
klienta w celu wykonania banalnych czyn-
ności, a on dostaje mniejszy rachunek za 
usługę. Ale zawsze pozostajemy gotowi na 
przyjęcie zgłoszenia.

Czy klienci podejmują się opracowania 
wyliczeń dotyczących ekonomicznej 
opłacalności współpracy z wami?
Mamy w firmie system prowadzenia roz-
liczeń, dzięki któremu z  każdą fakturą 
dostarczane jest zestawienie prac wraz 
z wyceną. Jest to jeden z kluczowych ar-
gumentów, aby przekonać klienta, że out-
sourcing jest dla niego wygodniejszy. 
Obrazujemy to na liczbach, jak też wielu 
przykładach sytuacji, które mogą wystą-
pić podczas naszej współpracy. Szczegól-
nie tych kryzysowych, bo oczywiście nie 
wszystko da się przewidzieć i wyliczyć. 

Pandemia pokazała, że specjalizacja 
w obsłudze klientów z jednego, konkret-
nego sektora, np. turystyki, może być 
ryzykowna. Czy rzeczywiście powinno 
się unikać ograniczania tylko do jednej 
branży lub małej ich liczby? A może po 
prostu należy do specjalizacji wybierać 
branże, które nie będą związane z ryzy-
kiem nagłego przestoju lub kryzysu? 

Zdecydowanie stawiamy na dywersyfi-
kację, więc nie specjalizujemy się w ob-
słudze podmiotów z konkretnych branż. 
Wśród odbiorców naszych usług prze-
krój rynkowy jest bardzo szeroki, chociaż 
oczywiście obsługujemy po kilku klien-
tów z tej samej branży. Mamy negatywne 
doświadczenia z brakiem takiego zróżni-
cowania. Kilkanaście lat temu straciliśmy 
jednego dużego klienta z branży finanso-
wej, który zapewniał prawie stuprocen-
towe pokrycie kosztów funkcjonowania 
naszej firmy. Wówczas niewiele brakowa-
ło, aby skończyło się to dla nas źle. Posta-
nowiłam więc, że od tamtego momentu nie 
będziemy stawiać na bardzo dużych poje-
dynczych klientów, tylko będziemy ich jak 
najbardziej różnicować. Dlatego mamy 
obecnie klientów z branży transportowej, 
medycznej, edukacyjnej, technologicznej, 
kolejowej i innych.

A co ze specjalizacją w konkretnym ro-
dzaju rozwiązań IT?
Tutaj rzeczywiście możemy mówić o po-
siadaniu pewnego rodzaju specjalizacji, ale 
to nie wynikło ze strategii prowadzenia na-
szej firmy, lecz z najczęściej zgłaszanych 
nam potrzeb klientów. Są to głównie dwie 
dziedziny –  admini-
strowanie serwerami 
oraz szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo 
danych, czyli ochrona 
przed ich wyciekiem, 
jak też utratą. Natural-
nie, świadczymy też 
wiele innych usług, ale 
te są dominujące, cho-
ciażby ze względu na 
fakt, że wymagają od 
nas posiadania specja-
listycznej wiedzy i du-
żego doświadczenia. 
Dlatego w przypadku współpracy z mniej-
szymi klientami bardzo rzadko się zdarza, 
że któryś z nich rezygnuje ze współpracy. 
Udaje nam się wypracować głębokie wza-
jemne zaufanie, co wiąże nas na lata. Ko-
rzyści z takiego modelu zaobserwowaliśmy 
szczególnie podczas pierwszych miesięcy 
pandemii i lockdownów. 

Co charakterystycznego dla waszej 
działalności wydarzyło się wówczas?
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Większość firm zaczęła panikować, że so-
bie nie poradzi – ich zarządy bardzo szybko 
odkryły, w jak wielu dziedzinach są zapóź-
nione. Mieliśmy bardzo dużo pracy i kon-
sultacji z naszymi stałymi klientami, ale 
jeszcze więcej z tymi, którzy współpracu-
ją z nami incydentalnie lub korzystają z na-
szych usług tylko w przypadku poważnej 
awarii. To doświadczenie pokazało tym 
drugim, że warto nawiązać stałą współpra-
cę, aby w przypadku kryzysowej sytuacji 
zapewnić sobie priorytetową obsługę. By-
ło to dla nas duże wyzwanie – cały marzec 
i kwiecień ubiegłego roku pracowaliśmy 
naprawdę ciężko. Zresztą także my musie-
liśmy zabezpieczyć się wewnętrznie, aby 
zminimalizować ryzyko utraty dyspozy-
cyjności członków zespołu. Dlatego więk-
szość rzeczy robiliśmy zdalnie i w podziale 
na grupy, a część osób pracowała z domu. 
W firmie wprowadziliśmy obostrzenia co 
do obsługi i wizyt klientów u nas, jak i na-
szych wyjazdów do nich.

Czy od strony technicznej było to duże 
wyzwanie?
Większe niż zapanowanie nad procedura-
mi związanymi z przechodzeniem pracow-
ników naszych klientów na pracę zdalną. 

Największy problem był 
bardzo przyziemny – na-
si klienci mieli za mało 
komputerów do pracy 
czy zdalnej nauki dzie-
ci. Staraliśmy się pomóc 
jak tylko mogliśmy, ale 
nie było to łatwe – nasi 
serwisanci nie nadąża-
li z  rozbudowami czę-
sto bardzo wiekowych 
komputerów, bo te były 
wyciągane z różnych za-
kamarków i  trafiały do 
nas z prośbą o przywró-

cenie ich do stanu używalności, rozsze-
rzenie ilości pamięci czy zainstalowanie 
dysków SSD, aby tylko można było uru-
chomić oprogramowanie do wideokon-
ferencji. Do tego pojawiały się problemy 
z internetem w domu pracowników na-
szych klientów. Wcześniej nikt z nich nie 
zastanawiał się z jakiego łącza w firmie ko-
rzysta, bo internet po prostu jest i działa, 
a odpowiedzialni za to są wspomniani już 
„niewidzialni informatycy”. 

Po stronie klienta 
przydatna jest osoba, 
która oficjalnie nie ma 
statusu informatyka, 
ale zna się na 
prostych sprawach IT 
bardziej niż przeciętny 
użytkownik.
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Ale to już chyba nie był wasz problem  
jako firmy outsourcingowej?
Pośrednio był, chociaż oczywiście to nie 
my jesteśmy odpowiedzialni ani za wybór 
danej usługi dostępowej, ani za jej funk-
cjonowanie. Ale bez sprawnego dostępu 
do internetu nie mogliśmy świadczyć na-
szych usług wsparcia dla sprzętu pracow-
ników wykonujących swoje obowiązki 
zdalnie. Tymczasem łącza w wielu gospo-
darstwach domowych – często zapewniane 
za pomocą wątpliwej jakości infrastruktu-
ry telewizji kablowej lub wręcz przez mo-
dem komórkowy – były zupełnie niegotowe 
do tego, żeby naraz kilka osób prowadziło 
wielopunktowe wideokonferencje. Zresz-
tą problem był nie tylko z łączami, ale także 
przestarzałymi routerami, których wydaj-
ność okazywała się niewystarczająca do 
obsługi dużej ilości ruchu oraz wielu urzą-
dzeń podłączonych przez Wi-Fi. A potem 
zaczęły się kwestie związane z zapewnia-
niem bezpieczeństwa zdalnej pracy, czyli 
zestawianie łączy VPN, modyfikacje pro-
cedur chronionego dostępu do danych albo 
wręcz tworzenie ich od początku. 

Praca zdalna, która zostanie z  nami 
prawdopodobnie na dłużej, skłania 
ku rozważeniu sko-
rzystania z  usług 
chmurowych. Ich po-
pularność rośnie od 
ponad dekady, ale też 
wielokrotnie przez 
ten czas były wskazy-
wane jako duże zagro-
żenie dla działalności 
kanału dystrybucyj-
nego IT ze względu 
na skrócenie łańcu-
cha dostaw. Czy sami oferujecie swoim 
klientom usługi chmurowe i  czy po-
strzegacie je jako potencjalne ryzyko dla  
swojego biznesu? 
Tak, mamy w ofercie usługi chmurowe Mi-
crosoftu, którego jesteśmy dużym partne-
rem. Rozwiązania te są bardzo bezpieczne, 
pod warunkiem prawidłowego wdrożenia 
i  przeszkolenia użytkowników. Naszym 
klientom oferujemy systemy współpra-
cy, wirtualne dyski, repozytoria danych, 
backupu online itd. I raczej nie obawia-
my się, że z powodu łatwej dostępności 
usług chmurowych bezpośrednio u  ich  

dostawców klienci nie będą korzystać z na-
szych usług. Po pierwsze, oferujemy do-
kładnie taką samą cenę jak Microsoft, bo 
zarabiamy na upustach od ceny klienta koń-
cowego. A po drugie, znając bardzo dobrze 
środowisko klienta wiemy, w których je-
go obszarach usługi chmurowe sprawdzą 
się najlepiej i skutecznie wesprą procesy  
biznesowe. 

Z jak dużym entuzjazmem wasi klienci 
podchodzą do usług chmurowych?
Raczej umiarkowanym. Zresztą ja też sta-
ram się budować ich świadomość bazując 
na zdrowym rozsądku. Chmura jest bardzo 
dobrym narzędziem w konkretnych oko-
licznościach. Ale jeszcze długo nie zastą-
pi wszystkiego. Poza tym, jej legendarna 
wysoka dostępność nie jest aż tak wysoka. 
Obserwuję duże powątpiewanie czy wręcz 
ignorancję, gdy pytam, co się stanie z firmą, 
gdy wyłączą internet. A jednak w ubiegłym 
roku zrobiła to Białoruś, i to na całe trzy 
dni. Kto by też przypuszczał, że spłonie ser-
werownia OVH we Francji? Albo zostaną 
zalane fabryki komponentów do twardych 
dysków, jak miało to miejsce 10 lat temu 
w  Tajlandii? Każdy z  tych przypadków 
wydawał się niewiarygodny, a jednak miał 

miejsce. Trzeba o tym 
pamiętać i  w  ramach 
tworzenia strategii ob-
sługi informatycznej 
wybierać takie rozwią-
zania, które zminima-
lizują ryzyko przerwy 
w  prowadzeniu biz-
nesu, nawet w wyniku 
zaistnienia najbardziej 
irracjonalnych sytuacji. 
Dlatego niejednokrot-

nie przekonujemy klientów do stosowania 
rozwiązań hybrydowych.

Jako firma specjalizująca się w rozwią-
zaniach ochronnych jak radzicie sobie 
z faktem, że inwestowanie w nie może 
tylko zminimalizować ewentualną stra-
tę, ale nie przynosi zysku? Jaki styl argu-
mentacji najbardziej trafia do klientów?
Staramy się bazować na przykładach na-
szych klientów, którzy stracili dane, bo 
nie mieli backupu albo im wyciekły, bo nie 
mieli szyfrowania lub ochrony przed ran-
somware’em. Wskazujemy na konieczność 

NA TEMAT

W efekcie pandemii 
bardzo urośliśmy, 
zwiększyliśmy 
zatrudnienie oraz 
rozszerzyliśmy portfolio 
usług.

przeszkolenia personelu, aby nie ulegał 
manipulacjom inżynierii społecznej. Nato-
miast kategorycznie nie straszymy naszych 
klientów ani nie zmuszamy ich do inwesto-
wania w rzeczy, których przydatności nie 
rozumieją. Klient, który nie jest przekona-
ny do danego rozwiązania, wcześniej czy 
później z niego zrezygnuje lub po prostu 
nie będzie go używał. Budowanie świado-
mości w tym zakresie jest bardzo ważnym 
aspektem.

Wiedza dotycząca bezpieczeństwa IT 
ma niestety tę niemiłą cechę, że bar-
dzo szybko staje się nieaktualna. Jak ra-
dzicie sobie z edukowaniem własnych  
pracowników?
Rzeczywiście, aktualizowanie wiedzy wy-
maga wiele czasu, a zatrudnienie nowych 
ekspertów raczej nie wchodzi w  grę ze 
względu na ich trudną dostępność jak też 
coraz bardziej irracjonalne oczekiwania 
dotyczące wynagrodzeń. W trakcie pan-
demii wszyscy producenci rozpoczęli sze-
roko zakrojoną działalność szkoleniową 
związaną z organizacją webinarów. Stwo-
rzyliśmy specjalny system uczestniczenia 
w nich – ogląda je jedna lub dwie osoby, 
a ponieważ często dużo informacji się po-
wtarza w przekazach od różnych dostaw-
ców, to wychwytują te unikalne i szkolą 
z nich pozostałą załogę. A jeśli cały webi-
nar jest ciekawy i wartościowy, to w póź-
niejszym czasie mają obowiązek obejrzeć 
go wszyscy. Doskwiera nam jedynie pora 
prowadzenia tych webinarów, bo najczę-
ściej odbywają się rano, gdy mamy najwię-
cej pracy. Apelujemy do ich organizatorów, 
aby odbywały się po południu i nie w po-
niedziałki – wiem, że można je potem od-
tworzyć, ale nie chcemy tracić możliwości 
zadawania pytań prelegentom na żywo.

Jak bardzo przeszkadza brak możliwo-
ści porozmawiania z  prelegentem na 
żywo, co było jedną z najważniejszych 
zalet spotkań osobistych?
W tej dziedzinie muszę przyznać, że – pa-
radoksalnie – dużo się poprawiło. Kiedyś 
product managerowie i dyrektorzy dzia-
łów u producentów lub niektórych dystry-
butorów uważali siebie trochę za święte 
krowy, niedostępne dla naszych informa-
tyków lub dostarczające odpowiedzi po 
bardzo długim czasie. Nie było możliwości, 
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Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

żeby się z nimi skontaktować, 
a pracownicy niższego szcze-
bla nie zawsze potrafili roz-
wiązać problem. Na szczęście 
w czasie pandemii, gdy kontakt 
z klientem był mocno utrudnio-
ny, zauważono, że bez nas nie 
będą mieli pracy, więc teraz 
stoją frontem do partnerów 
i klientów.

Ostatnia dekada przyniosła 
wiele zmian w komunikacji 
marketingowej, głównie za 
sprawą mediów społeczno-
ściowych. Czy i w jaki sposób 
wykorzystujecie te kanały, 
szczególnie, że macie ogra-
niczoną liczbę klientów i ich 
ewentualny nagły przyrost 
jest raczej niemożliwy?
W mediach społecznościowych 
skupiamy się przede wszyst-
kim na serwisach Facebook 
i  LinkedIn. Pokazujemy naszą eksperc-
kość, ale w przyjazny sposób, przystępny 
dla klienta. Na Facebooku komunikację kie-
rujemy głównie do klienta indywidualnego, 
któremu świadczymy usługi serwisowe lub 
podstawowe informatyczne i instalacyjne. 
LinkedIn wykorzystujemy do promowa-
nia outsourcingu – uczymy potencjalnych 
klientów jak zaobserwować, czy byłby 
przydatny dla firmy i rozwiewamy różne 
mity, jak chociażby ze wspomnianym już 
faktem, że nie chcemy całkowicie zastę-
pować etatowych informatyków. Bardzo 
pilnuję, żeby te działania marketingowe 
były ukierunkowane i nierozproszone. Ale 
większość klientów mamy z polecenia – nie 
tylko od już współpracujących z nami firm, 
ale także biur rachunkowych, inspektorów 
RODO czy kancelarii prawnych. Ci reko-
mendują nas swoim klientom, jeśli widzą, 
że nikt na poważnie nie zajmuje się u nich 
rozwiązaniami IT. Nie boimy się zwiększe-
nia liczby klientów – jesteśmy na to gotowi 
i mamy stosowne procedury.

À propos kwestii prawnych, wasza 
współpraca z klientami w modelu out-
sourcingu też powinna być objęta szcze-
gółowymi regulacjami w umowie. Jak 
sobie z tym radzicie w okolicznościach 
nie tylko często zmieniającego się,  

ale również coraz bardziej rygorysty- 
cznego prawa?
Od 2018 r., gdy weszło w życie RODO, pra-
wie każdy z naszych klientów współpracu-
je z jakąś kancelarią prawną. Te usługi są 
już znacznie łatwiej dostępne niż kiedyś. 
Siłą rzeczy więc także my współpracujemy 
z kancelariami każdego z naszych klientów 
i  dostosowujemy charakter współpracy 
z nim oraz obsługi jego systemów IT do 
dostarczonych nam wytycznych praw-
nych. Bardzo często jest też tak, że razem 
z tymi kancelariami opracowujemy wspól-
nie różnego typu dokumenty dla klientów 
– konsultujemy zagadnienia związane z IT 
lub umowy o przetwarzaniu i powierzaniu 
danych. Robimy też audyty informatyczne 
w  firmach, a  ich wnioski przekazujemy 
kancelariom, bo głos tych instytucji jest 
praktycznie niepodważalny w oczach za-
rządu naszych klientów.

Czy angażujecie się w obsługę podmio-
tów z sektora publicznego?
Przymierzałam się do tego wiele razy, 
ale nie. Uważam, że możliwe do uzyska-
nia marże są niewspółmierne do ilości 
włożonej pracy. Dlatego ani nie startuje-
my w przetargach, ani nie współpracuje-
my w innych projektach. Zostawiamy to 
dużym podmiotom. My skupiamy się na  
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jakości, a co za tym idzie nie pozycjonujemy 
się w kategoriach „najtańsi”. Nasi specjaliści 
powinni być wysoko wyszkoleni i rozwią-
zywać problemy klientów szybko, a z tym 
związana jest konkretna cena za usługę. 

Czy współpracujecie natomiast z jaki-
miś start-upami z Zachodu? Jak ocenia-
cie ich potencjał na polskim rynku?
Truizmem, ale bardzo prawdziwym, jest 
to, że polskie firmy, szczególnie mniejsze, 
są bardzo wrażliwe na cenę. W większości 
przypadków to zabija ich innowacyjność, 
a nas ogranicza do oferowania tradycyj-
nych, powszechnie przyjętych i znanych 
rozwiązań. Unikają zaangażowania w pro-
jekty, które albo nie przyniosą im szybkiego 
zysku, albo przynajmniej nie są w widocz-
ny sposób wspomagające przy zarabianiu 
pieniędzy. Sama współpraca w  modelu 
outsourcingowym jest dla nich dużą nowo-
ścią, trudno więc oczekiwać, że nagle zain-
teresują się nowatorskimi rozwiązaniami 
zza oceanu, które w pewnych okoliczno-
ściach mogłyby uwolnić ich potencjał. 
Może to się kiedyś zmieni, ale na razie mu-
simy zadowolić się klasycznym modelem 
współpracy.

EWA PIEKART  
jest właścicielką firmy outsourcin- 
gowej Data Point oraz serwisu sprzę-
tu komputerowego CKZ. Z wykształ-
cenia położna, 27 lat temu zaczęła 
specjalizować się w informatyce  
i zarządzaniu. Zaczynała od sprzeda-
ży komputerów Optimus i – jak sama 
podkreśla – współpraca z tą marką 
nauczyła ją pokory wobec klienta. 
Budowała certyfikacje serwisowe  
i autoryzacyjne różnych marek. Nas- 
tępnie zajęła się outsourcingiem IT, 
gdyż taki był wymóg rynku i klien-
tów. Kobieta w męskim świecie,  
w którym jeszcze kilkanaście lat te-
mu paniom trudno było się odnaleźć. 
Spełniona, zadowolona i myśląca  
w długofalowej perspektywie, z na-
stawieniem na dobro klienta, ale nie 
zapominająca o swoim zespole.  
Zawsze powtarza: jeden backup, to 
nie backup.  
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Jeszcze w nieodległej przeszłości po-
jawiały się zapowiedzi wieszczące 
koniec ery komputerów PC. Miały 

być zastąpione przez smartfony i tablety, 
ale… niewiele z tego wyszło. Wraz z na-
dejściem pandemii pecety zyskały na 
wartości i nikt już nie śmie kwestionować 
ich roli w biznesie. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że w 2020 r. globalny ry-
nek wchłonął 297 mln sztuk komputerów, 
co oznacza wzrost o 11 proc. w skali roku. 
Jak informują analitycy Canalysa, jest to 
najwyższy całoroczny skok sprzedaży od 
2010 r. i największy wolumen dostaw od 
roku 2014. Co ciekawe, gdyby nie kłopoty 
z niedoborem komponentów, producenci 
sprzedaliby prawdopodobnie jeszcze wię-
cej urządzeń. 

Do największych „beneficjentów” 
pandemii COVID-19, obok producen-
tów komputerów, należą dostawcy usług 
chmurowych. Jednak rosnąca popular-
ność usług Amazon Web Services, Mic- 
rosoft Azure czy Google Cloud Platform 
nie wpływa destrukcyjne na rynek serwe-
rów czy macierzy dyskowych. Dzieje się 

tak, ponieważ firmy często wybierają mo-
del hybrydowy, w którym jest miejsce dla 
NAS-ów bądź serwerów pracujących w lo-
kalnym centrum danych. Co ważne, pro-
gnozy firm badawczych są korzystne dla 
producentów komputerów, serwerów czy 
macierzy dyskowych. Natomiast tym, co 
spędza sen z powiek vendorów, są niedo-
bory komponentów. Jeśli nie uda się roz-
wiązać tego problemu, to w najbliższych 
miesiącach podaż urządzeń może nie na-
dążać za popytem. 

Produkt pierwszej potrzeby
W styczniu 2020 r. żaden z producentów 
komputerów nie spodziewał się, że kolej-
ne miesiące przyniosą hossę, a więc zja-
wisko niespotykane w  tym segmencie 
rynku od lat. Wraz z nadejściem pandemii 
notebooki stały się niemal z dnia na dzień 
produktem pierwszej potrzeby. 

– Kiedy wybuchła epidemia, wiedziałem, 
że popyt na komputery poszybuje mocno 
w górę – mówi Andrzej Sowiński, Coun-
try Manager w polskim oddziale HP Inc. 
– Podobnie myślało wiele innych osób, bo  

wystarczyło jedynie obserwować rodziny 
i to, co działo się wokół. Wcześniej w domu 
był jeden komputer i na ogół zaspokajał po-
trzeby domowników. Teraz muszą być nawet 
cztery, bo rodzice pracują zdalnie, a dwójka 
dzieci pobiera lekcje w trybie online. 

Co druga firma współpracująca z Dell 
Technologies musiała kupić w czasie pan-
demii dodatkowy sprzęt. Prawie 9 na 10 
przedsiębiorstw podczas ostatnich za-
kupów postawiło na nowe laptopy. Z do-
świadczeń polskiego oddziału Della 
wynika, że klienci korporacyjni unikali 
zakupu sprzętu z niższej półki, obawiając 
się wysokich kosztów związanych z jego 
utrzymaniem. Inaczej natomiast wyglą-
dała sytuacja w przypadku małych i śred-
nich przedsiębiorstw, które nierzadko 
brały to, co akurat znalazło się pod ręką, 
w tym również urządzenia dla użytkow-
ników domowych. 

Klienci Lenovo w czasie pandemii czę-
sto sięgali po droższe notebooki z segmen-
tu midrange, a nawet premium, bowiem 
tańsze były wyprzedane w pierwszej ko-
lejności dla zdalnych pracowników oraz 

Trudne czasy uwydatniły znaczenie 
sprzętu w procesach przetwarzania 
i przechowywania danych. Miniony 
rok pokazał przy tym, że dysputy 
o jego wyższości nad oprogramo- 
waniem – bądź odwrotnie – nie  
mają większego sensu.

n Wojciech Urbanek

na piedestał
POWRÓT SPRZĘTU 

PRZETWARZANIE I  PRZECHOWYWANIE DANYCH 
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trzecia Polaków wciąż pracuje zdalnie. 
Niemal wszystkie analizy dotyczące rynku 
zatrudnienia pokazują, że nie ma powro-
tu do czasu sprzed COVID-19 i przyszłość 
należy do pracy hybrydowej. Wprawdzie 
część personelu spędzać będzie czas 
w biurach, ale wiele osób pozostanie w do-
mach. To pozwala sądzić, że firmy nadal 
mogą uzupełniać swoją flotę urządzeń 
mobilnych i inwestować w notebooki oraz 
przenośne stacje robocze. 

– Szacujemy, że w 2021 r. sprzedaż bę-
dzie taka sama lub większa niż w ubiegłym 
roku. W Polsce klientom biznesowym sprze-
danych zostanie około 1,4–1,5 mln note- 
booków – prognozuje Sebastian Antkie-
wicz, Client Solutions Group Manager 
w Dell Technologies. 

Ten optymizm znajduje uzasadnienie 
w liczbach. Według Canalysa, w pierw-
szym kwartale 2021 r. producenci sprzeda-
li niemal 83 mln komputerów, co oznacza 
wzrost o 55 proc. To najlepszy kwartał na 
globalnym rynku komputerów od 2012 r. 
Jak się łatwo domyślić, największym po-
pytem cieszyły się notebooki. Analitycy 

Windows. Największym odbiorcą tych 
urządzeń jest sektor edukacji oraz ma-
łe firmy poszukujące budżetowych roz-
wiązań. W Polsce chromebooki dopiero 
„przecierają szlak”, ale raczej trudno spo-
dziewać się, że osiągną podobny sukces, 
jak ma to miejsce za oceanem. 

Światowy boom na komputery był 
w ubiegłym roku napę-
dzany przez notebooki 
i mobilne stacje robo-
cze. Według Canalysa, 
sprzedaż tych urzą-
dzeń wzrosła w  po-
równaniu z  2019  r. 
o jedną czwartą, do po-
ziomu 235 mln sztuk. 
Natomiast dostawy  

desktopów i  stacjonarnych stacji robo- 
czych spadły w  tym samym okresie 
o 22 proc. i osiągnęły wynik na poziomie 
61,9 mln sztuk w 2020 r. 

Hossy ciąg dalszy 
Jak wynika z badania NielsenIQ, po ro-
ku od wybuchu pandemii blisko jedna  

na potrzeby nauki zdalnej. Pewnego ro-
dzaju ciekawostką jest fakt, że część klien-
tów na potrzeby pracy zdalnej decydowała 
się na zakup komputerów gamingowych. 
Z kolei z obserwacji Actionu wynika, że 
zakupy komputerów dokonywane przez 
małe i średnie firmy można podzielić na 
dwa etapy. W pierwszej fazie epidemii ku-
powały one kompute-
ry potrzebne „na już”. 
Jednak, kiedy okazało 
się, że praca w domu to 
nie tylko kwestia kilku 
tygodni, przedsiębior-
cy zaczęli inwestować 
w  bardziej wydajne 
notebooki. 

Analitycy zwraca-
ją uwagę na komercyjny sukces, jaki od-
niosły w czasie pandemii chromebooki, 
dla których szczególnie udany był trzeci 
kwartał ubiegłego roku, kiedy ich global-
na sprzedaż skoczyła aż o 122 proc. rok do 
roku. Ishan Dutt, analityk Canalys, twier-
dzi, że stanowią one opłacalną alternaty-
wę dla droższych urządzeń z systemem  

Rosnąca popularność usług 
chmurowych nie wpływa 
destrukcyjnie na rynek 
serwerów czy macierzy 
dyskowych. 



zauważają, że jedną z najbardziej aktyw-
nych grup nabywców stanowią małe firmy. 
Niestety, wciąż nierozwiązana pozostaje 
wspomniana już kwestia dostaw kompo-
nentów. Agencje badawcze są zgodne, że 
kłopoty z dostępnością będą nękać bran-
żę co najmniej do końca tego roku. Taki 
stan rzeczy prawdopodobnie wpłynie na 
ceny urządzeń. 

– Niestety, problemy z produkcją kompu-
terów są poważne i trzeba liczyć się tym, że 
będziemy się z nimi w tym roku dalej borykać. 
Producenci rezygnują z mało wydajnych, ta-
nich serii i przestawiają się na produkcję wy-
dajniejszych i droższych maszyn, które cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem wśród 
MŚP – przyznaje Sebastian Osytek, Product  
Manager w Actionie. 

Serwery trzymają się mocno
Według danych Synergy Research Group, 
w  2020  r. wydatki przedsiębiorstw na 

usługi chmurowe eksplodowały – firmy 
wydały na nie więcej niż na lokalną in-
frastrukturę. W rezultacie 60 proc. ser-
werów sprzedawanych na świecie trafiło 
do dostawców usług chmurowych, a resz-
ta do przedsiębiorców. Jednak specyfika 
polskiego rynku sprawia, że proporcje 
sprzedaży wyglądają inaczej niż global-
ne trendy. 

– Pamiętajmy, że w  Polsce nie mamy 
tak gigantycznych odbiorców infrastruktu-
ry jak AWS, Alibaba czy Microsoft Azure.  
Poza Poznańskim Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowym, nie było też gigantycz-
nych projektów klastrowych, które w sposób 
„nienaturalny” mogłyby wpłynąć na wiel-
kość rynku –  zauważa Adam Tomczak,  
Poland SMB Sales Lead w HPE. 

Z  danych IDC wynika, że sprzedaż 
serwerów w  Polsce wzrosła w  ostat-
nim kwartale 2020 r. o 16 proc. w ujęciu 
rocznym. Dla porównania, w tym samym  

okresie w  skali globalnej odnotowano 
wzrost o 1,5 proc. Choć rodzime MŚP wy-
kazują zainteresowanie usługami chmu-
rowymi, wcale nie zamierzają rezygnować 
z własnych serwerów. 

– Małe i średnie firmy nadal inwestują 
w infrastrukturę, poszukują optymalizacji 
raczej w podejściu hybrydowym, które rów-
nież przyczynia się do wzrostów w obsza-
rze chmury publicznej. Choć rozwiązania, 
które działają w lokalnej serwerowni, na-
dal dominują, zmienia się sposób ich dostar-
czania. Firmy chętnie korzystają z modelu 
subskrypcyjnego – dodaje Adam Tomczak. 

NAS w zgodzie z chmurą
Sytuacja w segmencie macierzy NAS bar-
dzo przypomina tę z rynku serwerów. Ro-
dzime firmy podchodzą z pewną rezerwą 
do chmury publicznej, za to nadal chętnie 
wydają pieniądze na sprzęt. Poza tym, jeśli 
MŚP decydują się na usługi chmurowe, to 
w większości przypadków wybierają mo-
del hybrydowy.

– Oba rozwiązania nie wykluczają się 
wzajemnie, nie obserwuję trendu przecho-
dzenia do chmury jako alternatywy wobec 
zakupu sprzętu. NAS jest znanym urządze-
niem, natomiast chmura dla wielu MŚP 
w dalszym ciągu pozostaje pewną niewia-
domą – mówi Mirosław Chełmecki, dyrek-
tor działu pamięci masowych i serwerów 
w Veracomp – Exclusive Networks. 

Kategoria MŚP obejmuje szerokie spek-
trum klientów –  obok kilkuosobowych 
firm, należą do niej przedsiębiorstwa za-
trudniające 200 pracowników. Odbiorcy 
z tego segmentu kupią zarówno małe mo-
dele na 4 dyski, jak i 16-dyskowe urządzenia 
do montażu w szafie. Podstawowym kryte-
rium wyboru jest pojemność, ale dla zainte-
resowanych uruchamianiem dodatkowych 
funkcji bądź programów liczą się też para-
metry procesora czy ilość pamięci RAM. 

Wraz z  dalszym przyrostem danych, 
a  także kolejnych urządzeń podłącza-
nych do sieci, klienci z sektora MŚP bę-
dą przywiązywać coraz większą wagę nie 
tylko do pojemności nośników, ale rów-
nież wydajności podzespołów. Co cie-
kawe, resellerzy mają podzielone zdanie 
na temat wpływu pandemii na sprzedaż 
NAS-ów. Część sprzedawców nie dostrze-
ga istotnych korelacji pomiędzy wzrostem 
popularności pracy zdalnej a liczbą sprze-
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Kryzys na rynku półprzewodników jest w dużym stopniu wywołany przez zakłócenia w łańcuchach 
dostaw. Sytuację dodatkowo skomplikowały inne zdarzenia, takie jak gwałtowny wzrost popytu na 
półprzewodniki, pożar fabryki Renesas Electronics w Japonii, mrozy w południowej części USA czy 
susza na Tajwanie, ale też tarcia polityczne pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Warto 
w tym miejscu dodać, że Joe Biden zapowiedział w kwietniu, podczas spotkania z kadrą zarządzającą 
producentów z branży technologicznej oraz motoryzacyjnej, że jego administracja wyasygnuje 50 mld 
dol. na wsparcie dla amerykańskich producentów chipów. 
Dostawcy półprzewodników nie stoją z założonymi rękami i podejmują szereg kroków, które mają na 
celu zwiększenie produkcji. Obok doraźnych działań, polegających na opóźnieniu części prac konser-
wacyjnych czy minimalnym przyspieszeniu prędkości taśm produkcyjnych, planują poważne inwe-
stycje. Pat Gelsinger, CEO Intela, przedstawił ambitną strategię, aby stać się głównym producentem 
chipów kontraktowych, a jednocześnie pozostać przy produkcji własnych układów. Częścią tego pla-
nu jest wybudowanie za 20 mld dol. dwóch nowych fabryk w Arizonie. Z kolei Samsung przeznaczył 
116 mld dol. do 2030 r. na dywersyfikację produkcji chipów. Koncern zapowiedział, że podobnie jak 
Apple będzie opracowywać własne procesory do laptopów. Z kolei TSMC ma przeznaczyć w ciągu naj-
bliższych trzech lat 100 mld dol. na zwiększenie wydajności. Nie próżnują również chińscy producenci 
półprzewodników – największy z nich, Semiconductor Manufacturing International, wyda 2,35 mld dol. 
na uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego. Krótko mówiąc, hardware wrócił na piedestał… 

Kłopoty z komponentami 



dawanych urządzeń, choć sprzęt adreso-
wany do MŚP cieszy się na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu miesięcy dużym po-
pytem. Osobną kwestią jest dostępność 
produktów. Wprawdzie nie jest aż tak 
źle jak na rynku komputerów, niemniej 
występują pewne utrudnienia. 

– Zdarzają się okresowe, przejścio-
we problemy z dostępnością urządzeń. 
Głównie są powodowane obostrzeniami 
pandemicznymi. Dystrybutorzy mają sze-
roki zakres urządzeń w magazynach, stąd 
raczej nie nazwałbym sytuacji z dostępno-
ścią NAS-ów problematyczną – przyznaje 
Mirosław Chełmecki.

HCI czarnym koniem 
Często beneficjentami zawirowań na 
rynkach są mniej znane lub wcześniej 
niedoceniane produkty i technologie. Nie-
wykluczone, że na pandemii zyskają rozwią-
zania hiperkonwergentne (HCI), łączące  
pamięć masową, moc obliczeniową i elemen-
ty sieciowe. Jednym z ich największych wa-
lorów jest łatwość wdrożenia i konfiguracji. 
Tego typu produkty mają w swoim portfo-
lio między innymi Dell Technologies, HPE 
czy Nutanix. 

– Od dwóch lat zauważamy wzrost za-
interesowania tymi rozwiązaniami, a naj-
szybciej rośnie nam sprzedaż w segmencie 
średnich firm. Ma to związek z możliwością 
ulokowania praktycznie całego przetwarza-
nia danych w jednej spójnej infrastrukturze. 
Zbudowana w ten sposób własna chmura 
obliczeniowa obniża koszty użytkowania 
i  jest otwarta na ewentualną współpracę 
z dostawcami usług publicznych – mówi  
Radosław Buszan, Sales Director w Dell 
Technologies. 

Jak na razie, największą barierą hamu-
jącą sprzedaż tych produktów jest cena. 
Dlatego HPE czy Fujitsu wychodzą z inicja-
tywami pozwalającymi na zakup HCI w ela-
stycznym modelu finansowym, w którym 
klient płaci tylko za to, z czego korzysta. Jest 
to swego rodzaju alternatywa dla chmury 
publicznej. Warto też zauważyć, że na rynek 
trafiają systemy adresowane specjalnie dla 
małych i średnich firm. Prekursorem tego 
trendu jest amerykański startup Scale Com-
puting. Urządzenia tej marki mają wielkość 
zestawu Hi-Fi i można je postawić na biurku. 

– Naszym zdaniem tego typu platfor-
ma może zastąpić tradycyjne rozwiązania 
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Zdaniem producenta 

n  Dariusz Piotrowski, General Manager, Dell Technologies 
Odnotowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie na serwery wśród 
wielu podmiotów korzystających z własnych centrów danych. Do-
strzegamy też dynamiczny rozwój usług hiperskalerów. Uważam, 
że lawinowa ilość danych, które przetwarzamy, składujemy, archi-
wizujemy i zabezpieczamy, będzie oznaczać wzmożone zakupy za-

równo ze strony lokalnych firm, jak i globalnych usługodawców. Tutaj 
również dochodzimy do podstawowego pytania o definicję chmury, gdyż 

– oprócz posiadania własnej serwerowni – wiele firm korzysta z usług lokalnych 
CSP oraz firm hostingowych. Te notują znaczące wzrosty i znajdują się między  
lokalnymi serwerowniami a megacentrami Amazona, Microsoftu czy Google’a.

n  Jakub Duraj, Product Manager, Acer 
Notebooki nadal będą naszym podstawowym narzędziem pracy 
i rozrywki. Pandemiczny wzrost popytu nie wyczerpał zapotrzebo-
wania na ten rodzaj sprzętu. Znaczenie ma też naturalny cykl życia 
produktu, który nie ulega wydłużeniu, a – jak pokazują światowe 
trendy – wręcz się skraca. Dzieje się tak za sprawą coraz większej 

liczby zaawansowanych aplikacji i wyższych rozdzielczości obrazu. 
To rodzi potrzebę wymiany sprzętu na nowy, bardziej wydajny i dlatego 

przewidujemy utrzymanie trendów wzrostowych. Zapotrzebowanie na mobilność 
wpływa na nieco mniejsze zainteresowanie komputerami stacjonarnymi. Jednak 
dzięki większej wydajności i elastyczności oraz łatwiejszemu serwisowaniu i roz-
budowie urządzenia te jeszcze długo nie znikną z planów zakupowych MŚP. 

n  Łukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Obecne realia problemów z produkcją i dostawami dotykają nie-
stety wszystkich producentów rozwiązań IT. W przypadku ryn-
ku serwerów NAS te problemy także występują, jednak nie w tak 
dużym wymiarze jak ma to miejsce w segmencie komputerów PC. 
Nas uratowały wcześniej zaplanowane i zakontraktowane zakupy 

podzespołów od zewnętrznych producentów. Z kolei dzięki temu, że 
produkujemy serwery we własnych fabrykach, mamy większą kontro-

lę nad całym procesem, a tym samym większe możliwości zaplanowania produkcji 
i dostarczenia urządzeń.

n  Przemysław Biel, Senior Key Account Manager, Synology
Nie postrzegamy usługi przechowywania danych w chmurze  
jako rozwiązania konkurencyjnego. W naszej ofercie widać, że  
oba rozwiązania się nie wykluczają, a wręcz uzupełniają. Dużo łat- 
wiej i szybciej jest robić kopie zapasowe środowiska firmowego  

lokalnie, a następnie wysyłać je do chmury publicznej jako kolejną 
kopię offsite. Poza tym, w przypadku usług plikowych serwer NAS  

ma ogromną przewagę nad chmurą publiczną pod względem czasu dostę-
pu do danych oraz kwestii związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. 

przeznaczone dla MŚP. Szczególnie w przy-
padkach, w  których istnieje konieczność 
utrzymania wysokiej dostępności systemów 
zwirtualizowanych przy skromnym budże-
cie i ograniczonych zasobach ludzkich – mówi 
Krzysztof Prystupa, Partner Account Mana-
ger w Connect Distribution. 

Rozwiązania HCI są coraz częściej po-
strzegane jako alternatywa dla systemów 

pamięci masowych. Jednak producen-
ci macierzy dyskowych ze spokojem pa-
trzą w przyszłość. Łukasz Milic, Business 
Development Representative w QNAP-ie, 
przyznaje, że jeśli dobrze przyjrzeć się 
możliwościom najnowszych NAS-ów, 
okazuje się, że niczym nie ustępują HCI. 
Z  kolei przedstawiciele Synology dodają,  
że serwery NAS są przy tym dużo tańsze.  n
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Terminale LG Cloud Device znajdą zastosowanie w fi rmach każdej wielkości. Łatwo można je podłączyć 
do fi rmowej infrastruktury wirtualnych desktopów, jak też zarządzać nimi poprzez konsolę.

Wirtualne desktopy zapewniają 
wiele korzyści zarówno pra-
cownikom w fi rmach, jak też 

administratorom. W  takim środowisku 
wszystkie zadania obliczeniowe wykony-
wane są na serwerze, a na ekran pracujące-
go zdalnie użytkownika dociera tylko obraz 
pulpitu lub konkretnej aplikacji (do serwe-
ra zaś wysyłane są sygnały z obsługiwanej 
przez użytkownika klawiatury i myszy). 

Do interakcji z wirtualnym desktopem 
może służyć zwykły komputer PC (także 
starszej generacji), wyposażony w aplika-
cję terminalową, jak też specjalny terminal 
o ograniczonych zasobach sprzętowych, 
ale przygotowany do pracy z infrastruk-
turą wirtualną. Same wirtualne desktopy 
zaś mogą być dostarczane z różnych źródeł 
– lokalnej serwerowni, wynajętego środo-
wiska hostowanego w centrum danych fi r-
my trzeciej lub z chmury publicznej. 

Istnieją dwa rodzaje terminali do pracy 
z infrastrukturą wirtualnych desktopów. 
Thin Client to urządzenie, które można 
określić mianem peceta o ograniczonych 
(w porównaniu z pełnoprawnymi kompu-
terami) zasobach sprzętowych. Jest wypo-

sażone w system operacyjny i własną prze-
strzeń dyskową. Może wyświetlać nie tyl-
ko obraz wirtualnego desktopa, ale także 
wirtualnych aplikacji, np. ze środowi-
ska Citrix. Zero Client z kolei to terminal 
o funkcjonalności przyrównywalnej z tele-
wizorem – umożliwia wyłącznie połącze-
nie się z serwerem wirtualnych desktopów 
i wyświetlanie ich obrazu, jak też inter-
akcję za pomocą klawiatury i myszy. 

Do kluczowych korzyści płynących 
z infrastruktury wirtualnych desktopów 
niewątpliwie należy bezpieczeństwo prze-
twarzanych danych i ich ochrona przed wy-
ciekiem. Administratorzy zachowują pełną 
kontrolę nad uprawnieniami użytkowni-
ków, mogą więc między innymi zabloko-
wać możliwość pobierania określonych 
plików i kopiowania ich na podłączoną do 
terminala pamięć USB. Ponieważ wszyst-
kie informacje pozostają na serwerze, łat-
wiej jest prowadzić ich scentralizowany 
backup i weryfi kować jego poprawność.

Kolejna ważna korzyść to efektyw-
ność kosztowa. Terminal, z uwagi na fakt, 
że służy tylko do komunikacji z  serwe-
rem, ma znacznie dłuższy czas życia niż 

zwykły komputer, więc nie trzeba go wy-
mieniać co parę lat. 

Nie bez znaczenia jest też jakość i efek-
tywność pracy. Terminale mogą być 
dostępne w postaci miniaturowego urzą-
dzenia, do którego podłączane są klawia-
tura, mysz, monitor i sieć. Pobierają bardzo 
mało energii i pracują bezgłośnie. Dużą 
popularnością cieszą się terminale zinte-
growane z monitorem (All-in-One, AIO), 
dzięki czemu miejsce pracy użytkownika 
wygląda estetycznie i nie wpływa na niego 
dekoncentrująco.

W ofercie LG Electronics znajduje się 
pełne portfolio urządzeń LG Cloud Device, 
które umożliwiają współpracę z wirtualny-
mi desktopami. W kategorii Zero Client jest 
w niej desktopowy terminal, jak też 24-ca-
lowy monitor AIO z wbudowanym termi-
nalem. Producent ma także w ofercie dwa 
modele terminali typu Thin Client oraz kil-
ka modeli panoramicznych (16:9) oraz ul-
trapanoramicznych (21:9) monitorów AIO 
o przekątnej od 23,8 do 37,5 cali. Niektóre 
modele monitorów AIO wyposażono we 
wbudowaną kamerę internetową, zinte-
growany mikrofon i głośniki, co ułatwia 
uczestniczenie w wideokonferencjach. 

Autoryzowanym dystrybutorem termi-
nali LG Electronics jest Stovaris.

rozsądną 
alternatywą

Dodatkowe informacje:
Tomasz Kołat,

Key Account Manager (B2B IT), LG Electronics Polska 
tomasz.kolat@lge.com

Wirtualne desktopy 
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Porównanie sprzętowych klientów dla infrastruktury wirtualnych desktopów

Komputer PC Thin Client Zero Client

Procesor i3 lub wyższej klasy Intel Quad-core, AMD Ryzen Teradici SoC

System operacyjny Windows, macOS Windows Embedded, Linux nie dotyczy

RAM ponad 4 GB 2–8 GB 512 MB

Pamięć masowa ponad 128 GB ponad 16 GB nie dotyczy

Rozwiązanie VDI
Citrix, VMware, Amazon 

WorkSpaces, Microsoft Azure

Citrix, VMware, Amazon 

WorkSpaces, Microsoft Azure

VMware, Amazon 

WorkSpaces
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QNAP od niemal 20 lat rozwija portfolio tak, aby składające się na nie rozwiązania zaspokajały 

wiele potrzeb związanych z infrastrukturą IT w małych i średnich fi rmach. Dzięki temu obecnie 

oferuje urządzenia, oprogramowanie i usługi wspomagające cyfrową transformację. 

Firma QNAP powstała w 2004 roku. 
Centralę ma w tajwańskim Tajpej, 
ale za obsługę partnerów i  klien-

tów odpowiada także 15 spółek zależnych 
w 28 krajach. Producent jest innowato-
rem w dziedzinie rozwiązań IT dla małych 
i średnich fi rm. Był pierwszym dostawcą 
serwerów NAS, który wyposażył je w me-
chanizm wirtualizacji, złącze Thunder-
bolt, procesory AMD Ryzen oraz gniazda 
rozszerzeń PCI w urządzeniach do użyt-
ku domowego i  dla SOHO. Nowością jest 
usługa chmurowego serwera NAS (Cloud 
NAS), zapewniająca elastyczne korzysta-
nie z zasobów pamięci masowych. 

Ponad 600 zatrudnionych przez QNAP 
inżynierów samodzielnie projektuje 
wszystkie oferowane rozwiązania. Więk-
szość z nich jest produkowanych we wła-
snych fabrykach, działających zgodnie 
z  certyfi katami: ISO 9001 (zarządzanie 
jakością), ISO 14001 (zarządzania środo-
wiskowe), ISO 45001 (zarządzanie bez-
pieczeństwem i higieną pracy) oraz ISO 
27001 (zarządzanie bezpieczeństwem in-
formacji). Także oprogramowanie i usługi 
są opracowywane wewnątrz fi rmy. 

Swoją obecność na rynku fi rma QNAP roz-
poczęła od oferowania serwerów NAS i od 
tamtej pory nie zaprzestaje ich produk-
cji oraz rozwoju. Ma w portfolio zarówno

miniaturowe urządzenia dla domu, jak 
też macierze dla przedsiębiorstw, któ-
rych pojemność może przekraczać jeden 
petabajt. O różnorodności tej oferty może 
świadczyć fakt, że znajdują się w niej mo-
dele z dwoma kontrolerami (ES2486dc), 
macierz all-fl ash (TS-h2490FU), serwer 
NAS z systemem plików ZFS (edycja QuTS 
hero – TVS-h1688X), multimedialny ser-
wer NAS (TS-453D) i wirtualny serwer NAS 
znajdujący się w chmurze (QuTScloud).
Ciekawym rozwiązaniem jest serwer NAS 
TS-675 z 8-rdzeniowym procesorem KX-
-U6580 (2,5 GHz) wyprodukowanym 
przez chińską fi rmę Zhaoxin KaiXian.

QNAP ma też interesującą ofertę urzą-
dzeń sieciowych, a w niej wydajny rou-
ter nowej generacji QHora-301W, który 
umożliwia przesyłanie danych w standar-
dzie Wi-Fi 6 (8 wewnętrznych anten 5 dBi), 
Ethernet 10 Gb/s (2 porty) oraz 1  Gb/s 
(4 porty). Jeżeli liczba portów w routerze 
QHora okaże się niewystarczająca, moż-
na rozbudować sieć dzięki 5-portowemu 
przełącznikowi QSW-1105–5T, zapew-
niającemu transfer z maksymalną pręd-
kością 2,5 Gb/s. W ofercie QNAP-a znaj-
dują się też zarządzalne przełączniki sie-
ciowe z portami 10 Gb/s.

Ponadto w portfolio producenta moż-
na znaleźć rozwiązanie typu SD-WAN 
(QuWAN), zapewniajace transmisję da-
nych w ramach sieci o topologii VPN Mesh. 

Sprawdza się tam, gdzie wielu współpra-
cowników musi pozostawać ze sobą w sta-
łym kontakcie. QNAP oferuje też fi zyczne 
urządzenia do wirtualizacji sieci (QuCPE-
-7010), inteligentny przełącznik PoE Edge 
(QGD-1602P) i przełącznik PoE do zastoso-
wania w środowiskach monitoringu wideo 
(QGD-3014–16PT). 

Kolejną grupą produktów są bazujące na 
sztucznej inteligencji rozwiązania do reje-
strowania obrazu z kamer nadzoru wideo 
(rodzina QVR Pro), wyposażone w specjali-
styczne oprogramowanie do analizy danych. 

Autoryzowanymi dystrybutorami roz-
wiązań QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy
i Konsorcjum FEN.

z urządzeniami marki QNAP 

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

gbielawski@qnap.com

Transformacja cyfrowa 

Grzegorz Bielawski, 
Country Manager, QNAP  
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Należące do grupy Data Center  
Facility rozwiązania Huawei nie 
tylko odpowiadają na globalne 

trendy, ale również je kreują, przez co 
odpowiadają na coraz większe potrzeby 
i oczekiwania użytkowników. Głównym 
kryterium przy ich tworzeniu była pró-
ba uproszczenia mozolnego procesu pro-
jektowania serwerowni. Ich użytkownicy, 
poza określonymi wymaganiami IT i praw-
nymi, muszą uwzględniać ograniczenia 
wynikające z konstrukcji obiektu. 

Najczęściej wyzwania dotyczą wielko-
ści pomieszczeń oraz istotnych na etapie 
montażu rozprowadzenia przewodów, 
klimatyzacji i wentylacji, nośności podło-
gi czy dostępności wąskich przejść. Trzeba 
także wziąć pod uwagę ryzyko wystąpie-
nia takich zagrożeń jak zalanie, pożar czy 
włamanie, a także kompatybilność sprzę-
tową przy korzystaniu z urządzeń różnych  
producentów. 

Tak duża liczba aspektów niejednokrot-
nie determinuje wybór sprzętu zastoso-
wanego w danym projekcie. Inżynierowie 
Huawei przełamali tę barierę. Dzięki mo-
dułowej budowie produktów Data Center 
Facility, ich redundantnej konstrukcji, in-
tuicyjnej obsłudze, trwałości oraz dużej 
funkcjonalności, możliwe jest sprawne do-
stosowanie się do ograniczeń, bez koniecz-
ności rezygnacji z najwyższej wydajności 
i wygody obsługi.

Data Center Facility to zestaw rozwiązań 
przemyślanych w taki sposób, aby zmniej-
szyć zaangażowanie obsługi oraz skrócić 
czas konserwacji systemów. Bazujące na 
chmurze inteligentne i zautomatyzowa-
ne mechanizmy utrzymania i zarządza-
nia minimalizują potrzebę pracy ludzkiej 
i znacznie poprawiają wygodę obsługi, co 
przekłada się na wydajność pracy zespo-
łów. Pomagają także w wyeliminowaniu 
uzależnienia od konieczności zdobywa-
nia specjalistycznych kwalifikacji, wiedzy 
oraz doświadczenia przez zespół obsługu-
jący dany system.

Huawei SmartLi to najnowszy system pod-
trzymania zasilania, wykorzystujący coraz 
częściej wybierane przez klientów akumu-
latory litowo-jonowe (Li-Ion). W połącze-
niu z modułową konstrukcją zasilaczy UPS 
jest to idealne rozwiązanie przeznaczone 
dla nowoczesnych centrów danych. 

Wyższa gęstość energii, znacząco mniej-
sze gabaryty i dłuższa żywotność sprawiają, 
że zastosowanie tego typu baterii jest bar-
dziej opłacalne niż tradycyjnych akumula-
torów kwasowo-ołowiowych. A ponieważ 
koszt produkcji modułów Li-Ion będzie da-
lej spadał, rozwiązania te będą coraz czę-
ściej wdrażane w centrach danych na całym 
świecie. 

Dostępne na rynku baterie litowo-jono-
we mogą być zbudowane z kilku rodzajów 
ogniw (LFP – litowo-żelazowo-fosforano-
we, LMO – manganianowe, LCO – kobal-
towe, NCM – trójskładnikowe). Huawei 
w  rozwiązaniu SmartLi korzysta z  naj-
bardziej stabilnych i bezpiecznych ogniw  
LFP. Urządzenia te bazują na mechanizmie 
aktywnej kontroli rozpływu prądu, która 
daje możliwość łączenia starych i nowych 
baterii. Jest to istotne w przypadku rozbu-
dowy serwerowni, w której pracujące już 
akumulatory mogą być połączone z nowymi 
modułami, zwiększającymi czas podtrzy-
mania systemu UPS. 

UPS-y Huawei SmartLi mają zmniejszo-
ny średnio o 50–70 proc. rozmiar, w porów-
naniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami 
o  podobnej charakterystyce. Uwolnione 
w ten sposób miejsce w szafie przyczynia się 
do obniżenia kosztów dla przedsiębiorstw. 

Z baterii Huawei SmartLi korzystają np. za-
silacze awaryjne z rodziny UPS5000-E. Ich 
konstrukcja zawiera redundantne moduły, 

PRZETWARZANIE  I  PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Centrum danych 
SZYTE NA    
     MIARĘ
Data Center Facility to grupa oferowanych przez Huawei kom-
pleksowych, niezawodnych i energooszczędnych rozwiązań dla 
nowoczesnych serwerowni. Zaliczają się do niej systemy UPS, 
modułowe serwerownie, systemy klimatyzacji i wiele więcej.
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co umożliwiło wyeliminowanie pojedyn-
czych punktów awarii. Wbudowany system 
iPower wykorzystuje sztuczną inteligencję 
przy nadzorze kluczowych komponentów 
systemu. Moduły, z możliwością ich wymia-
ny podczas pracy (Hot Swap), upraszczają 
zarządzanie i konserwację, a także skraca-
ją czas napraw do zaledwie kilku minut, co 
znacznie poprawia dostępność systemu. 

Dzięki modułowej architekturze i łatwo-
ści instalacji fi rmowa infrastruktura IT mo-
że w elastyczny sposób być rozwijana wraz 
ze wzrostem działalności fi rmy. Tym bar-
dziej warto podkreślić, że Huawei ma naj-
większy udział w sprzedaży konstrukcji 
modułowych na rynku UPS dla centrów da-
nych na świecie i został nagrodzony tytułem 
„Modular UPS Company of the Year” przez 
Frost & Sullivan. 

Systemy klimatyzacji dla 
serwerowni
Klimatyzacja jest jednym z  najistotniej-
szych elementów nowoczesnej serwerowni, 
dlatego Huawei dba w tym aspekcie o precy-
zję w każdym calu. Dobrym przykładem kli-
matyzacji precyzyjnej tego producenta jest 
system rzędowego chłodzenia powietrzem 
NetCol5000-A. Seria obejmuje grupę in-
teligentnych urządzeń chłodzących, prze-
znaczonych dla małych i średnich centrów 
danych, wdrażanych pomiędzy szafami, aby 
zwiększyć wydajność klimatyzatorów i mi-
nimalizować koszty utrzymania. 

Świetnym produktem ograniczającym 
koszty utrzymania serwerowni jest system 
NetCol8000-E, wykorzystujący naturalne 
źródła zimna i (pośrednio) zjawisko ewa-
poryzacji (wyparowywania), co znacząco 
wydłuża czas pracy w trybie freecoolingu.
Wbudowane rozwiązanie iCooling, ba-
zujące na sztucznej inteligencji, zarządza 
trybami pracy tak, aby uzyskać jak najwięk-
sze oszczędności wody i energii, przez co 
maksymalizuje wykorzystanie natural-
nych źródeł chłodu. Dzięki dokładnej kon-
troli dostaw powietrza, dopasowanych do 
zmieniającego się obciążenia sprzętem IT, 
NetCol8000-E skutecznie zmniejsza zuży-
cie energii w całym centrum danych.

gotowych serwerowni
Huawei ma w ofercie także gotowe ser-
werownie –  FusionModule. Mają one 

dajność, skalowalna architektura, szybkość 

i łatwość wdrożenia, jak również mniejsze 

zużycie energii, pełna cyfryzacja i obsługa 

AI, a także pełna modularyzacja.

Dlaczego oferta Data Center Facility jest 
unikalna na rynku?
Ponieważ jest jedną z najbardziej komplek-

sowych i elastycznych, łączy prostotę mon-

tażu i obsługi z nowoczesnością rozwiązań 

IT, które się na nią składają. Gwarantujemy, 

że współpracujący z nami partnerzy znajdą 

optymalny produkt dla każdego ze swoich 

klientów. Realizując wspólnie z nami pro-

jekty, partnerzy otrzymują wsparcie nie 

tylko na etapie sprzedaży i wdrożenia. Je-

steśmy także Certyfi kowanym Partnerem 

Serwisowym Huawei, świadczącym usłu-

gi Next Business Day. W razie zaistnienia 

specyfi cznych wymagań w kwestiach ser-

wisowych, jesteśmy w stanie „uszyć” usługę 

dopasowaną do tych potrzeb, dysponuje-

my bowiem zajmującym się tymi zadania-

mi Działem Profesjonalnych Usług IT. Stale 

też inwestujemy w sprzęt demonstracyjny. 

Dzięki niemu przygotowujemy projekty 

PoC, dając klientom możliwość sprawdze-

nia naszych rozwiązań. Testy uzupełnione 

są zawsze naszą pomocą inżynierską, co po-

woduje, że ponad 90 proc. z nich kończy się 

realizacją projektów. 

Dlaczego integratorzy powinni zintensyfi ko-
wać swoją aktywność związaną z oferowa-
niem rozwiązań dla centrów danych?
Mimo rosnącej popularności rozwiązań 

chmury publicznej polskie fi rmy coraz chęt-

niej inwestują we własne serwerownie. 

Ma to związek z nowatorskimi projektami 

związanymi ze sztuczną inteligencją, Inter-

netem rzeczy czy komunikacją przez sieci 

5G. Przekłada się to też na rozwój nowocze-

snego przemysłu, inteligentnych miast, te-

lemedycyny, transportu i wielu innych. Nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnego 

kształtu zmian, ale pewne jest, że polskie fi r-

my w tych dziedzinach mają olbrzymi po-

tencjał rozwojowy. Według szacunków, do 

2025 r. ilość mocy obliczeniowej dostępnej 

dla polskich klientów podwoi się. 

Jakie miejsce dla siebie na tym rynku widzi 
Huawei?
Huawei znany jest z tego, że stara się nie 

tylko ewoluować zgodnie z obowiązującymi 

trendami, ale także być zawsze o krok przed 

konkurencją. Dlatego prowadzi regularne ba-

dania prognoz dla centrów danych, a następ-

nie dostosowuje swoją ofertę w taki sposób, 

aby dostarczyć dopracowane rozwiązania, 

w pełni odpowiadające na zapotrzebowa-

nie klientów. Dlatego grupę produktów Data 

Center Facility cechuje jeszcze wyższa wy-

Trzy pytania do…
Andrzeja Wilkowskiego, Head of Huawei 
Team w Veracomp – Exclusive Networks

Dodatkowe informacje:
Andrzej Wilkowski,

Head of Huawei Team, Veracomp – Exclusive Networks 
andrzej.wilkowski@veracomp.pl

zintegrowane podstawowe komponenty: 
klimatyzację, listwy zasilające PDU, zasi-
lacze UPS, baterie, system gaszenia i mo-
nitorowania. W  jednym kompaktowym 
rozwiązaniu zapewniają ekonomiczną, 
w pełni funkcjonalną infrastrukturę no-
woczesnego i wydajnego centrum danych, 
którą można uruchomić w ciągu kilku dni. 
Dostępne są rozwiązania wewnątrzbudyn-
kowe (FusionModule 500, 800, 2000 i 5000) 
oraz zewnętrzne prefabrykowane systemy 
kontenerowe (FusionModule 1000 A, B i C). 

Veracomp – Exclusive Networks, jako 
dystrybutor Huawei, daje partnerom oraz 
klientom dostęp do pokoju demonstra-
cyjnego, w  którym można zobaczyć, jak 

funkcjonuje serwerownia smart, zbudo-
wana na bazie FusionModule 800. Roz-
wiązanie to zawiera szafy z jednostkami 
wewnętrznej klimatyzacji precyzyjnej, 
PDU, UPS i moduł zarządzania EC800.  
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względem stabilności i szybkości połączenia przewodowe wciąż 
są trudne do zastąpienia.

Jeśli tej skrętki ma nie być dużo, warto postawić na bezprzewodo-
wą sieć w topologii mesh. Wszyscy liczący się na rynku producenci 
routerów bezprzewodowych oferują już takie rozwiązania. Po in-
stalacji powstaje jedna sieć Wi-Fi, w której – w ramach tego samego 
identyfi katora SSID – użytkownicy są obsługiwani przez różne wę-
zły bezprzewodowe (te o najsilniejszym w danym miejscu sygnale), 

a przełączanie między nimi jest niezauważalne. Co 
więcej, mesh zapewnia także nadmiarowość w sieci 
Wi-Fi. Gdy połączenie urządzenia z jednym węzłem 
zostanie z jakiegoś powodu przerwane, natychmiast 
zostanie podjęta próba połączenia się z innym wę-
złem, co skraca czas przestoju.

W  odwodzie pozostają adaptery PowerLine. 
Gdy trudno będzie posłużyć się innymi metodami, 
umożliwią one bardzo ekonomiczne zwiększenie 
zasięgu domowej sieci z wykorzystaniem istnieją-
cej instalacji elektrycznej. 

Zdalna praca musi być także bezpieczna. Poma-
gają w tym routery z funkcją VPN (Virtual Private 
Network), dzięki której można połączyć szyfro-

wanymi tunelami zdalne biura z centralą (site-to-site). Z kolei 
z zastosowaniem odpowiednich aplikacji klienckich możliwe jest 
także zapewnienie połączenia osobom pracującym spoza biura 
(client-to-site). 

Stopień wykorzystania hybrydowych metod pracy 
rośnie w każdej branży. Kolejnym impulsem do 
związanych z tym zakupów byłoby wejście w życie 
nowelizacji kodeksu pracy, nakładającej na praco-
dawcę obowiązek wyposażenia domowego biura 
w sprzęt i pokrycia kosztów jego funkcjonowania.

Infrastruktura małego, domowego biura powinna być dostoso-
wana nie tylko do potrzeb pracy, ale także służyć odpoczynkowi 
i rozrywce. Jej rdzeń najczęściej stanowi bezprzewodowy rou-

ter, który łączy urządzenia w wewnętrznej sieci i zapewnia im 
dostęp do internetu. Nowej generacji routery Wi-Fi do małego 
biura to dziś szybkie, dwu- albo trzypasmowe urządzenia, dzięki 
którym można stworzyć kilka sieci bezprzewodowych i obsłu-
żyć wiele urządzeń. Oddzielne sieci w domu ułatwiają prioryte-
tyzowanie ruchu związanego z działaniem home 
offi  ce’u.

Dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o sieć bezprze-
wodową w domu czy większym mieszkaniu, jest 
zapewnienie odpowiedniej siły sygnału radiowe-
go we wszystkich wymaganych miejscach, bez 
tzw. martwych stref. Na jego drodze może stać 
wiele przeszkód (np. zbrojone ściany), często wy-
stępują też zakłócenia ze strony innych urządzeń 
bezprzewodowych. Na szczęście istnieją rozwiąza-
nia, dzięki którym można łatwo zwiększyć zasięg 
Wi-Fi w domu. 

Najpopularniejszą metodą jest użycie repeate-
rów (extenderów) bezprzewodowych. Trzeba 
jednak pamiętać, że jeśli nie są podłączone kablem do routera, to 
zmniejszają o połowę przepustowość źródła. Nie tylko z tego po-
wodu trzeba założyć, że w pewnym obszarze domowej sieci naj-
lepszym rozwiązaniem będzie użycie miedzianej skrętki. Pod 

Dom
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PRACA ZDALNA

jako miejscejako miejsce

Lokalna 
infrastruktura 
w perspektywie 
długoterminowej 
okazuje się tańsza 
od hostingu 
w chmurze. 

pracy
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Pod dachem czy w chmurze?
Bezpieczeństwo danych to najważniejsza rzecz, którą fi rma każdej 
wielkości musi wziąć pod uwagę. Utrata dostępu do nich może wy-
eliminować z biznesu każdego, kto nie ma dobrej strategii tworzenia 
kopii zapasowych oraz planu odzyskiwania zdolności do działa-
nia. Straty z powodu przedłużającego się przestoju albo sumy, które 
trzeba by przeznaczyć na drogie usługi odzyskiwania danych mogą 
stać się gwoździem do trumny. Choć większość przedstawicieli ma-
łego biznesu zdaje już sobie sprawę, że kopie bezpieczeństwa mogą 
być jedynym realnym sposobem ochrony przed awarią albo złośli-
wym oprogramowaniem, to nie tak wielu wdraża je… przed szkodą.

A szanse, że mała fi rma ma do czynienia z wrażliwymi danymi są, 
wbrew pozorom, niemałe. Wykradziona baza danych albo „skom-
promitowany” system informatyczny to dla takiej fi rmy nie tylko 
potencjalnie duże straty fi nansowe (kary za ujawnienie poufnych 
informacji o klientach), ale także utrata reputacji, czy nawet zupeł-
ny brak możliwości dalszego funkcjonowania na rynku.

Obecnie duża część wszystkich cyberataków jest wymierzona 
w małe fi rmy – przeniknięcie do ich infrastruktury może zapewniać 
cyberprzestępcom dostęp do większych przedsiębiorstw. Bardzo 
często zaś brakuje im nawet podstawowych zabezpieczeń, zwłasz-
cza że SOHO muszą chronić się przed utratą danych nie dysponując 
zatrudnionym na stałe personelem technicznym. Coraz chętniej ko-
rzystają więc z chmury publicznej. Wybór między nią a własną infra-
strukturą warto poprzedzić zestawieniem zalet i wad obu rozwiązań 
w kontekście dostępu do danych i ich bezpieczeństwa. 

NAS, czyli domowe centrum danych
Własna infrastruktura daje małej fi rmie pełną kontrolę nad jej za-
sobami. Wykorzystuje ona zakupione oprogramowanie i sama za-
rządza bazą danych na własnym serwerze, biorąc odpowiedzialność 
za konfi gurowanie i dostosowywanie systemu, jego uaktualnienia 
i zmiany. Musi przy tym zadbać o cyberbezpieczeństwo, a brak kom-
petencji w tym obszarze zwiększa ryzyko wycieku danych. 

Zaletą własnego środowiska IT jest to, że nie jest ono tak bar-
dzo jak chmura zależne od połączenia z internetem. Jeśli mała fi r-
ma działa w lokalizacji, w której internet jest niestabilny i wolny, to 
posiadanie wszystkiego na miejscu tworzy bardziej spójne i nieza-
wodne rozwiązanie. Nie trzeba się stale łączyć z internetem, by mieć 
dostęp do danych, jak też po to, aby aplikacje działały jak należy. 

Do tego dochodzi sprawa kosztów. Lokalna infrastruktura to 
większy jednorazowy wydatek związany z inwestycją, która w per-
spektywie długoterminowej okazuje się jednak tańsza od kosztów 
hostingu w chmurze i wykorzystania oprogramowania w modelu 
SaaS. Warto przy tym podkreślić, że choć zarządzanie własną infra-
strukturą wymaga kwalifi kacji, to dostawcy działający w segmencie 
najmniejszych fi rm starają się ułatwić im życie oferując rozwiąza-
nia, które pełnią rolę mniej lub bardziej kompletnego systemu in-
formatycznego dla SOHO. 

Domowe biuro potrzebuje przede wszystkim rozwiązania, które 
ułatwi udostępnianie plików między użytkownikami i urządzenia-
mi oraz tworzenie ich kopii zapasowych. Na tę potrzebę odpowia-
dają serwery NAS, które usprawniają proces współużytkowania 
danych i zapewniają płynne funkcjonowanie home offi  ce’u. Zamiast 
przenosić dane z jednego urządzenia na drugie przy użyciu pamięci 
USB, można wykorzystać NAS jako centrum domowej sieci, tworząc 
w ten sposób własną chmurę prywatną.

W małej fi rmie NAS zwiększa możliwości pracy w zespołach 
i współpracy nad projektami – dane są zapisywane na dysku sie-
ciowym, do którego dostęp mają wszyscy uprawnieni użytkowni-
cy. W dodatku z dowolnego miejsca, bo serwery NAS – działające 
jako wspomniana chmura prywatna – zapewniają opcję zdalnego 
łączenia się z pamięcią masową. Dzięki temu każdy, kto uzyskuje 
dostęp do sieci, może korzystać z plików i folderów, udostępniając 
poprzez NAS-a także swoje treści. Oczywiście, umożliwienie do-
stępu do plików przez internet wymaga zadbania o jak najwyższy 
poziom ochrony – stosowania bezpiecznych haseł, skonfi gurowa-
nia zapory sieciowej itp. Producenci NAS-ów wyposażają je w róż-
ne zabezpieczenia, od szyfrowanego FTP po zaawansowany VPN.

Jeśli mała fi rma oprze swój system informatyczny na chmurze 
publicznej, da jej to wiele korzyści, w tym zwiększoną mobilność 
i produktywność. Pracownicy będą mieli dostęp do danych i apli-
kacji bez konieczności pobierania ich na swoje urządzenia. W ten 
sposób mogą pracować sprawniej, wydajniej i efektywniej (także 
kosztowo). Usługi w chmurze są też elastyczne i łatwo skalowal-
ne. W miarę rozwoju fi rmy, albo w razie nagłego, chwilowego za-
potrzebowania, można szybko zwiększyć ilość zasobów i dodawać 
kolejne narzędzia. 

Chmura publiczna daje też przewidywalność cenową. Ponie-
waż usługi są sprzedawane na zasadzie subskrypcji, wiadomo 
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dokładnie, ile trzeba za nie zapłacić każdego miesiąca. To duże uła-
twienie przy prognozowaniu i budżetowaniu w małej fi rmie. Po-
nieważ operator chmury monitoruje na okrągło dostępność swoich 
usług, może zapewnić użytkownikowi ciągłość działania. Stosuje 
też zaawansowane zabezpieczenia, które chronią przed atakami.

Z powodu wymienionych zalet coraz więcej przedsiębiorstw 
myśli o migracji do chmury. Ale nie brakuje też obaw związanych 
z niejasnymi kwestiami cenowymi, zgodności z regulacjami, ogra-
niczonymi możliwościami dostosowywania rozwiązania czy w ogó-
le szansami na wyjście z chmury w przyszłości (gdyby zaistniała 
taka potrzeba). Dlatego eksperci radzą, by zamiast w pełni przeno-
sić się do chmury, tworzyć rozwiązania hybrydowe. Według nich 
korzystanie jednocześnie z chmury publicznej i prywatnej stanowi 
najlepsze połączenie bezpieczeństwa, wszechstronności i kosztów. 
Hybrydową chmurę można łatwo tworzyć także dla SOHO. Przy-
kładowo, producenci NAS-ów bardzo ułatwiają integrację swoich 
systemów z usługami chmur publicznych. 

Oprogramowanie do komunikacji i pracy 
grupowej
Czas pandemii zwiększył zainteresowanie rozwiązaniami Unifi ed 
Communications & Collaboration. Jeśli do tej pory ktokolwiek miał 
jeszcze jakieś wątpliwości odnośnie do ich roli w biznesie, to teraz 
zostały one całkowicie rozwiane. W sytuacji, gdy większość fi rm 
i instytucji zostało zmuszonych do umożliwienia swoim pracowni-
kom pracy zdalnej, po początkowym szoku i okresie przyzwyczaja-
nia się do nowych narzędzi, okazało się, że brak obecności w biurze 
nie musi oznaczać spadku efektywności. 

Część dostępnych na rynku platform oferuje praktycznie wszyst-
kie możliwości: począwszy od chatów i połączeń głosowych, po-
przez dwu- i  wielostronne wideokonferencje, organizowanie 
w dowolnym momencie webinariów i konferencji (zarówno we-
wnętrznych jak i zewnętrznych), a skończywszy na pełnym zakre-
sie współpracy (tworzenie wirtualnych zespołów, udostępnianie 
i współużytkowanie plików i kalendarza, grupowe chaty i wiele in-
nych funkcji).

Właściwie wdrożona i bazująca na chmurze platforma UCC 
umożliwia nie tylko zwiększenie elastyczności pracy, ale także po-
zwala na tworzenie najbardziej kreatywnych w danym momen-
cie i okolicznościach zespołów. Staje się hubem całej realizowanej 
w czasie rzeczywistym komunikacji i współpracy, umożliwiającym 
prowadzenie audio- i wideokonferencji, jak też pozwalającym na za-
rządzanie spotkaniami i wspólną pracą nad dokumentami. Gwaran-
tuje przy tym łatwy dostęp do poszczególnych usług, zarówno przez 
aplikację, jak i przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu. 

Dane oraz sprzęt, na którym są przechowywane, może zniszczyć 
przepięcie w sieci energetycznej. Najprostszym sposobem ochro-
ny przed nim jest zastosowanie listwy zasilającej. Na potrzeby do-
mowego biura warto zainwestować w modele z wyższej półki, 
ponieważ ma być chroniona elektronika, której uszkodzenie może 
oznaczać utratę danych. Wiele listew ma porty USB umożliwiające 
bezpieczne ładowanie telefonów, tabletów czy innych urządzeń. 
Jeszcze większe możliwości dają listwy zasilające, zintegrowane 
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Zdaniem producenta 

n Robert Zając, Pre-Sales Specialist, Brother
Użytkownicy i administratorzy pilnują 

wdrożenia bezpiecznych procedur na kompu-

terach i telefonach, ale często zapominają 

o drukarkach, które mogą stać się łatwą furtką 

dla hakerów. W czasach pracy zdalnej problem 

ten dotyczy w nie mniejszym stopniu środowisk 

domowego biura, gdzie również należy zadbać 

o bezpieczeństwo urządzeń drukujących i przetwarzanych 

przez nie danych. Szczególnie warto zwrócić uwagę czy 

oprogramowanie sprzętowe drukarki jest zaktualizowane 

do najnowszej wersji, wyłączyć nieużywane protokoły, 

a także zadbać o zmianę domyślnego hasła sieciowego.

n Robert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson
Użytkownicy coraz chętniej decydują się na 

zakup drukarek atramentowych zamiast lase-

rowych, zwłaszcza tych z systemem stałego 

zasilania w atrament. Doświadczenia dużych 

fi rm wyraźnie wskazują, że druk atramento-

wy potrafi  obecnie zapewnić obniżenie kosztów 

związanych zarówno z wydrukiem pojedynczej 

strony, jak i całościową eksploatacją. Nic dziwnego, że tak-

że szukający oszczędności mali i średni przedsiębiorcy oraz 

pracownicy zdalni coraz częściej sięgają właśnie po tę 

technologię.

n Robert Dziemianko, Marketing Manager, 
G Data Software
W kwestii bezpieczeństwa danych przetwa-

rzanych przez pracowników zdalnych wiele 

fi rm skupia się jedynie na kwestiach sprzę-

towych, a to ogromny błąd. W ramach polity-

ki bezpieczeństwa powinny być przygotowane 

szczegółowe zasady – odrębne dla każdego stano-

wiska. Dla przykładu, należy wprowadzić zakaz wyrzucania 

do zwykłego kosza wydrukowanych fi rmowych dokumen-

tów. Zgodnie z polityką, należałoby je dostarczyć do siedzi-

by przedsiębiorstwa i tam zniszczyć, bądź zarchiwizować. 

Koniecznie trzeba też prowadzić szkolenia, a następnie 

weryfi kować ich postęp – chociażby poprzez narzędzia do 

wysyłania prowokacyjnych e-maili, aby sprawdzić, czy pra-

cownik kliknie w link pochodzący od nieznanego adresata. 

n Michał Sobieski, Product Manager, Stovaris
Pandemia przełożyła się na zwiększenie po-

pularności rozwiązań ułatwiających zdal-

ną pracę. Taka sytuacja wymogła również na 

sprzedawcach konieczność edukowania klien-

tów w zakresie sprzętu usprawniającego ten 

model wykonywania służbowych obowiązków. 

Pracownikowi biurowemu najczęściej wystarczy laptop 

lub terminal zero/thin client i dobre, stabilne połączenie 

z internetem oraz jeden z prostszych pulpitów zdalnych. 

Natomiast już inne wymagania od sprzętu do pracy z wir-

tualnym desktopem będzie miał np. grafi k fi lmowy. 

PRACA ZDALNA
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z akumulatorowym systemem podtrzymania zasilania. Dadzą one 
kilka minut na zapisanie pracy i bezpieczne wyłączenie kompu-
tera w momencie wystąpienia nagłej przerwy w dostawie energii  
elektrycznej. 

Niezawodnego zasilania w domowym biurze wymagają nie tyl-
ko takie urządzenia, jak stacjonarny komputer, monitor, drukarka 
czy zewnętrzne dyski, ale także router. Dlatego warto rozważyć in-
stalację UPS-a, który zapewni rezerwowe zasilanie oraz ochronę 
przez przepięciami i innymi zakłóceniami z sieci energetycznej. 
Nieużywana bateria jest stale ładowana, więc w razie awarii UPS 
jest natychmiast gotowy do działania. Przy czym ochroni dane tak-
że podczas bardzo krótkich zaników i zakłóceń napięcia. 

W domowym biurze mobilność notebooka nie ma takiego zna-
czenia jak wygoda pracy. Przyda się więc komputer stacjonarny, 

1. Miejsce – wydzielone 
i ergonomiczne W związku 

z perspektywą spędzania wie-

lu godzin przed komputerem 

odpowiedni fotel i wygodne 

biurko to konieczność. Ma to być 

miejsce wydzielone i ciche, w którym pra-

cujący nie będzie rozpraszany. 

2. Bezpieczna sieć  
z szybkim internetem  

Router do małego biura  

to wydajne, dwu- albo trzy-

pasmowe urządzenie, dzięki 

któremu można stworzyć kilka 

sieci bezprzewodowych i obsłużyć wiele 

urządzeń. Zastosowane w nim zabezpiecze-

nia chronią przed zagrożeniami z internetu.

3. Miejsce na dane – NAS 
albo chmura Domowe biu-

ro potrzebuje rozwiązania, 

które ułatwi udostępnianie 

plików między użytkownikami 

i urządzeniami oraz tworzenie 

kopii zapasowych dla danych. Może nim 

być chmura prywatna (w postaci serwera 

NAS) albo chmura publiczna, ewentualnie… 

połączenie obydwu.

ELEMENTÓW 
DOBRZE DZIAŁAJĄCEGO 
HOME OFFICE’U 

a przynajmniej stacja dokująca i dodatkowy monitor, zwiększa-
jący przestrzeń roboczą (szczególnie, gdy pracuje się z dokumen-
tami w wielu oknach). Przy czym zewnętrzny ekran to nie tylko 
przestrzeń robocza, ale także ergonomia stanowiska pracy. Dlate-
go warto wybrać monitor, który umożliwia bezproblemową regu-
lację wysokości. 

Szczególnie ważne są również funkcje ograniczające zmęcze-
nie oczu. Zwłaszcza że domowe biura to nierzadko pomieszcze-
nia, których aranżacja i oświetlenie nie były projektowanie do pracy 
z komputerem. W takim środowisku nie ma też interakcji z innymi 
pracownikami oraz innych okazji do częstego odrywania wzroku 
od monitora. Dlatego kluczowa staje się jakość obrazu, wierność 
odwzorowania kolorów i takie funkcje ochrony wzroku, jak nie-
migoczące podświetlanie, automatyczne dostosowywanie jasności 
ekranu i temperatury barwowej do oświetlenia otoczenia, czy przy-
pominanie o konieczności przerw w pracy.  n

10
4. Zasilanie ma być 

gwarantowane Nieza-

wodnego zasilania w biu-

rze domowym wymagają 

nie tylko takie urządzenia, 

jak stacjonarny komputer, 

monitor, drukarka czy zewnętrzne dyski, 

ale także router. Najlepszym wyborem dla 

całego sprzętu będzie wyposażony w bate-

rie zasilacz UPS. 

5. Dwa komputery lep-
sze niż jeden Warto mieć 

w domu komputer sta-

cjonarny i laptop. Pecet 

zapewni wygodę, a laptop 

ułatwi przemieszczanie się 

po domu. W dodatku, jeśli jeden zacznie 

szwankować, natychmiast można przesiąść 

się na drugi.

6. Sprzęt do  
wideokonferencji 
Jeśli mowa o wygodzie 

korzystania z peceta, to 

zwiększą ją również dobra 

kamera, mikrofon i słuchawki. 

Nie będzie trzeba ograniczać się do tego, 

co wbudowano w laptop albo smartfon.

7. Dobry monitor, a jeszcze 
lepiej dwa Zewnętrzny ekran 

to nie tylko większa przestrzeń 

robocza, ale także ergonomia 

stanowiska pracy. Jeśli tylko 

miejsce na biurku pozwala, warto 

korzystać z dwóch ekranów (lub jednego 

ultrapanoramicznego), co jeszcze bardziej 

wpłynie na produktywność. 

8. Wielofunkcyjna  
drukarka Każdy pracujący  

w małym/domowym biurze  

na pewno zdziwi się, ile „papie-

rów” wciąż trzeba drukować, by 

je podpisać i wysłać zwykłą pocztą. Zdziwi 

się też, jak często trzeba zeskanować doku-

ment, by przesłać go pocztą elektroniczną. 

9. Program do komunikacji 
i pracy grupowej Chmuro-

wa platforma do komunikacji 

umożliwia prowadzenie  

audio- i wideokonferencji,  

szybką wymianę wiadomości,  

zarządzanie spotkaniami, wspólną pracę 

nad dokumentami i wiele innych czynności. 

10. Ustalone godziny pracy 

Produktywność i dobre nasta-

wienie wymagają dyscypliny. 

Trzeba ustalić takie godziny 

pracy, żeby były zgodne z ryt-

mem życia domu i… trzymać się 

tego. O wiele łatwiej będzie przyzwyczaić 

się do specyfiki domowego biura. 
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Prowadzenie zdalnych prac serwisowych w infrastrukturze 
sieciowej może być utrudnione. Czasami rekonfi guracja 
wymaga odcięcia od internetu, konieczne jest również 
zapewnienie bezkompromisowego zabezpieczenia przed 
niepowołanym dostępem. Odpowiedź na oba te problemy 
stanowią produkty Opengear. 

Wpowszechnie stosowanej in-
frastrukturze sieciowej typu 
in-band dane użytkowników 

i konfi guracyjne są przesyłane tym samym 
kanałem. Takie podejście wprowadza po-
tencjalne ryzyko zarówno w kwestii bezpie-
czeństwa, jak i niezawodności sieci. 

Brak dostępu do zapewnianego przez 
sprzęt sieciowy panelu zarządzania mo-
że być spowodowany kilkoma czynnikami, 
w tym awarią innych urządzeń, ich błędną 
konfi guracją bądź cyberatakiem. Gdy pra-
ce serwisowe trzeba przeprowadzić w try-
bie zdalnym, przeszkodą może być też brak 
łączności internetowej. Dlatego admini-
stratorzy powinni zapewnić sobie niezależ-
ną ścieżkę dostępu do urządzeń sieciowych 
(infrastruktura typu out-of-band), co ułatwi 
im szybkie przywrócenie funkcjonowania 
sieci do stanu, w którym będą mogli z niej 
korzystać użytkownicy.

Urządzenia działające w trybie out-of-
-band ułatwiają sprawowanie kontroli nad 
sprzętem IT w dowolnym momencie, bez 
względu na kształt infrastruktury lokalnej 
sieci i sposób jej połączenia z internetem. 
W tym przypadku wykorzystywane są porty 
serwisowe (szeregowe, USB lub Ethernet) 
w sprzęcie sieciowym, dzięki którym admi-
nistratorzy mogą zalogować się do konsoli 
urządzenia, niezależnie od stanu pracy sie-
ci. Natomiast gdy utracona zostanie łącz-
ność z internetem, możliwe jest przejście 
na alternatywną metodę łączności, chociaż-
by modem komórkowy/PSTN. 

Takie podejście do zarządzania gwa-
rantuje, że dostęp do warstwy umożliwia-
jącej dokonanie zmian konfi guracyjnych 

w  urządzeniach sieciowych jest mocno 
ograniczony – mogą skorzystać z niego 
wyłącznie uprawnieni administratorzy, 
co eliminuje ryzyko ataku hakerskiego na 
sprzęt sieciowy. Dlatego rekomendowane 
jest, aby taka metoda zarządzania była za-
pewniona nie tylko na okoliczność ewen-
tualnej awarii. Ważne jest, żeby wszystkie 
czynności administracyjne i rekonfi gura-
cyjne były prowadzone wyłącznie poprzez 
odrębny kanał niż ten, którym przesyłane 
są dane. 

Liderem rynku rozwiązań umożliwiają-
cych zarządzanie typu out-of-band jest 
Opengear. Są one szczególnie zalecane 
fi rmom świadczącym usługi zdalnego za-
rządzania infrastrukturą swoich klien-
tów. Niektóre modele wyposażone są także 
w modem komórkowy oraz funkcję Failover 
to Cellular (F2C), która w przypadku awarii 
gwarantuje pracownikom fi rmy możliwość 
korzystania z tego typu łączności w czasie, 
gdy administratorzy usuwają usterkę.

Na uwagę w portfolio fi rmy Opengear
zasługuje między innymi rozwiązanie 
IM7200 Infrastructure Manager, umoż-
liwiające podłączenie z wykorzystaniem 
kabli miedzianych lub światłowodu (w za-
leżności od modelu) od 4  do 48 portów 
konsoli znajdujących się w  serwerowni 
urządzeń. Ich identyfi kacja w lokalnej sie-
ci i weryfi kacja uprawnień odbywa się przez 
protokół LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol). W przypadku awarii głównego 
łącza internetowego, administrator może 
uzyskać dostęp za pomocą alternatywnego

połączenia dzięki wbudowanemu mode-
mowi PSTN i komórkowemu (4G). 

Natomiast do instalacji w  oddziałach 
fi rm czy instytucji przeznaczone jest urzą-
dzenie Resilience Gateway ACM7000-L. 
To miniaturowa bramka zapewniająca do-
stęp przez port konsoli (szeregowy, USB 
i Ethernet) do 4 lub 8 urządzeń z wykorzy-
staniem komórkowej transmisji danych. 
Dzięki niej można zdalnie zmienić ustawie-
nia konfi guracyjne routerów brzegowych, 
fi rewalli, UPS-ów czy listew zasilających.

Wyróżnikiem rozwiązań Opengear jest 
funkcja Smart OOB monitorująca stan pra-
cy sprzętu sieciowego i rejestrująca para-
metry, które go dotyczą. Gwarantuje to 
proaktywne wykrywanie błędów i powia-
damianie o nich administratorów za pomo-
cą SMS-a lub e-maila, jeszcze zanim nastąpi 
trudna do wyeliminowania awaria. 

Urządzenia Opengear są dostępne 
w ofercie Stovaris, autoryzowanego dys-
trybutora tej marki w Polsce. Firma, wspól-
nie z producentem, zapewnia możliwość 
zorganizowania dostosowanej do potrzeb 
danego klienta prezentacji rozwiązań.

z dostępem z zewnątrz

Dodatkowe informacje:
Przemysław Prochera, 

Business Development Manager, Stovaris 
p.prochera@stovaris.pl

Bezpieczna sieć 
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Przez ostatni rok zdalni pracownicy mogli przekonać się o tym, jak wiele wad ma wykorzystywane 
przez nich oprogramowanie i usługi chmurowe. Dlatego ATEN 
proponuje alternatywne rozwiązanie sprzętowe. 

Zdalna praca stała się popularna jesz-
cze przed rozpoczęciem pandemii. 
W  związku z  tym w  ciągu ostat-

nich kilku lat wzrosło zapotrzebowa-
nie na wideokonferencje oraz możliwość 
równoczesnej, zdalnej pracy nad tymi sa-
mymi dokumentami. I choć eliminuje to 
konieczność dojazdu do biura, zapewniając 
oszczędność czasu i kosztów, to wiąże się 
też z pewnymi niedogodnościami. Z jed-
nej strony wielu osobom doskwiera brak 
możliwości interakcji twarzą w twarz z in-
nymi pracownikami. Z kolei w przypadku 
aspektów technicznych wyzwaniem staje 
się zapewnienie bezpieczeństwa danych, 
jak również niezawodności połączenia 
z fi rmą i jego wydajności. 

Truizmem stało się stwierdzenie, że 
przez internet przesyłane są masowo naj-
bardziej poufne fi rmowe informacje. Re-
guły polityki bezpieczeństwa w  dobrze 
zarządzanych przedsiębiorstwach zakła-
dają zatem, że wszystkie łącza powinny 
być szyfrowane, a  komunikacja prowa-
dzona przez VPN. W praktyce jednak zbyt 
często rzeczywistość rysuje się w dalece 
mniej optymistycznych barwach. W przy-
padku większości usług wideokonferen-
cyjnych w minionym roku wykryto luki 
bezpieczeństwa, które umożliwiały intru-
zom wysyłanie nieautoryzowanych wiado-
mości do uczestników spotkania, usuwanie 
ich z trwającej konferencji czy przejmowa-
nie wirtualnego ekranu, aby prezentować 
nieodpowiednie materiały.

Rozwiązanie tego problemu 
zapewnia rodzina przełącz-
ników KVM over IP, które 
umożliwiają bezpośredni 
dostęp z domu do znajdują-
cych się w centrali kompu-
terów i serwerów Jest on realizowany na 
poziomie BIOS-u i nie wymaga instalacji 
dodatkowego oprogramowania. W  efek-
cie rośnie poziom bezpieczeństwa, ponie-
waż istnieje mniejsze ryzyko, że komputer 
zostanie zainfekowany wirusem lub złośli-
wym oprogramowaniem. Dane przesyłane 
są odrębnym, szyfrowanym tunelem, nie ma 
więc obawy o wyciek danych, nie istnieją też 
żadne tylne furtki, co eliminuje ryzyko wła-
mania przez hakerów.

Administratorzy, którzy zapewnili zdal-
nym pracownikom możliwość korzysta-
nia z przełączników KVM, mają dostęp do 
dziennika zdarzeń, w którym zapisywana 
jest cała aktywność. W przypadku podejrze-
nia incydentu bezpieczeństwa mogą zoba-
czyć jego ślady lub uruchomić alarm. Dzięki 
wbudowanemu wirtualnemu dyskowi urzą-
dzenie to umożliwia zdalne przesyłanie 
plików, testowanie diagnostyczne oraz ak-
tualizację i poprawki systemu operacyjne-
go i aplikacji.

Nowością w ofercie ATEN jest jednopor-
towy przełącznik KVM over IP Display-
Port 4K CN9950. Jego rynkowym wyróż-
nikiem jest wbudowane gniazdo Display-
Port i  rozdzielczość do 4K DCI (4096 x 
2160 @ 30 Hz), zarówno dla lokalnej, jak 

i  zdalnej konsoli. Dzięki 
zastosowaniu procesora 
grafi cznego FPGA zapew-
niono lepszą jakość obra-
zu i znacznie zwiększono 
liczbę wyświetlanych kla-

tek na sekundę przy połącze-
niach zdalnych. 

Urządzenie wyposażono w dwa gniazda 
zasilające i sieciowe, co przekłada się na brak 
ryzyka nagłej przerwy w pracy. Gniazda za-
silania dodatkowo zabezpieczone są nakręt-
kami, co gwarantuje, że nie ma możliwości 
łatwego, przypadkowego odłączenia kabla. 
Ciekawostką w modelu CN9950 jest wbudo-
wany 5-pinowy blok zacisków oraz wejście 
DI umożliwiające obsługę alarmów systemo-
wych (z termometru, czujnika drzwi czy wil-
gotności). Dostępny jest także terminal Relay 
kontrolujący zdalne uruchamianie i reseto-
wanie PC lub serwera.

Bardzo ciekawym urządzeniem do prowa-
dzenia prezentacji w fi rmach jest natomiast 
ATEN Seamless Presentation Switch
z funkcją Quad View Multistreaming. Prze-
łącznik ten umożliwia elastyczne podłącza-
nie maksymalnie czterech źródeł obrazu 
i równoczesne wyświetlanie z nich treści. 
Łączność odbywa się drogą bezprzewodo-
wą, dzięki czemu uczestnicy spotkania nie 
muszą dotykać żadnych kabli ani urządzeń 
(poza własnym laptopem lub smartfonem), 
co w czasach reżimu sanitarnego ma nieba-
gatelne znaczenie. Prowadzona prezenta-
cja może być też przesyłana wewnątrz sieci 
lokalnej do odbiorców w innych pokojach.  

Dodatkowe informacje:
Michał Kulesza, Product Sales Manager, ATEN

michal.kulesza@pl.aten.com 

Poważna alternatywa
dla oprogramowania do pracy zdalnej
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Produkty sieciowe, które można 
wdrażać niemal bezobsługowo 
i wymagające potem minimum za-

rządzania, stały się atrakcyjną propo-
zycją dla małych i średnich fi rm. Duże 
znaczenie dla nich ma też pewność, że 
ze swoimi sieciami nie zostaną pozosta-
wione same sobie. Liczą, że sprzedawca 
ma wsparcie ze strony producentów i je-
śli coś pójdzie nie tak, odegra aktywną ro-
lę w rozwiązaniu problemu. Zdając sobie 
z tego sprawę, integratorzy specjalizują-
cy się w obsłudze mniejszego i średniego 
biznesu deklarują wieczyste gwarancje 
i gotowość do zapewniania serwisu lub 
wymiany urządzeń w następnym dniu 
roboczym. Klientów z  tego segmentu 
mogą też przyciągnąć rozwiązania za-
projektowane z myślą o ich konkretnych 
potrzebach, związanych ze specyfi ką 
rynku i branży, w jakiej działają.

Podobnie jak większe przedsiębior-
stwa, wiele mniejszych fi rm przechodzi 
przyspieszoną przez pandemię cyfrową 
transformację. Wybierają rozwiązania 
i usługi chmurowe, które zawierają me-
chanizmy analityki danych, co ułatwia 
biznesowi dostosowanie się do zmie-
niających się wymagań klientów. Rola 
przetwarzania w chmurze rośnie, ponie-
waż tylko w tym modelu można dostar-
czyć mniejszym podmiotom aplikacje 

biznesowe wykorzystujące sztuczną in-
teligencję lub uczenie maszynowe, któ-
rych MŚP nie byłyby w stanie wdrożyć 
samodzielnie. Dlatego zyskują na zna-
czeniu rozwiązania zapewniające jak 
najlepszy i bezpieczny dostęp do chmury 
ze zdalnej lokalizacji, takie jak SD-WAN.

Ale migracja do chmury wcale nie 
oznacza, że małe i średnie fi rmy przeno-
szą tam wszystko. Mniejszy biznes doko-
nuje inspekcji posiadanej infrastruktury 
IT, by po jej odświeżeniu mogła sprostać 
zarówno obecnym, jak również przy-
szłym potrzebom.

Przejście na pracę zdalną oraz migracja 
aplikacji do chmury ogromnie zwięk-
szyły zainteresowanie sieciowymi roz-
wiązaniami do zabezpieczania zdalnego 
dostępu, a zwłaszcza routerami obsłu-
gującymi wirtualne sieci prywatne. Roz-
wiązania VPN stały się koniecznym 
wyposażeniem, ponieważ obowiązki 
pracownicze w trybie zdalnym są czę-
sto realizowane za pomocą prywatnego 
sprzętu. Co więcej, pracownicy wielo-
krotnie korzystają ze służbowych zaso-
bów nie przez fi rmową sieć, tylko poprzez 
dowolne, dostępne w danych warunkach 
połączenie z internetem. W takiej sytuacji 

kolejnym elementem, który warto wziąć 
pod uwagę w  kwestii bezpieczeństwa, 
jest weryfi kacja wiarygodności urządzeń 
i tożsamości użytkowników, np. za pomo-
cą wieloskładnikowego uwierzytelniania 
(MFA).

Gwarancję maksymalnie bezpiecznego 
i elastycznego dostępu do zasobów obiecu-
ją dostawcy rozwiązań wirtualnych desk-
topów (VDI). Twierdzą oni, że mechanizm 
VPN, który wcześniej sprawdzał się w za-
pewnianiu pracy zdalnej wybranym pra-
cownikom, w obliczu nowych wyzwań, 
zastosowania na skalę masową, ujaw-
nia swoje ograniczenia. Wdrożenie VDI 
i stworzenie wirtualnego środowiska pra-
cy ma zapewnić ten sam poziom komfortu 
pracy użytkownika i bezpieczeństwo, jakie 
dawały sieć i komputer w biurze. Zapewni 
bowiem dostęp z dowolnego miejsca i na 
dowolnym urządzeniu do tych samych 
aplikacji i danych.

Przy projektowaniu sieci warto wybiegać 
myślą w przyszłość, by nie okazało się, że 
rozwiązanie zastosowane w projekcie, nad 
którym prace są fi nalizowane, już jest lub 
zaraz będzie technicznie przestarzałe i nie-
wydajne. Wybierając bramę/router, prze-
łączniki czy też punkty dostępowe należy 

Duża elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość zarzą-
dzania, także poprzez chmurę – te kwestie decydują 
dziś o wyborze rozwiązania sieciowego dla mniejszego 
i średniego biznesu. 

n Tomasz Janoś

Wi-Fi 6 i SD-WAN
– O TYM SIĘ MÓWI

INFRASTRUKTURA S IECIOWA
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klientów łączących się z nią, a dotychczasowa 
infrastruktura powstawała w trybie ad hoc.

Obecne na rynku oprogramowanie do 
wykonywania site survey może być także 
narzędziem do planowania rozmieszcze-
nia punktów dostępowych dla nowego czy 
dopiero powstającego obiektu.

– Ponieważ nie powinno się tego robić 
metodą „na oko”, trzeba wcześniej spraw-
dzić, czy zaplanowana sieć jest w  stanie 
spełnić oczekiwania – dodaje Anna Skowi-
na. – Oprogramowanie pomoże zoptyma-
lizować liczbę punktów dostępowych oraz 
ich rozmieszczenie. Taka analiza może być 
wskazówką do zaplanowania także tras oka-
blowania i miejsc na szafy dystrybucyjne, gdy 
obiekt dopiero jest budowany. Dla klienta to 
oszczędność czasu i pieniędzy. 

Oprócz planów obiektu przydadzą się in-
formacje o warunkach, w jakich ma działać 
powstająca sieć WLAN – im więcej takich 
wskazówek, tym lepiej. Istotne będą cho-
ciażby dane budowlane: z jakiego materiału 
wykonane będą ściany, jakie fi zyczne prze-
szkody powstaną, w jakim otoczeniu plano-
wane są sale konferencyjne itp. Ważne będą 
odpowiedzi na pytania dotyczące eksplo-
atacji: jaki obszar ma być pokryty zasięgiem 
sieci, ilu użytkowników będzie obsługiwa-
nych, z jakich aplikacji będą oni korzystać 
itd. To oczywiste, że inaczej będzie wyglą-
dać sieć dla dużej hali magazynowej, plano-

pamiętać, że sieci są i będą coraz bardziej 
obciążone przez rosnącą liczbę podłącza-
nych do nich urządzeń i wielką ilość gene-
rowanych przez nie danych. Dlatego warto 
przekonywać klientów np. do Wi-Fi 6, bo 
nawet jeśli nie ma jeszcze w użytku zbyt 
wielu urządzeń klienckich obsługujących 
ten standard, to będzie ich przybywać. Co 
istotne, ceny punktów dostępowych są 
już porównywalne ze sprzętem starszej 
generacji.

Generalnie, w przypadku sieci WLAN 
najważniejsze staje się to, by miała ona od-
powiedni zasięg, zapewniała optymalną 
wydajność, a przede wszystkim była sta-
bilna. Jeśli któryś z tych warunków nie jest 
spełniony, integrator może zapropono-
wać zrobienie site survey, czyli rekonesan-
su u klienta. Może on ujawnić takie rzeczy, 
jak nieprawidłowe rozmieszczenie punk-
tów dostępowych, interferencje (wzajem-
ne zakłócanie się urządzeń), niepoprawną 
ich konfi gurację, czy też wpływ obcych sie-
ci Wi-Fi. Rozwiązaniem będzie wtedy relo-
kacja i rekonfi guracja sprzętu, wykonana na 
podstawie uzyskanych pomiarów.

– Takie pomiary warto wykonać nie tylko 
wtedy, gdy występują problemy – mówi Anna
Skowina, Inżynier Wsparcia Sprzedaży 
w Komputronik Biznes. – Ich rezultaty przy-
dadzą się też w sytuacji, gdy planuje się roz-
budowę sieci WLAN albo zwiększenie liczby 

Zdaniem integratora 
nAnna Skowina, inżynier 

wsparcia sprzedaży, 
Komputronik Biznes
Modernizacja istnie-

jącej u klienta sieci 

powinna zostać poprze-

dzona audytem. W przy-

padku sieci pasywnej, czyli 

fi zycznej infrastruktury, prowadzi 

on do stworzenia często nieistnieją-

cej wcześniej dokumentacji. Nanie-

sienie na plany obiektów aktualnie 

istniejącego okablowania i gniazd, ich 

weryfi kacja, określenie topologii po-

łączeń fi zycznych, punktów dystrybu-

cji – wszystko to stanowi podstawę do 

zaplanowania modernizacji sieci. Ta-

kiej, która będzie zgodna z potrzebami 

klienta oraz standardami bezpieczeń-

stwa. Uporządkowanie, prawidłowe 

opisanie i oznakowanie okablowania 

w szafach ułatwi późniejsze wprowa-

dzanie zmian i przyspieszy rozwią-

zywanie problemów. W przypadku 

serwerowni audyt obejmuje przede 

wszystkim inwentaryzację sprzę-

tu. Staje się ona punktem wyjścia do 

optymalizacji infrastruktury i umiesz-

czenia jej w szafach rack, bo wcale nie 

tak rzadko u klientów biznesowych 

można znaleźć mniej lub bardziej pro-

wizoryczne rozwiązania. 

Skontrolowanie infrastruktury pasyw-

nej jest podstawą do audytu urzą-

dzeń aktywnych, który pozwala na 

uzyskanie informacji o połączeniach 

logicznych. Prowadzi to do identyfi ka-

cji możliwych punktów awarii, a także 

analizy konfi guracji w odniesieniu do 

najlepszych praktyk i bezpieczeństwa 

infrastruktury. Ocena poprawności 

konfi guracji (wraz z analizą podstawo-

wych procesów biznesowych klien-

ta oraz narzędzi, które je wspierają) 

pozwala na wydanie rekomendacji 

uwzględniających obszary krytycz-

ne zarówno dla bezpieczeństwa, jak 

i działania biznesu. 

Migracja do chmury 
wcale nie oznacza,
że MŚP przenoszą 
tam wszystko.

wana pod kątem użycia czytników kodów 
kreskowych, zaś inaczej dla obiektu biuro-
wego z salami konferencyjnymi, a jeszcze 
inaczej na potrzeby hotelu. Dobór konkret-
nych urządzeń i ich instalacja będą też zale-
żeć od charakteru obiektu, w którym mogą 
panować trudne warunki środowiskowe, 
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Porównanie tradycyjnej sieci WAN z infrastrukturą SD-WAN

Tradycyjna sieć WAN

Sieć SD-WAN

Oddział fi rmy/
/zdalne biuro 

Tradycyjne routery 
WAN

Tradycyjne routery 
WAN

Centrala fi rmy 
lub chmura

Routery 
SD-WAN

Oddział fi rmy/
/zdalne biuro 

Internet Routery 
SD-WAN

Centrala fi rmy 
lub chmura

DSL

Światłowód

LTE

DSL

Światłowód

DSL

Światłowód

LTE

Kontroler 
SD-WAN

Zdaniem producenta 
nAleksandra Sosnowska, Product Sales Specialist, Cisco

Obserwujemy wyraźny wzrost wykorzystania sie-

ci bezprzewodowych w fi rmach każdej wielko-

ści, z infrastrukturą bazującą na specjalizowanym 

kontrolerze, bez niego lub zarządzane za pomocą 

usług chmurowych. Oczywiście, decyzje o imple-

mentacji konkretnych produktów zależą od rodzaju 

działalności klienta, jego potrzeb i oczekiwań. Małe 

fi rmy najczęściej sięgają po rozwiązania pozbawione kon-

trolera, ponieważ są łatwiejsze we wdrożeniu i zarządzaniu. 

Tym bardziej, że zapewniana przez nie funkcjonalność jest 

bardzo zbliżona do sieci zarządzanych za pomocą kontrolerów.

nPiotr Dudek, Regional Director Eastern Europe, Netgear
Po stronie użytkownika pracującego zdalnie po-

trzebny jest dobrej jakości router, zapewniający 

nieprzerwany dostęp do sieci. Z kolei po stronie 

fi rmy powinien znaleźć się router, który tę pracę 

zdalną umożliwi. Z uwagi na dynamicznie zmie-

niającą się sytuację, ważna jest też skalowalność 

pozwalająca na szybką adaptację rozwiązań do panujących wa-

runków. Dzisiaj fi rma może mieć 10 osób pracujących zdalnie, 

jutro natomiast już 40. Co istotne, w przedsiębiorstwach doszło 

do redefi nicji styku z internetem. Administratorzy zrozumieli, 

że chronić należy również stacje robocze, z których pracownicy 

łączą się z fi rmowymi zasobami, a nie tylko same zasoby.

nRobert Gawroński, SMB Channel Manager, TP-Link
Trendy na rynku sieciowym wyznacza obecnie 

głównie rozwój standardu Wi-Fi 6, co wiąże 

się z rosnącą dostępnością zgodnych 

z nim urządzeń końcowych. Wi-Fi 6 z pewno-

ścią podbije rynek, choć nie nastąpi to jeszcze 

w tym roku. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

sieci bezprzewodowej coraz częściej wykorzystuje się protokół 

WPA3. W sieciach kablowych natomiast powoli dobiega końca 

era gigabitowego Ethernetu. Przełączniki w tym standardzie bę-

dą stopniowo zastępowane przez urządzenia z portami 2,5 oraz 

10 GE. Wynika to z coraz większej ilości danych przesyłanych 

w sieci. Także wdrażanie Wi-Fi 6 wymusza modernizację sieci 

przewodowej na wielogigabitową. 

połączenia, z uwzględnieniem przy tym 
wymagań aplikacji, natężenia ruchu, od-
ległości pomiędzy nadawcą i  odbiorcą 
oraz dostępnej przepustowości. Firmy 
mogą wykorzystywać SD-WAN do odcią-
żania ruchu związanego z  internetem 
i bezpośredniej komunikacji z dostawca-
mi chmury publicznej za pośrednictwem 
VPN, pozostawiając dotychczasowe, dro-
gie łącze MPLS jedynie do obsługi ruchu 
najbardziej wrażliwego na opóźnienia, 
jitter czy utratę pakietów. 

takie jak niestandardowe temperatury czy 
duże zapylenie.

SD-WAN, z niszowego modelu tworzenia 
sieci rozległych, w ciągu kilku ostatnich 
lat stał się jednym z najszybciej rozwija-
jących się segmentów branży. Nie tylko le-
piej niż tradycyjne sieci WAN odpowiada 
na potrzeby fi rm przechodzących cyfrową 
transformację, które chcą korzystać z apli-
kacji SaaS, a także rozwijać swoje środo-
wiska IT w  modelu wielochmurowym, 
uwzględniającym chmurę hybrydową. 
Zaspokaja także ich dążenie do łatwiejsze-
go zarządzania wieloma rodzajami łączy 
WAN, mającego na celu poprawę wydaj-
ności aplikacji oraz podniesienie poziomu 
obsługi użytkownika końcowego. 

Gartner przewiduje, że do 2024  r. 
60 proc. korporacji wdroży SD-WAN, by 
zwiększyć swoją elastyczność i wspar-
cie dla aplikacji chmurowych. W prze-
szłości przedsiębiorstwo mogło używać 
jednego łącza MPLS do obsługi całego ru-
chu w oddziale. Natomiast teraz lokalni 
ISP są w stanie dostarczyć do oddziałów 
światłowód nawet o bardzo dużej prze-
pustowości, a do dyspozycji jest jeszcze 
szybka sieć mobilna i  inne metody ko-
munikacji. Można za ich pomocą two-
rzyć najbardziej wydajne i  optymalne 

Oprócz obniżenia kosztów transmisji 
danych, bardzo ważne jest zredukowa-
nie obciążeń operacyjnych, wynikające ze 
zmiany sposobu zarządzania infrastruk-
turą. W  fi rmie wielooddziałowej sieci 
nie są już administrowane indywidual-
nie, ponieważ całe środowisko jest kon-
trolowane z  jednego punktu, w którym 
defi niowane są wszystkie reguły poli-
tyki. W  efekcie nowe placówki podłą-
czane są do istniejącej infrastruktury
automatycznie, niemal bezobsługowo. n
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TP-Link ma w ofercie kilka rodzajów wielogigabitowych przełączników Ethernet, przeznaczonych 
dla małych i średnich fi rm. Modele zarządzalne mogą funkcjonować jako autonomiczne urządzenie 
sieciowe albo jako składnik zintegrowanego rozwiązania Omada SDN.

Sieci Ethernet 1 Gb/s już od kilku lat 
są standardem w fi rmach i gospo-
darstwach domowych. Ilość prze-

syłanych danych jednak cały czas rośnie, 
dlatego warto zarekomendować klientom 
wdrożenie infrastruktury zapewniającej 
transfer z większą szybkością. Umożliwi to 
bardziej komfortowe korzystanie z serwe-
rów NAS czy sieci bezprzewodowej w no-
wym standardzie Wi-Fi 6. 

W małym biurze sprawdzą się proste, 
niezarządzalne przełączniki desktopowe 
TL-SG105/108-M2, zapewniające odpo-
wiednio 5 i 8 portów o prędkości 2,5 Gb/s. 
Co ważne, korzystanie z pełnej przepusto-
wości nie wymaga wymiany okablowania 
sieciowego na kategorię 6 – przekłada się 
to nie tylko na dużą oszczędność czasu, 
ale i znaczące ograniczenie kosztów. Pra-
ca tych urządzeń jest zupełnie bezgłośna 
dzięki zastosowaniu wytrzymałej metalo-
wej i odprowadzającej ciepło obudowy, co 
wyeliminowało konieczność instalowania 
wentylatorów. 

Wkrótce do oferty TP-Link trafi ą tak-
że 5- i  8-portowe niezarządzalne prze-
łączniki, zapewniające transfer danych 
z prędkością 10 Gb/s na każdym porcie. 
Model TL-SX105 to urządzenie deskto-
powe o  bezwentylatorowej konstrukcji 
i wewnętrznej przepustowości wynoszą-
cej aż 100 Gb/s. Natomiast przełącznik 
TL-SX1008 można ustawić na biurku lub 
zamontować w szafi e rack. Będzie wyposa-

żony w bardzo cichy wentylator i zapewni
160 Gb/s wewnętrznej przepustowości. 

Do stosowania w  bardziej rozbudowa-
nych i  wymagających środowiskach 
przeznaczone są przełączniki zarzą-
dzalne L2+ – modele TL-SG3428X oraz 
TL-SG3428XMP. Oba wyposażone są 
w 24-gigabitowe porty RJ-45 oraz porty ty-
pu uplink – 4 sloty SFP+ 10GbE. W modelu 
XMP porty RJ-45 dostarczają także zasi-
lanie do podłączonych urządzeń w stan-
dardzie PoE (802.3at/af ), czyli do 30 W 
na pojedynczym porcie, a  maksymalna 
dostępna moc to 384 W.

Natomiast do połączeń z  najbar-
dziej wymagającymi urządzeniami, ta-
kimi jak punkty dostępowe Wi-Fi 6
EAP660 HD z  portami 2,5 Gb/s, 
świetnie nada się przełącznik zarzą-
dzalny L2+ TL-SG3210XHP-M2, wypo-
sażony w 8 portów PoE+ o przepustowości 
2,5 Gb/s na każdym porcie (łączna moc 
podłączonych urządzeń to 240 W, do 30 W 
na pojedynczym porcie) oraz 2 gniazda 
uplink SFP+ 10GbE.

Urządzenia te zostały przystosowane 
do współpracy z platformą Omada SDN 
zapewniającą zintegrowane zarządzanie 
punktami dostępowymi, przełącznikami 
i bramą sieciową. Centralne zarządzanie 
w chmurze i inteligentne monitorowanie 

umożliwia stworzenie wysoce skalowal-
nej sieci – w pełni kontrolowanej za po-
mocą jednego interfejsu. Rozwiązanie to 
sprawdza się szczególnie w hotelarstwie, 
edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach 
oraz placówkach z wielu innych branż.

Przełączniki te cechują się funkcjonal-
nością rozwiązań klasy biznesowej. Pod-
stawowe funkcje, takie jak 802.1Q VLAN, 
STP/RSTP oraz LACP, pozwalają na stwo-
rzenie bezpiecznej i wydajnej sieci. Urzą-
dzenia wyposażono też w kilka bardziej 
rozbudowanych funkcji, jak statyczny rou-
ting, ACL czy uwierzytelnianie 802.1X. Po-
nadto, bezpieczeństwo zwiększają mecha-
nizmy ochrony przed atakami DoS, Storm 
Control, DHCP Snooping. Dostępne są też 
algorytmy optymalizacji transmisji głosu 
i wideo (QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping).

Do oferty TP-Link wkrótce trafi ą kolejne 
modele zarządzalnego sprzętu sieciowe-
go. Znajdą się wśród nich 8- i 16- portowe 
przełączniki agregujące L2+ TL-SX3008F
oraz TL-SX3016F z  gniazdami SFP+, 
zapewniającymi transfer do 10 Gb/s. 

Warty uwagi będzie także przełącznik 
TL-SX3206HPP z 4 portami 10GbE za-
pewniającymi zasilanie PoE 802.3 af/at/
/bt (zasilają urządzenia końcowe o mocy 
nawet do 60 W, łączna moc urządzenia to 
200 W) oraz dwoma gniazdami SFP+.

Dystrybutorami TP-Link w Polsce są 
fi rmy: AB, Also, NTT System i Veracomp 
– Exclusive Networks.

dziś już nie wystarczy 

Dodatkowe informacje:
Robert Gawroński,

SMB Channel Manager, TP-Link, 
robert.gawronski@tp-link.com
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wania twierdzą, że rynek nowych techno-
logii w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech 
jest jednym z najbardziej obiecujących pod 
względem rozwoju w całej Europie. Nie tyl-
ko ze względu na fakt, że kraje te wciąż mają  
pewien dystans do nadrobienia względem 
państw Europy Zachodniej, ale także spe-
cyfi kę tych rynków. 

Plusy powolnej cyfryzacji 
Jak wiadomo, w  Polsce proces cyfrowej 
transformacji, w tym również migracja do 
chmury, rozpoczął się później niż w Europie 
Zachodniej. Dzięki temu nasze fi rmy mogą 
korzystać z doświadczeń Niemiec, Szwecji 
czy Danii. Wnikliwa obserwacja pozwala im 
uniknąć błędów i wybierać najbardziej wy-
dajne modele budowania środowisk IT. 

Chociaż w czasie pandemii polskie fi rmy 
częściej decydują się na chmurę publiczną 
niż przed jej wybuchem, to jest za wcześnie, 
aby mówić o masowej migracji. Zdaniem 
Marcina Zmaczyńskiego, Senior Marke-
ting Executive CEE w Aruba Cloud, realne 

jest przekonanie ponad 50 proc. rodzimych 
przedsiębiorstw do korzystania z chmury, 
ale żeby osiągnąć ten cel trzeba przełamać 
kilka barier. Jedną z nich jest obawa o utratę 
danych – aż 41 proc. respondentów uczestni-
czących w badaniu Aruba Cloud wymienia 
ten czynnik jako najbardziej zniechęcający 
do migracji, zaś 23 proc. wskazuje na koszty 
związane z tym procesem. 

Z kolei w raporcie EY Polska „Transfor-
macja cyfrowa fi rm 2020” aż 29 proc. bada-
nych przyznaje wprost, że nie ufa usługom 
chmurowym, 24 proc. obawia się wysokich 
wydatków, a 14 proc. twierdzi, że na rynku 
brakuje ofert dostosowanych do ich indy-
widualnych potrzeb. Co zatem zrobić, aby 
zmienić podejście właścicieli małych i śred-
nich biznesów? 

– Przed wdrożeniem usługi warto ją po-
znać, dać sobie czas na oswojenie się z nią 
– doradza Leszek Szczęch, dyrektor ds. roz-
woju w Colt Technology Services. – Tak na-
prawdę jest to także zadanie dostawcy, aby 
zapewnić odpowiednią obsługę klientom. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa powoli przekonują 
się do chmury publicznej. Tempo popularyzacji usług 
chmurowych w tej grupie odbiorców zależy jednak 
nie tylko od usługodawców, ale również integratorów.

Zdaniem Gartnera, w najtrudniejszym 
okresie pandemii fi rmy musiały sku-
pić się na trzech priorytetach: fi nanso-

wym (oszczędzanie gotówki i optymalizacja 
kosztów IT), operacyjnym (wspieranie i za-
bezpieczanie zdalnej pracy) oraz ochronie 
zasobów IT (zapewnianie odporności na 
ataki). Inwestowanie w rozwiązania chmu-
rowe zapewniło wygodny sposób na zaspo-
kojenie wszystkich tych potrzeb. Gartner 
przewiduje, że w 2021 r. globalne wydatki 
na chmurę publiczną osiągną 323 mld dol., 
a więc 20 proc. więcej niż w 2020 r. 

Jednak popyt na usługi chmurowe w po-
szczególnych częściach globu jest zróż-
nicowany, zaś Polska nie należy do grona 
prymusów. Jak wynika z danych Eurostatu, 
w 2020 r. z chmury obliczeniowej korzystało 
w Polsce 24 proc. przedsiębiorstw, podczas 
gdy średnia unijna wyniosła 36 proc.  

Pozycja Polski może być jednak swego 
rodzaju atutem, na co zwraca uwagę Aruba
Cloud w  raporcie „Wykorzystanie usług 
chmurowych w biznesie”. Autorzy opraco-

Sektor MŚP
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Nie jest powiedziane, że z dnia na dzień trzeba 
przenosić całe zasoby fi rmy do chmury. Moż-
na zacząć od mniejszej części, a potem konty-
nuować transformację.

Oprócz dostawców, istotną rolę w edu-
kacji klientów odgrywają integratorzy, 
którzy mają niepośledni wpływ na decy-
zje podejmowane przez małych i średnich 
przedsiębiorców. Ci bowiem coraz częściej 
mają trudności ze znalezieniem specjali-
stów IT i korzystają ze wsparcia lokalnych 
fi rm zajmujących się dostawą oraz instalacją 
sprzętu, a także bardzo często doradztwem 
i serwisem. Integratorom nie zawsze opłaca 
się sprzedawać usługi chmurowe i starają się 
zniechęcić swoich klientów do tego mode-
lu. Czasami bardziej opłacalnym rozwiąza-
niem jest bowiem zakup urządzeń. 

– Publiczna chmura nie jest usługą dla 
wszystkich – zauważa Tomasz Magda, CEO 
w Produkcja Chmur. – Nie powinno się też 
na nią patrzeć poprzez pryzmat oszczęd-
ności, lecz możliwości szybkiego skorzysta-
nia z wielu zaawansowanych i praktycznie 

gotowych od ręki rozwiązań z takich obsza-
rów jak sztuczna inteligencja czy analiza 
wielkich zbiorów danych.

SaaS niekoniecznie dla 
resellerów
Od kilku lat najpopularniejszą usługą 
oferowaną przez dostawców chmury 
publicznej pozostaje SaaS i w najbliż-
szym czasie raczej się to nie zmieni. Gartner
prognozuje, że na koniec bieżącego ro-
ku globalne przychody ze sprzedaży SaaS 
wyniosą 122 mld dol., co oznacza 19 proc. 
wzrost w ujęciu rocznym. W tym samym 
okresie w segmencie IaaS spodziewane są 
wpływy w wysokości 82 mld dol., a w przy-
padku PaaS 59 mld dol. SaaS jest wyjątko-
wo lukratywnym obszarem dla dostawców 
usług chmurowych. Model ten cieszy się 
również dość dużym zainteresowaniem 
wśród MŚP ze względu na możliwość dostę-
pu do innowacyjnych narzędzi bez po-
noszenia wydatków inwestycyjnych, 
automatyzację procesów, usprawnie-
nie operacji czy ograniczenie do mi-
nimum błędów ludzkich. 

Jednak rozwój SaaS niewiele wnosi 
do biznesów prowadzonych przez integra-
torów oraz resellerów. Oprócz tego, że mar-
że ze sprzedaży tego typu usług nie są zbyt 
wysokie, istnieją pewne obawy, że w nieod-
ległej przyszłości partnerzy mogą stać się 
zbędnym ogniwem w łańcuchu sprzedaży 
SaaS. Trudno też znaleźć obszary, w któ-
rych integratorzy mogliby wnieść wartość 
dodaną do oferty dostawców. Poważnym 
ograniczeniem jest brak możliwości doko-
nywania znaczących zmian w funkcjonal-
ności oprogramowania, a nawet jeśli takowe 
się pojawią, wymagają specyfi cznych i czę-
sto trudno dostępnych kompetencji. 

Pewien wyjątek stanowi sprzedaż roz-
wiązań do ochrony danych zgromadzo-
nych i przetwarzanych w ramach usługi 
SaaS. Usługodawcy nie biorą na siebie odpo-
wiedzialności za omyłkowe lub celowe usu-
nięcie plików przez użytkownika bądź ich 
zaszyfrowanie za pomocą oprogramowa-
nia ransomware. W związku z tym klienci 
powinni wykazywać zainteresowanie sys-
temami do backupu pochodzącymi od ze-
wnętrznych dostawców. 

– Oprogramowanie w  modelu usługo-
wym pojawiło się dość szybko w ofercie re-
sellerów – mówi Arkadiusz Sikora, Country 

Manager VMware’a w Polsce. – Mogłoby się 
wydawać, że w związku z tym dysponują oni 
największym doświadczeniem w  sprzeda-
ży SaaS i jest to dla nich optymalny obszar. 
W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej. 
Ostatni rok zmienił reguły gry i wzrosła po-
pularność takich usług jak DRaaS czy Work-
space as a Service. Tutaj widzę duże pole do 
popisu dla integratorów.

Ciekawe perspektywy rysują się też przed 
usługami IaaS. Gartner prognozuje, że 

Zdaniem producenta 

n Arkadiusz Sikora, Country 
Manager, VMware
Chmura demokraty-

zuje dostęp do wysokiej 

klasy zasobów IT. Jak to 

często bywa, w począt-

kowej fazie tym modelem 

przetwarzania danych naj-

bardziej zainteresowani byli klienci 

korporacyjni. Ze względu na swoją 

pozycję, zazwyczaj to właśnie oni 

mogą pozwolić sobie na wykorzysta-

nie „nowinek technologicznych”. Ten 

etap mamy już za sobą i dziś po roz-

wiązania chmurowe coraz chętniej 

sięgają również MŚP, ale ich udział 

w strukturze klientów jeszcze dłu-

go nie będzie tak duży jak w krajach 

skandynawskich.

n Tomasz Stachlewski, 
CEE Senior Solutions 
Architecture Manager, AWS
Rozwiązania chmurowe,

bez względu na to czy 

mówimy o IaaS, PaaS czy 

SaaS, rozszerzają portfo-

lio usług, które partnerzy oferu-

ją klientom końcowym. Jeszcze do 

niedawna fi rmy, które poszukiwały 

konkretnego rozwiązania spełniają-

cego ich wymagania biznesowe, były 

skazane na skomplikowane procesy 

zakupowe, obejmujące zarówno in-

frastrukturę, jak i obszar aplikacyj-

ny. Chmura i wiele wspomagających 

rozwiązań, wdrażanych na różnych 

płaszczyznach, ułatwia zaspokojenie 

wymagań klientów, zaś oferty part-

nerów budujących swoje portfolio na 

mechanizmach chmurowych stają się 

bardziej przejrzyste, konkurencyjne 

i tym samym lepsze. 
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n Abonamentowy model rozliczania 

redukuje ryzyko konieczności win-

dykacji, eliminuje potrzebę reali-

zowania inwestycji własnych oraz 

obniża próg wejścia.

n Brak problemów dotyczących 

dostępności kadry technicznej. 

n Możliwość korzystania z zaawan-

sowanych i wydajnych rozwiązań, 

przeznaczonych dla korporacji.

GŁÓWNE ZALETY
chmury publicznej w MŚP
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w bieżącym roku przychody uzyskane z ich 
sprzedaży będą wyższe o 39 proc. w porów-
naniu z 2020 r. Eksperci przyznają, że model 
IaaS idealnie wpisuje się w potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorstw, ponieważ niwe-
luje bariery istotne z punktu widzenia tej 
grupy użytkowników. Nie jest bowiem łatwo 
znaleźć wśród nich chętnych na zakup ser-
werów czy macierzy dyskowych z najwyż-
szej półki cenowej. Natomiast rośnie liczba 
MŚP zainteresowanych wypróbowaniem 
rozwiązań klasy korporacyjnej w cenie mie-
sięcznego abonamentu. 

– IaaS wydaje się być 
najkorzystniejszą usługą 
z punktu widzenia integrato-
rów, bowiem daje możliwość 
relatywnie łatwego i taniego 
stworzenia wartości dodanej 
oraz zwiększenia zakresu 
usług u klienta – mówi Adam 
Tomczak, SMB Sales Lead 
w HPE. – Zapewnia też opty-
malizację kosztów zarówno dla usługobiorcy, 
jak też integratora. Podobnymi atutami cha-
rakteryzuje się PaaS, aczkolwiek wymaga od 
integratora szerokich kwalifikacji. 

Od dłuższego czasu przez media branżowe 
przewija się fala dyskusji na temat wyższo-
ści chmury publicznej nad hybrydową lub 
odwrotnie. Wydaje się, że więcej argumen-
tów mają po swojej stronie zwolennicy roz-
wiązań mieszanych. Jak z wynika badania 
EY Polska, zaledwie 4 proc. polskich firm 
zamierza przenieść do chmury publicznej 
całość swoich zasobów. 

– Dług technologiczny, czas, ryzyko, 
a przede wszystkim rachunek ekonomicz-
ny przemawiają na korzyść chmury hybry-
dowej – mówi Adam Tomczak. – Migracja 
postępuje punktowo, z wyjątkiem firm uza-
leżniających swoją działalność od począt-
ku od usług chmurowych. Należy pamiętać, 
że MŚP są mocno związane z resellerami. 
Ci ostatni pełnią rolę działów IT dla swo-
ich klientów i  zajmują się optymalizacją  
rozwiązań.

Zaufanie do chmury publicznej spa-
dło po wybuchu afery SolarWinds. Cyber- 
atak dekady wywołał ostry spór pomiędzy 
koncernami z branży IT na temat bezpiecz-
nego przechowywania danych. Microsoft 
już od kilku lat konsekwentnie zachęca 
klientów do korzystania z chmury publicz-
nej. Co więcej, na firmowym blogu prze-
konuje, że tego typu usługi gwarantują 
przedsiębiorstwom najbardziej niezawod-
ną ochronę, zaś podejście hybrydowe wpro-
wadza niepotrzebne zamieszanie i otwiera 
przed hakerami dodatkową furtkę. 

Zupełnie inaczej widzą to przedstawicie-
le Della, HPE czy IBM-u, którzy nie wierzą, 
że klienci zaczną przenosić wszystkie dane 
do chmury publicznej, ponieważ ma to być 
niepraktyczna i często nieopłacalna opcja. 
Natomiast punkt widzenia Microsoftu, co 

nie jest zaskoczeniem, po-
dziela Amazon. 

– Chmura publiczna jest 
miejscem, w którym występu-
je największa gama rozwią-
zań, dlatego też ostatecznie są 
one wybierane przez najwięk-
sze grono integratorów oraz 
klientów – twierdzi Tomasz 
Stachlewski, CEE Senior 

Solutions Architecture Manager w AWS. 
– Można to porównać ze sposobem porusza-
nia się. Systemy pracujące w środowisku lokal-
nym pozwalają nam iść do przodu, hybrydy to 
trucht, natomiast dopiero usługi chmury pu-
blicznej pozwalają nam biec. 

Specjaliści IT i integratorzy wolą wolą ko-
rzystać ze sprawdzonych systemów niż roz-
wiązań nieznanych, których twórcy dopiero 
przecierają szlaki na rynku. W przypad-
ku usług chmurowych przełamanie barier 
sprzedażowych jest wyjątkowo trudne. 
Model „płać i używaj” nie tylko wymusza 
na integratorach całkowitą zmianę podej-
ścia do realizacji projektów, ale także formy 
rozliczeń z klientami. Trudno się dziwić, że 
większość integratorów stawia na tradycyj-
ne formy sprzedaży, a tylko bardziej odważ-
ni oferują rozwiązania hybrydowe. 

Ci drudzy mogą jednak liczyć na pomoc 
zarówno ze strony producentów, jak i usłu-
godawców. Przykładowo, VMware stwarza 
możliwość budowy chmury prywatnej lub 
hybrydowej na bazie autorskich rozwiązań, 
które są doskonale znane partnerom, oraz  
z wykorzystaniem sprzętu klienta pracują-
cego w lokalnym centrum danych. Z kolei 
HPE dostarcza własną infrastrukturę w for-
mie usługi, łącząc w ten sposób zalety środo-
wiska chmurowego i lokalnego. 

O względy resellerów zabiegają też do-
stawcy usług chmurowych. Kuszą ich pro-
gramami motywacyjnymi i zachęcają do 
zdobywania wiedzy w zakresie doradztwa 
czy tworzenia aplikacji. 

– Budowanie kwalifikacji i wyścig po cer-
tyfikaty inżynierskie hiperskalerów już się 
rozpoczął. Powiększa się też liczba usługo-
dawców specjalizujących się w konsultingu 
i szkoleniach z zakresu chmury. Oczywiście 
głównym beneficjentem takiego stanu rzeczy 
będą dostawcy usług chmurowych – podsu-
mowuje Tomasz Magda.  n

Model IaaS 
idealnie wpisuje 
się w potrzeby 
małych i średnich 
przedsiębiorstw.
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Zdaniem integratora 

n  Maciej Wójcicki, IT Solutions   
Architect, ITBoom

Około 20–30 procent MŚP korzy-

sta obecnie z usług chmurowych. 

Jednak w dobie pandemii coraz 

więcej firm decyduje się na wdro-

żenie rozwiązań zapewniających 

ciągłość działania. Nowe narzędzia 

są doceniane, ponieważ wpływa-

ją na wzrost efektywności pracy, 

rozwój i modernizację przedsię-

biorstwa. Warto też zaznaczyć, 

że chmura jest dość szerokim po-

jęciem, ale trudno mówić o jej 

prawidłowym i kompleksowym 

wdrożeniu w sytuacji, gdy fir-

ma korzysta tylko z jednej prostej 

aplikacji online, która rozwiązuje 

kilka problemów w firmie. Chmu-

ra to niemal filozofia myślenia 

o wszystkich procesach zachodzą-

cych w przedsiębiorstwie w taki 

sposób, aby minimalizować koszty 

i optymalizować każdy proces.

n  Radosław Broniszewski, Cloud  
Solutions Architect, Billennium

Model PaaS można uplasować po-

między IaaS i SaaS, gdyż tak jak 

w IaaS nie musimy martwić się 

o infrastrukturę i mamy możliwość 

korzystania z gotowych usług na 

wzór SaaS. Jednak, w odróżnie-

niu od SaaS, można w relatywnie 

łatwy sposób dostosowywać i roz-

wijać rozwiązanie do własnych 

potrzeb. Wiąże się to z zaangażo-

waniem zespołów deweloperskich, 

lecz sam proces jest znacznie 

szybszy w przeciwieństwie do po-

zostałych dwóch typów usług. 

CHMURY PRYWATNE,  PUBLICZNE,  HYBRYDOWE 
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Swój szeroki pakiet usług, związanych 
z udostępnianiem zasobów centrum 
danych, Exea świadczy z własnego, 

zlokalizowanego w Toruniu, zaawansowa-
nego technicznie ośrodka. Bezpieczeństwo 
danych zapewnia redundantna infra-
struktura, zbudowana z wykorzystaniem 
komponentów wyłącznie zaufanych part-
nerów, ale także rygorystyczne procedu-
ry potwierdzone certyfi katami ISO 22301 
i 27001 oraz zespół wysoko wykwalifi ko-
wanych i doświadczonych inżynierów. Wi-
sienkę na torcie stanowi certyfi kat TIER 
III, przyznany Exea jako jedynemu cen-
trum danych w Polsce, który potwierdza 
gwarancję bezprzerwowej pracy ośrodka, 
co przekłada się na ciągłość działania pro-
cesów biznesowych klientów.

Resellerom i integratorom, którzy po-
szukują nowych, stałych źródeł docho-
dów, Exea oferuje współpracę bazującą na 
dwóch modelach rozliczenia – premiowym 

oraz abonamentowym. Decyzja o wyborze 
jednego z nich należy do partnera i nie jest 
związana z koniecznością przyjęcia na sie-
bie zobowiązania do wykonania jakichkol-
wiek planów sprzedażowych, zaś umowa 
partnerska jest bardzo prosta i pozbawio-
na niezrozumiałych kruczków. Operator 
nie stosuje także stopniowania poziomów 
partnerstwa.

Wyróżnikiem fi rmy Exea jest też to, że 
wyjątkową wagę przywiązuje do osobi-
stych relacji i kompleksowego wsparcia 
swoich partnerów. Pomaga im na każdym 
etapie – od analizy potrzeb klienta i wspar-
cia przedsprzedażowego, przez przygo-
towanie konkretnego rozwiązania i fazę 
testów, aż po migrację i dalsze zarządza-
nie rozwiązaniem. Jednak kluczem jest 
elastyczność w tworzeniu usług i dosto-
sowywanie rozwiązań do indywidualnych 
potrzeb klienta. 

– Nie ma dwóch takich samych wdrożeń, 
dlatego przy każdym z  nich należy dzia-
łać nieco inaczej. Nasi partnerzy często do-
skonale wiedzą, czego potrzebuje ich klient 
i zwracają się do nas jedynie w sprawie szyb-
kiej wyceny i uruchomienia usługi. Jednak 
zdarza się, że potrzebują naszych kompeten-
cji już na etapie przygotowań, gdzie nasze 
doświadczenie sprawdza się w stworzeniu 
kompleksowego rozwiązania. W obu tych 
modelach czujemy się równie dobrze i łatwo 

dopasowujemy do stylu pracy naszego part-
nera – mówi Mateusz Osowski, menedżer 
programu partnerskiego Exea Data Center.

Przedstawiciele Exea Data Center po-
stawili sobie jako jeden z celów wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom integratorów, 
twórców autorskich rozwiązań informa-
tycznych, resellerów oraz fi rm konsultingo-
wych i szkoleniowych z zakresu IT. Walczą 
też z utartymi schematami i próbują napięt-
nować sytuacje, w których oferta różnych 
operatorów centrów danych brzmi podob-
nie, a klient nie ma szans na zapoznanie się 
z technicznymi warunkami świadczenia 
usługi. Wskazują także na konieczność 
zwiększenia asertywności partnerów, któ-
rzy powinni wymagać jasnych warunków 
współpracy oraz sprzeciwiać się ustalaniu 
nieosiągalnych progów sprzedażowych lub 
uzależniania wysokości prowizji od wiel-
kości projektu czy poziomu partnerstwa. 

Więcej informacji na stronie exea.pl/
program-partnerski.

Exea Data Center priorytetowo traktuje jakość oferowanych usług oraz długofalowe podejście do 
współpracy z partnerami, z której obie strony czerpią maksymalnie dużo korzyści oraz satysfakcji.

Exea Data Center: nowa
jakość współpracy z integratorami

Dodatkowe informacje:
Mateusz Osowski,

menedżer programu partnerskiego, Exea Data Center 
mateusz.osowski@exea.pl 

Mateusz Osowski, 
menedżer programu partnerskiego, 

Exea Data Center

Integratorzy i reselle-
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n Wojciech Urbanek

ków bezplikowych czy wieloetapowych 
i wielowektorowych. Wiele z nich jest wy-
krywanych dopiero w  trakcie ich trwa-
nia lub po fakcie. Dlatego też specjaliści 
IT w  fi rmach i  instytucjach wzmacniają 
ochronę urządzeń końcowych poprzez in-
westycje w mechanizmy EDR (Endpoint 
Detection and Response). Są one obecne 
w rozwiązaniach, które – w odróżnieniu 
od antywirusów – nie skupiają się na iden-
tyfi kacji złośliwego oprogramowania, lecz 
detekcji nieprawidłowych działań. EDR za-
pewnia stały wgląd w to, co dzieje się w sieci, 
analizuje zachodzące procesy i powiązania 
między nimi, jak też kontroluje wpisy poja-
wiające się w rejestrze. Oprogramowanie 
po wykryciu nietypowej aktywności tworzy 
alert dla analityków bezpieczeństwa, którzy 
mogą zbadać ujawnioną nieprawidłowość 
i odpowiednio na nią zareagować. 

Dostawcy systemów bezpieczeństwa, za-
chęceni popularnością mechanizmu EDR, 
postanowili pójść dalej i wprowadzają na 
rynek jego rozbudowaną wersję –  XDR 
(eXtended Detection and Response), która 
automatycznie zbiera i koreluje dane z wie-
lu rozwiązań ochronnych – poczty e-mail, 
urządzeń końcowych, serwerów oraz różne-
go typu innych zasobów w chmurze i sieci. 
Ujednolicone podejście do bezpieczeństwa 
zapewnia pełny wgląd we wzorce danych 
oraz zdarzenia w sieciach, chmurach, urzą-
dzeniach końcowych i aplikacjach. 

Małe i średnie fi rmy muszą przedefi niować 
swoją politykę bezpieczeństwa i wdrożyć 
nowe rozwiązania. Niestety, w wielu przy-
padkach brakuje fachowców, którzy mogliby 
się tym zająć.

przestępczości będą rosły w tempie 15 proc. 
rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat i na 
koniec 2025 r. wyniosą 10,5 biliona dol. 
W 2015 r. było to „jedynie” 3,5 biliona dol.

O krok przed napastnikiem 
Małym i średnim fi rmom, często korzysta-
jącym z  archaicznych rozwiązań, ciężko 
jest powstrzymać rozpędzonych i rozzu-
chwalonych przestępców. Wprawdzie do-
stawcy systemów ochronnych nie stoją 
w miejscu i rozwijają swoje produkty, ale 
skuteczne zabezpieczenie sieci, urządzeń 
i danych wymaga ciągłej rozbudowy linii 
obrony. Klasyczny przykład dotyczy urzą-
dzeń końcowych: oferowane przez wiodą-
cych dostawców narzędzia antywirusowe 
powstrzymują więcej złośliwego kodu niż 
kiedykolwiek wcześniej, a nowoczesne pro-
dukty wykorzystują sztuczną inteligencję, 
uczenie maszynowe czy heurystykę adapta-
cyjną (a więc mechanizmy daleko wykra-
czające poza statyczne i łatwe do obejścia 
„defi nicje wirusów”). Ponadto, nowe wer-
sje rozwiązań zgłaszają mniej fałszywych 
alarmów niż poprzednie, a są od nich szyb-
sze i wykazują się większą skutecznością 
w  wykrywaniu zagrożeń. Jednak nawet 
najlepsze antywirusy mają ograniczenia, 
w związku z którymi nie pozwalają użyt-
kownikom być o krok przed napastnikami. 

Oprogramowanie antywirusowe staje 
się też niemal bezradne w przypadku ata-

Ostatnie miesiące były wyjątkowo 
trudne dla specjalistów od bez-
pieczeństwa, którzy musieli sta-

wić czoła fali zmasowanych cyberataków. 
Prawdziwą zmorą ludzi odpowiedzial-
nych za ochronę danych jest ransomware. 
W 2020 r. liczba tego typu ataków wzrosła 
o 485 proc. – informuje Bitdefender. Z kolei 
eksperci Coverware wyliczyli, że w pierw-
szym kwartale 2021 r. średnia wartość oku-
pu płaconego za odszyfrowanie danych 
wyniosła… 220,2 tys. dol. To oznacza wzrost 
aż o 43 proc. w ujęciu kwartalnym. 

Co gorsza, od pewnego czasu ransom-
ware znalazł się w cieniu ataków na łań-
cuchy dostaw. Dzieje się tak od 13 grudnia 
ub.r., kiedy świat dowiedział się o ataku na 
rozwiązania SolarWinds – najpoważniej-
szym w całym 2020 r. i prawdopodobnie 
największym w tej dekadzie. Specjaliści 
z fi rmy ESET zwracają uwagę, że w czwar-
tym kwartale ubiegłego roku miało miejsce 
tyle ataków na łańcuchy dostaw, ile w po-
przednich latach przez cały rok. 

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest 
powrót trojanów bankowych, z Emotetem 
na czele. Według danych Cisco, w ubiegłym 
roku zetknęło się z nim 45 proc. fi rm. Ma-
łe i średnie przedsiębiorstwa zmagały się 
też z phishingiem, cryptominingiem czy 
atakami DDoS. Analitycy z Cybersecurity 
Ventures przewidują, że globalne koszty 
związane ze zwalczaniem skutków cyber-

I CO DALEJ? 
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XDR na pierwszy rzut oka budzi skoja- 
rzenia z systemami SIEM (Security Infor-
mation and Event Management). Te rów-
nież pozyskują dane z dziesiątek, a nawet 
setek narzędzi zabezpieczających i generują 
alerty. Jednak tradycyjne, statyczne podej-
ście do ochrony IT powoduje, że dostawcom 
SIEM-ów trudno się dostosować do sytu-
acji, w której wyjątkowo szybko zmieniają 
się techniki ataku. Natomiast XDR opraco-
wano właśnie z myślą o pracy w dynamicz-
nie zmieniającym się środowisku. 

Takie narzędzia jak EDR czy XDR coraz 
częściej znajdują zastosowania w dużych 
przedsiębiorstwach i  organizacjach. Ale 
w przypadku małych i średnich firm ich po-
pularność rośnie powoli, co najczęściej wy-
nika z braku specjalistów, którzy potrafią 
zrobić użytek z danych dostarczanych przez 
inteligentne systemy. Ich deficyt potwierdza 
między innymi raport „Cyberbezpieczeń-
stwo w polskich firmach 2021”, opracowa-
ny przez firmę Vecto. Wynika z niego, że 
w 2019 r. z usług specjalistów od bezpieczeń-
stwa nie korzystało 46 proc. firm, podczas 
gdy w 2020 r. odsetek ten wzrósł do 52 proc. 

Co ciekawe, wśród 48  proc. przedsię-
biorstw, które mają wsparcie ze strony fa-
chowców, większość (26 proc.) opiera się 
na wewnętrznych kadrach IT. Jedynie 
22 proc. ankietowanych firm zleca obsłu-
gę obszaru ochrony systemów i danych IT 
na zewnątrz. Analitycy są zgodni, że ten 
ostatni wskaźnik będzie piąć się w górę, 
a małe i średnie firmy, zamiast klasyczne-
go EDR-a, zaczną wybierać model MSSP 
(Managed Security Service Provider) bądź 
MDR (Managed Detection and Response), 
w którym usługodawca przejmuje na siebie 
wszelkie obowiązki związane z  ochroną 
sieci i urządzeń końcowych klienta. Takie 
usługi oferują m.in. Sophos, Bitdefender  
czy Trend Micro. 

Warto przy tym dodać, że w trochę innym 
kierunku podąża Acronis, który wprowa-
dził rozbudowany pakiet usług obejmu-
jący nie tylko rozwiązania do ochrony 
urządzeń końcowych, takich jak kompute-
ry czy serwery, ale również backupu, odzy-
skiwania danych po awarii czy zarządzania 
poprawkami i aktualizacjami systemu ope-
racyjnego. Artur Cyganek, dyrektor na Eu-
ropę Wschodnią w Acronisie, zapowiada, że  Fo
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producent będzie systematycznie dodawać 
kolejne elementy. Przykładowo, już niedłu-
go, dzięki zakupowi firmy DeviceLock, pa-
kiet tej marki wzbogaci się o moduł DLP, 
chroniący przed wyciekami danych. 

Już od dawna toczy się dyskusja czy Mac-
Book potrzebuje ochrony ze strony anty-
wirusów. Część ekspertów przekonuje, że 
tego typu pomoc jest zbyteczna, bowiem 
system operacyjny macOS bazuje na sys-
temie Unix, a przez to ma lepiej rozwinię-
te funkcje bezpieczeństwa i uprawnień niż 
Windows. Poza tym produ-
cent z Cupertino bardzo ry-
gorystycznie podchodzi do 
instalowania i uruchamia-
nia aplikacji z  zewnątrz. 
Microsoft w  tym zakresie 
zapewnia użytkownikom 
dużo większą swobodę. 

Z drugiej strony zainte-
resowanie hakerów syste-
mem operacyjnym zależy 
od stopnia jego popularno-
ści, a  pod tym względem 
Microsoft bije na głowę 
konkurenta. Według IDC, 
na koniec ubiegłego roku 
w „okienka” było wyposażonych 80,5 proc. 
komputerów, zaś w macOS 7,5 proc. A jed-
nak rosnąca sprzedaż laptopów z nadgry-
zionym jabłuszkiem nie umknęła uwadze 
cyberprzestępców. Atlas VPN informuje, że 
w 2020 r. wykryto 674 tysiące próbek zło-
śliwego oprogramowania atakującego kom-
putery MacBook. Rok wcześniej było ich  
56 tysięcy. Czy to oznacza, że użytkownicy 
„jabłek” zaczną inwestować w antywirusy? 

– Nie jest prawdą, że MacBooka nie da się 
zainfekować złośliwym oprogramowaniem. 

Wektor ataku jest bardzo często taki sam jak 
w przypadku komputerów z systemem Win-
dows – mówi Tomasz Rot, dyrektor sprze-
daży Barracuda na Centralną i Wschodnią 
Europę. – Poza tym użytkownicy kompute-
rów z macOS czy urządzeń z iOS są tak samo 
podatni na socjotechnikę czy ataki phishing 
prowadzone za pomocą poczty e-mail, wia-
domości SMS czy komunikatorów. 

Trudno nie zgodzić się z tego typu opi-
niami, chociaż właściciele urządzeń  
Apple’a są stosunkowo rzadko niepokojeni 
przez hakerów. Jak wynika z cytowanego 
wcześniej raportu Atlas VPN, w 2020 r. wy-
kryto 135 razy więcej zagrożeń dla kompute-

rów z Windowsem niż na  
MacBooki. Z analogiczną 
sytuacją mamy do czynie-
nia na rynku smartfonów, 
na którym pod ostrza-
łem hakerów znajdu-
ją się przede wszystkim 
urządzenia z Androidem. 
Szacuje się, że udział te-
lefonów wyposażonych 
w  system operacyjny  
z  zielonym robocikiem 
w światowym rynku prze-
kracza nieco 80 proc. To 
sprawia, że użytkownicy 
iPhone’ów czują się dużo 

bardziej bezpiecznie niż właściciele smart-
fonów innych marek. Poza tym Apple ma 
bardziej restrykcyjny proces zatwierdzania 
aplikacji do App Store’a niż Google. 

Tymczasem specjaliści Cisco zwraca-
ją uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. 
Otóż urządzenia z systemem iOS są szybciej 
aktualizowane niż te z Androidem. Praw-
dopodobieństwo udostępnienia aktualiza-
cji lub poprawek bezpieczeństwa w ciągu 
30 dni od wprowadzenia ich na rynek by-
ło 3,5 razy większe w przypadku sprzętu  

W 2020 r. aż 

97% 
firm na całym 
świecie spotkało się  
z zagrożeniami 
dotyczącymi 
smartfonów.

Zdaniem integratora  

n  Karol Labe, CEO, Miecz Net
Zmiana modelu pracy oraz lawinowy wzrost liczby cyberataków sprawiły, że  

firmy zaczynają zmieniać swoją strategię zabezpieczania komputerów. W związku  

z tym rozszerzają poziom ochrony i obok antywirusów pojawiają się takie narzę-

dzia jak personalny firewall czy moduł sandbox. Przedsiębiorcy przywiązują też 

coraz większą wagę do kontroli pracowników i inwestują w oprogramowanie DLP. 

W przypadku pracy zdalnej ważne jest też zachowanie odpowiednich procedur. 

Przede wszystkim należy zadbać o ochronę haseł dostępowych, które nawet  

w domu nie powinny znajdować się na przysłowiowych już żółtych karteczkach. 
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z systemem iOS niż w tych z Androidem 
Z  kolei Check Point w  raporcie Mobile 
Security Report 2021 ostrzega, że cztery na 
10 telefonów komórkowych jest wyjątkowo 
podatnych na cyberataki. 

W  2020  r. aż 97  proc. fi rm na całym 
świecie spotkało się z zagrożeniami doty-
czącymi smartfonów, zaś 46  proc. miało 
przynajmniej jednego pracownika, który 
pobrał złośliwą aplikację mobilną. Zdalna 
praca przyczyniła się do wzrostu ataków na 
osobiste smartfony używane do służbowych 
celów. Jeśli chodzi o ochronę tych urządzeń, 
ścierają się obecnie dwie koncepcje. Część 
przedsiębiorstw korzysta z popularnych na-
rzędzi zabezpieczających, a inne wybierają 
rozwiązania MDM (Mobile Device Mana-
gement), przeznaczone do zarządzania fl otą 
mobilnego sprzętu. 
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Trudniejsza ochrona sieci 
Wyjątkowa sytuacja, z jaką mamy do czy-
nienia od wielu miesięcy, spowodowała 
duże zamieszanie związane z konieczno-
ścią dostosowania się fi rm do pracy zdalnej. 
W przypadku sprzętu IT pierwsza fala zaku-
pów objęła laptopy, a jednocześnie dostawcy 
rozwiązań sieciowych byli bombardowani 
zapytaniami dotyczącymi konfi guracji połą-
czeń VPN. Zmiana modelu pracy zdopingo-
wała do działania cyberprzestępców, którzy 
wykorzystali chaos panujący w większości 
przedsiębiorstw. 

– Zanim doszło do optymalnego zabez-
pieczenia sieci, skonfi gurowania połączeń 
do fi rmowych zasobów, minęło trochę czasu
–  mówi Piotr Zielaskiewicz, Product 
Manager Stormshield w Dagmie. – Mogłoby 
się wydawać, że małe fi rmy powinny szybciej 

poradzić sobie z przejściem na model zdalny 
niż korporacje ze względu na dużą elastycz-
ność. Jednak problemem w ich przypadku był 
brak wykwalifi kowanej kadry. 

Obecnie najpopularniejszym urządze-
niem do ochrony sieci w MŚP jest UTM. 
Mniejsze przedsiębiorstwa wybierają ten 
sprzęt ze względu na jego uniwersalność 
oraz prostą obsługę i konfi gurację. Duży 
wpływ na decyzję mają też cena i stosunko-
wo niskie koszty eksploatacji. 

Również analitycy postrzegają przyszłość 
tego segmentu rynku w jasnych barwach. 
IDC prognozuje, że w  latach 2018–2025 
sprzedaż UTM-ów będzie rosnąć w tempie 
14,5 proc. rocznie. Czynnikiem napędza-
jącym popyt ma być rosnąca świadomość 
użytkowników końcowych na temat wirtu-
alnych sieci prywatnych oraz rozwój syste-
mów UTM nowej generacji. 

Zdaniem Tomasza Rota, chociaż urządze-
nia klasy UTM to bardzo popularne rozwią-
zanie, w czasie masowej migracji do pracy 
zdalnej nastąpiły związane z nimi pewne 
trudności. Ten sprzęt, podobnie jak klasycz-
ne rozwiązania VPN Client2Site, zaprojek-
towano z myślą o zapewnieniu dostępu do 
sieci wybranej grupie pracowników. Tym-
czasem w tradycyjnym modelu większość 
personelu pracowała w biurze, będąc z de-
fi nicji w zasięgu sieci fi rmowej. Obecnie ma-
my do czynienia z odwrotną sytuacją, a część 
systemów UTM nie była odpowiednio wy-
skalowana, aby poradzić sobie w nowych 
warunkach. Firmy szukały więc innych spo-
sobów, aby sprostać temu wyzwaniu. Część 
użytkowników wymieniła UTM-y na fi re-
walle NGFW i bramki e-mailowe, podczas 
gdy inni wybrali nowoczesne rozwiązania 
działające w modelu Zero Trust z granular-
ną kontrolą dostępu do zasobów. 

Na koniec warto przytoczyć opinię spe-
cjalistów Cisco, którzy wychodzą z założe-
nia, że o tym, czy sieć jest dobrze chroniona, 
decyduje kompleksowość zabezpieczeń. 
W praktyce oznacza to, że powinny objąć 
urządzenia końcowe i samą sieć na przykład 
poprzez segmentację i logiczne odseparo-
wanie jej elementów, a także zabezpieczyć 
styk sieci fi rmowej z internetem. W tej kwe-
stii nie powinny mieć miejsca „kompromisy 
technologiczne” i takie same zabezpiecze-
nia powinny stosować duże, jak i małe fi rmy. 
Jedyna różnica sprowadza się do odpowied-
niego wyskalowania produktów. n

Zdaniem producenta 

n Chester Wisniewski, Principal Research Scientist, Sophos
Wiele fi rm bazuje na tradycyjnych zabezpieczeniach brzegowych. 

Tymczasem w sytuacji, gdy personel pracuje w domu, najlepiej 

stosować kompleksowe rozwiązania ochrony urządzeń końco-

wych. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby usuwać wszel-

kie luki w systemie zabezpieczeń i zredukować jego złożoność. 

W przypadku produktów pochodzących od różnych dostawców 

trudno ocenić ich efektywną skuteczność. Poza tym konieczność za-

rządzania rozbudowanym systemem może prowadzić do błędów, które otwiera-

ją furtki dla hakerów. 

n Agnieszka Szarek, szefowa kanału partnerskiego, Fortinet
Wszystkie urządzenia końcowe muszą być zabezpieczone w takim 

samym stopniu jak infrastruktura lokalna, niezależnie od tego, 

gdzie się znajdują. Podczas gdy wydajność sieci rosła wystarcza-

jąco szybko, aby obsłużyć zadania wykonywane przez pracow-

ników zdalnych na swoich urządzeniach, to większość narzędzi 

zabezpieczających nie dotrzymała im kroku. Sprawiło to, że rozwią-

zania korzystające wyłącznie z mechanizmu VPN stały się przestarza-

łe. Dobierając narzędzia ochronne należy wybrać podejście do sieci bazujące na 

bezpieczeństwie, dzięki któremu współczesne przedsiębiorstwa mogą osiągnąć 

kluczowe dla ich ochrony łączność i odpowiednią wydajność. 

n Grzegorz Michałek, CEO, Arcabit
Klienci decydujący się na zabezpieczenie urządzeń mobilnych 

dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą użytkownicy, któ-

rzy instalują oprogramowanie ochronne i nic więcej ich nie inte-

resuje. Druga grupa to zazwyczaj odbiorcy korporacyjni, chcący 

obserwować funkcjonujące w strukturach fi rmy urządzenia, a tak-

że zdalnie nimi zarządzać, konfi gurować i kontrolować zdarzenia. 

Obie grupy staramy się edukować w zakresie możliwości i ograniczeń 

narzędzi zabezpieczających w systemach mobilnych, gdyż istnieją tutaj istot-

ne różnice w porównaniu z mechanizmami ochronnymi pracującymi w „dużych” 

systemach, takich jak Windows. 

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
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Cyberprzestępcy są coraz skuteczniejsi w ukrywaniu działania 
własnego złośliwego kodu. Programiści G Data podjęli rzuconą 
im rękawicę, udostępniając w najnowszych wersjach swoich 
produktów autorski mechanizm Beast, który bardzo dokładnie 
analizuje działanie kodu, dzięki czemu bardzo dobrze rozróżnia 
rzeczywisty atak od fałszywego alarmu.

T radycyjne, reaktywne metody wy-
krywania  złośliwego kodu, bazu-
jące na sygnaturach, już od pewne-

go czasu nie są wystarczające. Niezależnie 
od zastosowanego poziomu automatyza-
cji, tylko po sklasyfi kowaniu podejrzanego 
pliku jako  złośliwy można stworzyć sy-
gnaturę dla niego lub grupy powiązanych 
plików, zazwyczaj rodziny  złośliwego 
oprogramowania. Jednak obserwowana 
dziś szybkość jego rozprzestrzeniania się 
powoduje, że nie ma czasu na wykrywanie 
nowych zagrożeń, ich analizowanie, a w na-
stępstwie tych czynności przygotowywanie 
mechanizmów ochronnych. 

Sytuację utrudnia też fakt, że niemal każ-
dy nowy złośliwy kod jest unikalny. Cyber-
przestępcy, mając w perspektywie gigan-
tyczne zyski, inwestują wiele czasu i środ-
ków w stworzenie narzędzi automatyzu-
jących nie tylko tworzenie szkodliwego 
oprogramowania, ale też analizującego je-

go skuteczność, w tym stopień wykrywal-
ności przez rozwiązania antywirusowe. Aby 
skomplikować problem stosują silne algo-
rytmy szyfrowania oraz narzędzia pakujące 
w celu zaciemnienia złośliwego kodu. Nie-
którzy wprowadzają nowe próbki wirusów 
co kilka minut, zaś inni generują indywidu-
alny kod dla każdej ofi ary, bazując na mecha-
nizmie server-side polymorphism. 

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że złośli-
wy kod opracowywany jest w taki sposób, 
aby był „świadomy” w  jakim środowisku 
został uruchomiony. Gdy odkryje, że nie 
jest to zwykły komputer lub serwer, ale 
wirtualna maszyna czy sandbox, co świad-
czyłoby o działaniu oprogramowania anty-
malware, nie podejmuje żadnej akcji, a tym 
samym znacznie utrudnia analizę swojego 
zachowania. 

Zastosowanie przedstawionych mechani-
zmów oszukiwania narzędzi wykrywają-

cych spowodowało, że konieczne jest 
pokonanie przeciwnika jego bro-

nią. Należy prowadzić analizę 
bezpośrednio w  systemie 

operacyjnym użytkow-
nika, aby zmylić twór-

ców  złośliwego kodu. 
Ale należy to robić 
bardzo umiejętnie 
– skutecznie zadanie 
to wykonali inżynie-
rowie G Daty.

Owocem ich pracy jest mechanizm Beast, 
który monitoruje zachowanie kodu w sys-
temie operacyjnym i przechowuje w lokal-
nej, niewielkiej bazie danych informacje 
o każdej podejrzanej akcji pod postacią 
grafu. Działanie Beast nie polega na iden-
tyfi kacji złośliwych plików samych w so-
bie, ale na obserwacji złośliwych wzorców 
zachowania i ich powiązań. Jest to szcze-
gólnie pomocne w  przypadku rzadkiego 
szkodliwego kodu oraz rodzin złośliwego 
oprogramowania. 

W chronionym systemie działania Beast
obejmują dostęp do systemu plików, reje-
stru, połączeń sieciowych oraz komunika-
cję między procesami. Ilekroć nowy rekord 
jest dodawany do bazy danych grafów, jest 
ona przeszukiwana pod kątem podobnych 
wzorców zachowania. 

Mechanizm Beast stanowi uzupełnienie 
wobec obecnej już wcześniej w oprogra-
mowaniu G Daty funkcji DeepRay, której 
zadaniem jest wykrywanie prób zakamu-
fl owania się przez złośliwy kod, co ułatwia 
identyfi kację jego rdzenia, prowadzoną 
później ręcznie. Beast natomiast nie po-
lega na identyfi kacji samego  złośliwego 
oprogramowania, ale na obserwacji jego 
zachowania. Jest to szczególnie pomocne 
w przypadku ataków typu 0-day oraz rzad-
ko występującego szkodliwego kodu. 

Zadaniem Beast jest wypełnienie luki 
czasowej między reakcją modułu Deep-
Ray, a  fi nałem analizy rdzenia nowego 
szkodliwego oprogramowania. Jest to też
jednak bezcenna dodatkowa warstwa 
ochrony, która może okazać się nieoceniona 
w przypadku ataku za pomocą nietypowe-
go lub opracowanego specjalnie przeciwko 
danemu podmiotowi złośliwego kodu.

Więcej informacji o mechanizmie Beast 
zamieszczono na stronie gdata.pl/beast.

antywirusowa kontrola 
na sterydach

Dodatkowe informacje:
www.gdata.pl/biznes

Kontakt handlowy:
sales@gdata.pl, tel. 943 729 669

G Data Beast: 
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Nowa rodzina zapór sieciowych Sophos XGS wyposażona została w mechanizm głębokiej analizy 
danych, które w trakcie przesyłania szyfrowane są protokołem TLS 1.3 (Transport Layer Security). 
Zapewnia on jeszcze dokładniejsze wykrywanie złośliwego kodu.

Według producenta, nowe roz-
wiązanie jest nawet pięć razy 
szybsze niż inne dostępne na 

rynku modele i umożliwia analizę ruchu 
sieciowego bez strat wydajności. Weryfi ko-
wanie informacji szyfrowanych protoko-
łem TLS jest kluczowe dla bezpieczeństwa 
fi rm – mechanizm ten coraz częściej sto-
sują cyberprzestępcy, aby uniemożliwić 
narzędziom ochronnym wykrycie i  po-
wstrzymanie złośliwej działalności. 

Atakujący ukrywają swoją aktywność 
w ruchu sieciowym związanym z zaufa-
nymi stronami – wykorzystują chronione 
przez TLS usługi internetowe i chmuro-
we, takie jak Google Cloud, Pastebin czy 
Discord. Tylko w ciągu jednego miesią-
ca badacze Sophos znaleźli i zgłosili pra-
wie 10 tys. adresów URL kierujących do 
Discorda, które prowadziły do złośliwego 
oprogramowania. 

Przyspieszone monitorowanie 
ruchu 
W urządzeniach z  rodziny XGS wyko-
rzystano specjalną architekturę Xstream, 
stosowaną już wcześniej w innych zapo-
rach sieciowych Sophosa. W nowej serii
rozwiązań dodany został dodatkowy pro-
cesor Xstream zapewniający dokładniej-
szą ochronę przed zagrożeniami zero-day 

i innymi, nawet naj-
bardziej zaawan-
sowanymi atakami, 
w  tym ransomware.
W  sposób automa-
tyczny identyfikują 
zaufany ruch, charak-
terystyczny dla usług 
SaaS, sieci SD-WAN 
i  aplikacji chmuro-
wych, a  następnie 
priorytetyzują go, co 
wpływa na przyspie-
szenie transmisji danych. Uwolnione w ten 
sposób zasoby zapewniają jeszcze więcej 
przestrzeni dla ruchu objętego szyfrowa-
niem TLS i jego głębokiej analizy. 

Zapewniana przez urządzenia XGS 
ochrona bazuje na inteligentnym wykry-
waniu zagrożeń w  ramach świadczonej 
przez SophosLabs usługi Intelix. Podej-
rzany złośliwy kod jest bezpiecznie prze-
chowywany w  wirtualnym środowisku 
i poddawany głębokiej analizie na podsta-
wie wiedzy zgromadzonej przez Sophos 
w petabajtach danych o zagrożeniach. Ze-
staw reguł, na podstawie których prowa-
dzona jest analiza, jest stale aktualizowany, 
aby w szybki sposób wykluczyć ruch o bez-
piecznym charakterze. Dzięki temu zespo-
ły bezpieczeństwa mogą łatwo sprawdzać 
szyfrowaną transmisję danych i  zacho-
wać pełny wgląd w  infrastrukturę IT, 
bez obniżania wydajności systemu. 

Automatyczna synchronizacja 
ochrony
Zapory sieciowe XGS łączą się z platformą 
chmurową Sophos Central. W automatycz-
ny sposób wymieniają informacje o zagro-
żeniach z  innymi podłączonymi do niej 
rozwiązaniami i reagują na wykryte incy-
denty bezpieczeństwa. W ramach usługi 

Sophos Managed Threat Response (MTR) 
możliwe jest także zapewnienie dodatko-
wej ochrony, polegającej na opiece świad-
czonej w trybie 24/7 przez specjalistów 
ds. cyberbezpieczeństwa. Ułatwia to zarzą-
dzanie złożonymi środowiskami klientów. 

Urządzenia Sophos Firewall XGS są do-
stępne przez globalny kanał partnerów 
Sophos i dostawców usług zarządzanych 
(MSP). Przeznaczone są do pracy w cha-
rakterze kompleksowego zabezpiecze-
nia sieciowego dla małych i średnich fi rm, 
a także tych z rozproszonymi oddziała-
mi. Rozwiązania te objęte są uproszczo-
nym modelem licencjonowania, w ramach 
którego zapewniono rozszerzone wspar-
cie techniczne ekspertów Sophos. Produ-
cent zapowiedział, że w najbliższym czasie 
udostępnione zostaną także kolejne mo-
dele z tej rodziny, przeznaczone dla zło-
żonych środowisk brzegowych, w których 
wymagane jest zapewnienie maksymalnej 
przepustowości.

analizuje dane szyfrowane
protokołem TLS

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos,  

grzegorz.nocon@sophos.com
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Active Backup for Business (ABB) 
to dostarczane bezpłatnie z wy-
branymi modelami serwerów 

Synology NAS nowoczesne oprogramo-
wanie do tworzenia kopii zapasowych 
i  przywracania danych z  nieograni-
czonej liczby komputerów z systemem 
Windows, maszyn wirtualnych VMware, 
Hyper-V i serwerów plików. 

Narzędzie Active Backup for Business 
ułatwia stworzenie środowiska backupo-
wego, wdrożenie agentów i zarządzanie 
nimi. Wszystkie elementy tej procedury 
zostały maksymalnie uproszczone, dzięki 
czemu przebiega ona sprawnie i w dużej 
części jest zautomatyzowana.

ABB w bardzo wydajny sposób optyma-
lizuje zgromadzone dane i zabezpiecza 
tylko unikalne wersje plików (globalna 
deduplikacja), przez co minimalizowana 
jest objętość repozytorium backupu. Me-
chanizm przyrostowej kopii zapasowej 
identyfi kuje i przesyła tylko zmienione 
bloki w celu skrócenia czasu zabezpie-
czania danych i zmniejszenia wymaganej 
przepustowości w sieci.

Użytkownicy mają dostęp do wielu 
opcji zapewniających szybkie odzyskiwa-
nie pojedynczych plików, jak też całych 
środowisk (obrazy dysków, partycji, apli-
kacji) – także z konkretnego dnia, w któ-
rym została wykonana kopia. Co ważne, 
obrazy partycji można przywrócić do ma-
szyny wirtualnej działającej w środowi-
sku Synology VMM. Funkcję tę można 

wykorzystać także do testowania popraw-
ności wykonania kopii zapasowej obrazu 
dysku lub partycji.

Charakterystyczną cechą ABB jest bar-
dzo duży poziom automatyzacji zadań. 
Administrator może skonfi gurować sza-
blony w celu określenia częstotliwości 
tworzenia kopii zapasowych, liczby ich 
wersji oraz zasad przechowywania na 
urządzeniach, z uwzględnieniem różnych 
grup użytkowników. Może również włą-
czyć uprawnionym pracownikom portal 
samodzielnego odzyskiwania, umożli-
wiający poruszanie się po osi czasu w ce-
lu pobrania plików lub folderów.

Przy projektowaniu mechanizmów 
tworzenia kopii zapasowych nie za-
pomniano o  bezpieczeństwie danych. 
Wraz z wersją 2.2 oprogramowania ABB 
(obecnie w  wersji beta) dostępna bę-
dzie wbudowana funkcja szyfrowania, 
która zagwarantuje, że dane przechowy
wane w archiwum ABB będą ściśle pouf-
ne i niedostępne dla użytkowników nie-
posiadających klucza prywatnego.

Większość modeli serwerów NAS fi rmy 
Synology może być wyposażona w  me-
chanizm zapewniający wysoką dostęp-
ność zgromadzonych danych (Synology 
High Availability). Umożliwia on połą-
czenie dwóch serwerów w klaster, w któ-
rym jeden pełni rolę serwera aktywnego, 
a drugi — pasywnego, w trybie gotowości. 

 Aktywny serwer obsługuje wszystkie 
usługi i żądania dostępu do danych, a jed-
nocześnie dane z niego są stale replikowane 
na serwer pasywny. Kiedy serwer aktyw-
ny stanie się niedostępny, automatycznie 
aktywowany jest serwer pasywny, który 
umożliwia odzyskanie dostępu do plików 
i aplikacji w ciągu kilku minut. Intuicyjny 
interfejs użytkownika znacząco ułatwia 
konfi gurację SHA. Wbudowane narzędzia 
do zarządzania zapewniają łatwe monito-
rowanie stanu klastra HA i przeprowadza-
nie czynności konserwacyjnych.

Rozwiązanie SHA sprawia, że klaster jest 
wystarczająco wydajny i stabilny do pracy 
z wymagającymi usługami, np. środowi-
skiem wirtualizacyjnym. Serwery Synology 
NAS dobrze współpracują z platformami 
VMware, Citrix i Windows Server, są też 
wyposażone w łatwy w obsłudze mene-
dżer jednostek LUN do szybkiego tworze-
nia, klonowania lub usuwania woluminów. 

Dystrybutorami serwerów Synology 
w Polsce są fi rmy: AB, EPA Systemy oraz 
Konsorcjum FEN, zaś jedynym ofi cjalnym 
subdystrybutorem jest Action.

Dodatkowe informacje:
Przemysław Biel,  

Senior Key Account Manager Poland, Synology  
pbiel-a@synology.com

  … za darmo
Backup firmowych danych

Jedną z najważniejszych funkcji serwerów NAS jest 
możliwość wykonywania zapasowych kopii danych. 
Synology traktuje tę kwestię bardzo poważnie. Dlatego 
w systemie operacyjnym DSM można znaleźć wiele 
bardzo rozbudowanych funkcji backupu, jak również 
zapewniających wysoką dostępność danych.

37VADEMECUM CRN czerwiec 2021

37_Vad 2_2021_advert_Synology.indd   37 30.05.2021   16:01:09



n Tomasz Janoś

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

zautomatyzowanie procesów podejmo-
wania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Kluczem do zarządzania środowiskiem 
o rosnącym stopniu złożoności jest przy 
tym zapewnienie odpowiedniej pojemno-
ści, niezawodności i „inteligencji” po stro-
nie infrastruktury obsługującej system IT. 
W kontekście jej niezawodności i ciągłości 
działania szczególnie ważnym elementem 
jest, rzecz jasna, zasilacz bezprzerwowy, 
który w handlu, w razie nagłego zaniku za-
silania, może po prostu zapobiec odejściu 
od kasy klientów z towarem w koszykach. 
Co więcej, wdrożenie właściwie dobra-
nych, nowoczesnych systemów zasilania 
gwarantowanego na potrzeby sieci skle-
pów czy warsztatów umożliwi przy tym 
scentralizowany wgląd w całe środowisko 
IT klienta. 

Wybierając UPS dla biura, sklepu czy 
warsztatu powinno się wziąć pod uwagę

Rozbudowa infrastruktury IT, np. poprzez 
dodawanie nowych serwerów, przełączników 
czy routerów, wymaga od przedsiębiorców 
rewizji dotychczasowego systemu ochrony 
i dystrybucji zasilania.

biznesu, takich jak zasilacze UPS, listwy 
PDU, systemy klimatyzacji precyzyjnej, 
rozwiązania i oprogramowanie do zdalne-
go monitoringu oraz zarządzania zasoba-
mi IT, to wzrasta też ich sprzedaż – twierdzi 
Andrzej Wróbel, IT Solutions Sales Mana-
ger w Vertivie. – W ostatnim roku nie za-
obserwowaliśmy spadku zainteresowania 
jakąś grupą produktową. Wymienione ele-
menty uzupełniają się, tworzą komplekso-
wą infrastrukturę, zatem wzrost w jednej 
kategorii, przykładowo systemów zasilania 
gwarantowanego, przekłada się na wzrosty 
w pozostałych.

Kończą się czasy, gdy do funkcjonowa-
nia sklepu, warsztatu czy dowolnego ro-
dzaju punktu obsługi klienta wystarczył 
jeden serwer i router, które stały na biur-
ku gdzieś na zapleczu. Obecnie konieczne 
jest zagwarantowanie bezproblemowego 
działania systemu informatycznego 
wspierającego takie placówki, w  tym 
zwiększenie jego bezpieczeństwa oraz 

Wynikiem przeglądu infrastruk-
tury może (a nierzadko wręcz 
powinna) być decyzja o mo-

dernizacji posiadanych urządzeń i zakupie 
wydajniejszych oraz bardziej inteligent-
nych UPS-ów, które zapewnią ciągłe mo-
nitorowanie zasilania i zwiększą poziom 
jego ochrony. Konieczne może być również 
dodanie listew zasilających PDU (Power 
Distribution Unit), które zwiększą liczbę 
gniazd do obsługi nowego sprzętu. Zada-
niem PDU w wersji podstawowej jest po 
prostu niezawodne dostarczenie energii 
do każdego urządzenia. Bardziej zaawan-
sowane modele do montażu w szafi e za-
pewniają dodatkowe możliwości – zdalne 
sterowanie i monitorowanie poboru mo-
cy poszczególnych odbiorników, a nawet 
zdalnego restartu poprzez chwilowe od-
cięcie zasilania np. serwera, jeśli okaże się 
to konieczne.

– Ponieważ rośnie znaczenie elemen-
tów infrastruktury zapewniającej ciągłość 

TRANSFORMACJA 
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wiele czynników, z których najważniej-
sze to: moc zasilacza, topologia jego pracy, 
czas podtrzymania bateryjnego, funkcje 
monitorowania i  zarządzania oraz łat-
wość serwisowania i utrzymania.  
 W określeniu wymaganej mocy (po-
jemności akumulatora) zasilacza UPS 
trzeba uwzględnić sumę obciążenia wy-
nikającego z  podłączenia chronionego 
sprzętu, współczynnik mocy wyjściowej 
UPS-a (power factor) oraz plany przyszłej 
rozbudowy systemu IT. Moc UPS-ów jest 
zwykle określana w woltoamperach, ale 
większość producentów podaje ją rów-
nież w watach. Przykładowo, zasilacz mo-
że mieć moc 3000 VA/2700 W. 

Różnice pomiędzy wartościami podany-
mi w VA i W wynikają ze współczynnika 
mocy wyjściowej, który opisuje maksy-
malną moc czynną, jaką może dostarczyć 
zasilacz. Istnieją urządzenia o bardzo ni-
skim współczynniku power factor (np. 
0,6) i  najwyższym możliwym, czyli 1. 

Przykładowo, UPS 3000  VA ma przy 
współczynniku 0,6 rzeczywistą moc tylko 
1800 W, z kolei przy współczynniku 1 do 
dyspozycji użytkownika są całe 3000 W. 

Aby dobrać moc zasilacza do chronio-
nych urządzeń warto pomnożyć całkowitą 
moc obsługiwanego sprzętu IT wyrażoną 
w watach przez 1,2. Ten większy od jed-
ności współczynnik wynika z konieczno-
ści zapewnienia odpowiedniej wydajności 
UPS-a i  zminimalizowania ryzyka jego 
przeciążenia. Oczywiście, jeśli wiadomo, 
że system IT będzie niedługo rozbudowy-
wany, margines ten powinien być większy. 
Trzeba wtedy zapewnić tę dodatkową moc 
poprzez  wdrożenie odpowiednio wydaj-
nego zasilacza od razu, albo uwzględnia-
jąc dodawanie kolejnych jednostek UPS 
w przyszłości.

Co decyduje o poziomie 
ochrony zasilania
Zdolność UPS-a do dostarczania wolnej 
od zakłóceń, stabilnej energii wynika z je-
go topologii, czyli wewnętrznej konstruk-
cji. W  zasilaczach wykorzystywanych 
w mniejszym i średnim biznesie stosowa-
ne są trzy podstawowe topologie: off -line, 
line-interactive i on-line (podwójna kon-
wersja). Gdy chronione urządzenia wy-
magają mocy mniejszej niż 1500 VA (np. 
systemy POS w sklepach), wystarczają-
cym rozwiązaniem może być najprostszy 
i najtańszy UPS. Ponieważ ceny elektroni-
ki w ostatnich latach wyraźnie spadły, to 
niewiele droższy (albo wręcz równie ta-
ni) będzie zasilacz line-interactive, który 
da wyższy poziom ochrony przed zakłó-
ceniami niż model off -line. Gdy jakość 
prądu z sieci jest niska, a chronione urzą-
dzenia są wrażliwe na zakłócenia, najlep-
szym wyborem może okazać się zasilacz 
UPS z podwójną konwersją. Taki system 
chroni podłączony sprzęt przed wieloma 
rodzajami zakłóceń w zasilaniu, gdyż do-
starcza na wyjściu prąd o doskonale sinu-
soidalnym przebiegu. 

W przypadku przerwy w dostawie prą-
du, zasilacze UPS przełączają się w tryb 
bateryjny. Dlatego o zapewnianym przez 
nie poziomie ochrony decyduje także czas 
pracy baterii. Ich dobór powinien wynikać 
zatem z tego, jak długi jest oczekiwany czas 
pracy sprzętu i aplikacji w przypadku  awa-
rii zasilania sieciowego. Infrastruktura 

Na popularności 
zyskuje zdalne 
zarządzanie 
i monitorowanie. 
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serwerowa zwykle potrzebuje zasilania 
bateryjnego od kilku do kilkunastu mi-
nut, żeby bezpiecznie pozamykać syste-
my ( jeśli zastosowano agregat, wymagane 
jest tyle czasu, ile trzeba na jego urucho-
mienie). W instalacjach ochrony fi zycznej 
natomiast (w tym monitoringu wizyjne-
go) konieczne jest zapewnienie dłuższe-
go podtrzymania, by obiekt był chroniony 
przez cały czas, aż do usunięcia awarii.

Za słabe ogniwo w  krytycznym sys-
temie zasilania należy uważać baterie, 
ponieważ ich wydajność w  naturalny 
sposób pogarsza się wraz z upływem cza-
su i  stopniem zużycia. Dlatego powin-
no się monitorować wydajność baterii, 
aby zagwarantować ich wymagany czas 
pracy w razie zaniku zasilania. Można 
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rozważyć zastosowanie akumulatorów 
litowo-jonowych, zamiast tradycyjnych 
kwasowo-ołowiowych. Choć są droższe, 
to zapewniają znacznie dłuższą żywot-
ność, więc częstotliwość wymiany aku-
mulatorów jest dużo mniejsza.

W kontekście nie tylko baterii, ale ca-
łego systemu UPS, ważną sprawą są ser-
wis i  utrzymanie. Dlatego w  interesie 
zarówno klienta, jak i  dostarczającego 
rozwiązanie integratora jest współpra-
ca z dostawcami, którzy mogą zapewnić 
szybkie i skuteczne wsparcie w możliwie 
szerokim zakresie.

Zdalne monitorowanie
W rozproszonym środowisku IT, takim 
jak sieć sklepów detalicznych, konieczne

jest znalezienie dobrego sposobu na 
zdalne monitorowanie infrastruktury IT 
i zarządzanie nią. Jeśli chodzi o zasilacze 
UPS, to większość liczących się na rynku 
producentów umożliwia zakup kart ko-
munikacyjnych, które po zamontowaniu 
w urządzeniu zapewniają łączność za po-
średnictwem różnych platform do zdal-
nego monitorowania i zarządzania. Warto 
rozważyć podłączenie czujników tempe-
ratury i wilgotności do UPS-a lub listwy 
PDU, aby umożliwić zdalne monitorowa-
nie warunków środowiskowych. Akumu-
latory w zasilaczach są bowiem bardzo 
wrażliwe na temperaturę.

– Konsekwencje wynikające z pandemii, 
zwłaszcza ograniczenie możliwości fi zycz-
nego zarządzania infrastrukturą rozpro-
szoną, uwidoczniły korzyści z posiadania 
oprogramowania umożliwiającego zdalne 
monitorowanie i zarządzanie w obszarze 
zasilania – twierdzi Mirosław Pisaniec, 
Channel Manager, Secure Power Division 
w Schneider Electric. – Dzięki elastyczne-
mu modelowi subskrypcji licencji klienci 
mogą wybrać najbardziej odpowiedni wa-
riant biznesowy i fi nansowy przy zakupie 
takiego oprogramowania oraz korzystać 
z zalet zarządzania hybrydowymi środowi-
skami IT z jednego miejsca.

Różnego typu rozproszone środowi-
ska, które dziś zwykło się określać mia-
nem edge computing, zawsze stanowiły 
wyzwanie w zarządzaniu z uwagi na to, 
że zwykle nie podlegają opiece personelu 
IT w miejscu ich wdrożenia. Na rynku są 
jednak dostępne rozwiązania, które w ce-
lu ograniczenia ryzyka przestoju umoż-
liwiają monitorowanie infrastruktury 
brzegowej pod kątem wielu parametrów 
dotyczących warunków środowiskowych, 
fi zycznego dostępu czy cyberbezpieczeń-
stwa. Dzięki chmurze i połączeniu z in-
ternetem można obecnie w  dowolnym 
miejscu i na dowolnym urządzeniu mobil-
nym otrzymywać ostrzeżenia o wszelkich 
podejrzanych, niebezpiecznych lub niety-
powych działaniach i podejmować kroki 
w celu rozwiązania problemu. Skuteczne 
zdalne monitorowanie zapewnia nie tyl-
ko ochronę inwestycji w infrastrukturę 
IT, ale także może chronić przed cybera-
takami przeprowadzanymi z wykorzysta-
niem skompromitowanych urządzeń na 
brzegu sieci. n

Zdaniem producenta 

n Dariusz Głowacki, Business Development Manager, CyberPower Systems
Pandemia wykreowała nową niszę zastosowań dla rozwiązań za-

silania awaryjnego, związaną z zapewnieniem ciągłości zdal-

nej pracy. Pomimo dużej niepewności na rynku i wprowadzania 

przez rząd kolejnych lockdownów dla poszczególnych seg-

mentów biznesu, rosła sprzedaż rozwiązań konsumenckich do 

1000 VA. Innym zauważalnym efektem pandemii było i jest ogra-

niczenie lub przesunięcie w czasie decyzji o przetargach publicznych. 

Najtrudniejszy okres mamy już jednak za sobą, co widać po wzrostach sprzeda-

ży w każdym segmencie produktowym. 

n Mirosław Pisaniec, Channel Manager, Secure Power Division, 
Schneider Electric
Znacząco zwiększony w ciągu ostatniego roku popyt na kompu-

tery osobiste, serwery, urządzenia sieciowe do transmisji danych 

i szeroko rozumianej rozrywki spowodował również bardzo du-

że zainteresowanie klientów rozwiązaniami bezprzerwowego 

zasilania. W rezultacie popytem cieszyły się UPS-y i listwy prze-

ciwprzepięciowe, a w przypadku lokalnych ośrodków przetwarzania 

danych także szafy teleinformatyczne, systemy rozdziału napięcia, rozwiązania 

klimatyzacji precyzyjnej i urządzenia monitorowania bezpiecznego dostępu do 

infrastruktury fi zycznej w obiektach. 

n Andrzej Wróbel, IT Solutions Sales Manager Central Europe, Vertiv
Z pewnością spowodowane pandemią zmiany w cyfrowym eko-

systemie fi rm zwiększyły znaczenie infrastruktury krytycznej, 

w tym systemów zasilania gwarantowanego. Coraz więcej użyt-

kowników końcowych zdaje sobie sprawę z istoty wdrażania roz-

wiązań zabezpieczających sprzęt, aby zapobiec utracie danych 

lub wielogodzinnym przestojom w pracy czy produkcji – ma to wi-

doczne przełożenie na sprzedaż. W przypadku systemów UPS topolo-

gie line-interactive i online o wyższej mocy (2–3 kVA) cieszyły się największym 

zainteresowaniem naszych partnerów handlowych. Są to systemy, które można 

wykorzystać do zabezpieczenia między innymi wrażliwych serwerów i sprzętu 

sieciowego.
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Najbardziej oczywistym i zauważal-
nym problemem są przerwy w do-
stawie energii elektrycznej. Często 

występującym zakłóceniem są też prze-
pięcia, czyli impulsy elektryczne wynika-
jące z nagłego wzrostu napięcia w bardzo 
krótkim czasie. Choć trwają tylko kilka 
milisekund, mogą powodować poważne 
uszkodzenia wrażliwego sprzętu. Ich naj-
częstszą przyczyną są wyładowania atmos-
feryczne, zwarcia w obwodach lub awarie 
sieci energetycznej. 

Natomiast na wahania mocy wpływają 
oscylacje wartości napięcia, które mogą wy-
stąpić, gdy będący znacznym obciążeniem 
sprzęt jest intensywnie eksploatowany.  
Wahania te powodują migotanie światła  
lub ekranu komputera, skutkują brakiem 
możliwości uruchomienia urządzeń elek-
tronicznych lub zawieszaniem się sys-
temów. Co gorsza, wahania mocy mogą 
prowadzić także do poważnego uszkodze-
nia wrażliwego sprzętu elektronicznego.

Przejawem zniekształceń harmonicz-
nych jest deformacja sinusoidalnego prze-
biegu prądu. Zakłócenia te najczęściej 
są generowane w instalacji wewnętrznej 
i wynikają z podłączenia wielu urządzeń 
wyposażonych w  zasilacze impulsowe  
albo sprzętu o dużej mocy. Konsekwencją  

może być przegrzewanie się instalacji 
wskutek zwiększonego poboru energii 
i zmniejszenia efektywności systemów.

Do listy obserwowanych zakłóceń należy 
dodać także szumy o wysokiej częstotliwo-
ści, powodujące zaburzenia prądu zasilają-
cego. Także one są generowane najczęściej 
w wewnętrznej instalacji i mogą spowo- 
dować zawieszanie się podłączonego sprzę-
tu lub błędy w przetwarzaniu danych. 

Topologia ma znaczenie
Zasilacze UPS pełnią kluczową rolę 
w ochronie infrastruktury IT. Znajomość 
dostępnych ich typów ułatwi optymalny 
dobór UPS-a do infrastruktury.

Zasilacze bazujące na topologii off-line są 
w stanie zabezpieczyć sprzęt przed brakiem 
energii i przepięciami występującymi w sie-
ci. To najprostsze konstrukcje, o niewielkiej 
mocy, które w razie zaniku zasilania przełą-
czają się w tryb bateryjny. Ponieważ w mi-
nimalnym stopniu filtrują zakłócenia z sieci 
i wykazują dużą tolerancję w przekazywa-
niu zasilania do podłączonych urządzeń, co 
jest ich ewidentną wadą, są coraz rzadziej 
spotykane na rynku. W ofercie producenta 
CyberPower nie występują już od kilku lat.

Kolejnym rodzajem topologii zasi-
laczy awaryjnych jest line-interactive.  

To najpopularniejsze obecnie rozwiąza-
nie w zasilaczach do 3 kVA. W porównaniu 
z urządzeniami typu off-line mają zaim-
plementowany system stabilizacji napięcia 
(AVR), dzięki czemu – bez przechodzenia 
w tryb bateryjny – korygują zbyt wysokie 
i zbyt niskie napięcia z sieci. Dodatkowo, 
często umożliwiają regulację wrażliwości 
na zakłócenia, w zależności od potrzeb sys-
temu, co zapewnia lepszej jakości zasilanie 
z sieci energetycznej. Mają też krótszy czas 
przejścia w tryb bateryjny w razie awarii. 
CyberPower dostarcza zarówno rozwiąza-
nia konsumenckie line-interactive (serie 
BR/BU/CP PFC/UT/VP/Value), jak i za-
awansowane biznesowe (seria OR oraz PR). 
To także najbardziej ekonomiczne w użyt-
kowaniu rozwiązania, wykorzystujące  
mechanizm oszczędności energii Green- 
Power (z wyjątkiem serii BU).

Trzecim typem są zasilacze on-line. To 
UPS-y o podwójnej konwersji prądu, pra-
cujące stale w trybie bateryjnym. Dzięki 
temu zapewniają całkowitą ochronę po-
przez separację podłączonych urządzeń 
od jakichkolwiek zakłóceń pojawiających 
się w sieci. W ofercie CyberPower dostępne 
są tego rodzaju rozwiązania jednofazowe 
z serii OL/OLS o mocy 1–10 kVA oraz trój-
fazowe z serii HSTP o mocy 10-500 kVA. 
Ponieważ systemy z mechanizmem per-
manentnego przetwarzania zasilania są 
znacząco droższe od UPS-ów o innej topo-
logii, do obsługi odbiorników o małej mo-
cy warto rozważyć zastosowanie zasilaczy  
line-interactive.

Dodatkowe informacje: 
Dariusz Głowacki, 

Business Development Manager, CyberPower Poland, 
dariusz.glowacki@cyberpower.com

Osoby odpowiadające za nieprzerwaną pracę serwerowni oraz kluczowego sprzętu działającego  
w firmach muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi zasilania.

z gwarancją ciągłości pracy

Szumy o wysokiej 
częstotliwości

Deformacja sinusoidalnego 
przebiegu prądu

Wahania mocy

Przepięcia

Zaniki napięcia

Problemy z zasilaniem off-line line-interactive on-line

Ochrona zapewniana przez różne typy zasilaczy UPS
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Zasilacze dla rozwiązań Internetu 
rzeczy to zupełnie nowa kategoria 
produktów dostępnych pod marką 

PowerWalker. Do oferty ich dystrybutora,
fi rmy Impakt, w połowie czerwca trafi ą 
dwie bliźniacze serie UPS-ów online zbu-
dowanych w topologii podwójnej konwer-
sji – modele desktopowe VFI ICT IoT oraz 
przeznaczone do montażu w 19-calowej 

szafi e VFI ICR IoT. Dostępne są urządze-
nia o mocy od 1 do 3 kVA i współczynniku 
mocy wynoszącym jeden (PF1.0). 

Nowe urządzenia są wyposażone 
w  gniazda wyjściowe IEC, inteligentny
slot dla modułów SNMP, AS-400 czy Mod-
bus oraz złącze RS-232 i USB-HID, dzięki 
któremu nie ma konieczności instalowa-
nia oprogramowania komunikacyjnego 

(sterowniki interfejsu 
HID znajdują się w sys-
temie operacyjnym). 
Jak w każdym profe-
sjonalnym UPS-ie, tak-
że w nowych modelach 
znajduje się złącze awa-
ryjnego odcinania za-
silania (Energy Power
Off , EPO) oraz tzw. su-
che styki (dry contact) 
umożliwiające zdalne 
zarządzanie. 

W nowych UPS-ach 
niemieckiego produ-
centa, w zależności od

modelu, znajdują się wbudowane akumula-
tory o pojemności 7 lub 9 Ah (3 lub 6 sztuk), 
wymieniane w trybie Hot Swap. Łączna 
pojemność zasilacza rozbudowywana jest 
dzięki opcjonalnym modułom bateryjnym. 
Warto również zwrócić uwagę na szeroki 
zakres napięcia wejściowego (od 160 do 
300 V), częstotliwości (40–70 Hz) czy moż-
liwość konfi guracji napięcia wyjściowego 
(200/208/220/230/240 VAC) oraz często-
tliwości (50/60 Hz). 

Dodatkowo, same UPS-y są wyjątko-
wo tolerancyjne, jeśli chodzi o chwilowe 
przeciążenia podłączonymi odbiornika-
mi – dopuszczają pracę do 5 minut przy 
mocy obciążenia do 125 proc. Modele te 
mają zainstalowany również nowy typ au-
tomatycznie przyciemnianego wyświetla-
cza z matrycą punktową, który wyświetla 
informacje w 8 językach, w tym polskim. 

W UPS-ach z rodziny VFI ICR IoT do 
montażu w szafi e zapewniono częściowe 
zarządzanie gniazdami wyjściowymi. Stan-
dardowo są one podzielone na dwie grupy, 
a po zainstalowaniu oprogramowania za-
rządzającego można skonfi gurować je tak, 
aby pierwszy segment wyłączył się szyb-
ciej, pozostawiając większy zapas ener-
gii dla urządzeń, którym trzeba zapewnić 
dłuższe podtrzymanie.

ZASILANIE  AWARYJNE 

też wymaga 
ochrony zasilania

INTERNET 
RZECZY 

Do dystrybucyjnej oferty Impaktu trafi ły dwie serie zasilaczy marki PowerWalker przystosowane
specjalnie do współpracy z rozwiązaniami Internetu rzeczy. Można nimi zarządzać za pomocą 
wielofunkcyjnej aplikacji, ułatwiającej sprawowanie kontroli nad całym środowiskiem.

Chmurowa aplikacja 
WinPower View ułatwia 
zarządzanie dużą liczbą 
UPS-ów VFI ICT/ICR IoT.

42_43_Vad 2_2021_ advert_Impakt.indd   42 30.05.2021   16:10:03



43VADEMECUM CRN czerwiec 2021

Każdy model UPS-ów VFI ICT/ICR IoT 
ma wbudowane złącze RJ-45 zapewnia-
jące bezpośrednie połączenie z Interne-
tem oraz złącze HDMI dla opcjonalnego 
modułu Wi-Fi. Obie metody łączności 
umożliwiają zarządzanie UPS-em z wy-
korzystaniem bezpłatnej aplikacji mo-
bilnej WinPower View, dostępnej 
w sklepach Google Play i App Store.

Aplikacja zapewnia automatyczny mo-
nitoring UPS-ów – informuje administra-
torów o wszelkich nieprawidłowościach 
i awariach. Na bieżąco można sprawdzić 
wiele parametrów dotyczących obciąże-
nia UPS-a, w tym moc, natężenie, napięcie 
i częstotliwość wejściową oraz wyjścio-
wą, a także napięcie baterii. W przypadku 
zaniku napięcia lub awarii w automatycz-
ny sposób wysyłane są powiadomienia na 
e-mail i w aplikacji mobilnej. Użytkownik 
sam decyduje, w jaki sposób i które powia-
domienia chce otrzymywać. 

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji 
WinPower View jest automatyczny test 
baterii prowadzony według skonfi guro-
wanego harmonogramu. Wystarczy usta-
wić datę i godzinę oraz typ testu (szybki/
dokładny) oraz wybrać z listy posiada-
nych urządzeń model do przetestowania. 
Kontroli podlegają także dodatkowe mo-
duły bateryjne (oczywiście o ile zostały 
podłączone). 

Sama konfi guracja jest bardzo prosta. 
Po wyjęciu UPS-a należy podłączyć go do 
zasilania oraz internetu, a następnie po-
brać aplikację na telefon, utworzyć konto 
i zeskanować kod QR z UPS-a lub wpisać 

można ją wykorzystywać do monitorowania 

UPS-ów rozmieszczonych na całym świe-

cie. Do tej pory skonfi gurowanie tego typu 

powiadomień na telefon wymagało nie la-

da wysiłku ze strony użytkownika, a w no-

wych modelach jest to opcja standardowa. 

Coraz częściej pojawiały się również zapy-

tania o dostęp przez sieć bezprzewodową. 

O ile w serwerowni takie rozwiązanie bywa 

mniej popularne ze względu na brak sieci 

Wi-Fi i łatwość przewodowego podłączenia 

się, to w przypadku modeli desktopowych 

funkcja ta cieszy się znacznie większym za-

interesowaniem.

Jak tego typu UPS-y różnią się od zwykłych 
urządzeń pod względem ceny?
Strategia producenta pozostaje niezmienna, 

a więc zapewnia on wysoką jakość w przy-

stępnej cenie. Dlatego UPS-y te wyceniane 

są na poziomie podobnych modeli marki 

PowerWalker ze współczynnikiem mocy wy-

noszącym jeden. Dobrą informacją jest też to, 

że oferta zasilaczy dla Internetu rzeczy bę-

dzie poszerzana. W przyszłości pojawią się 

mocniejsze jednostki – jednofazowe o mocy 

do 10 kVA oraz modele 3/1 i 3/3 fazy. Pla-

nowane jest również wdrożenie platformy 

webowej dla komputerów oraz rozwój funk-

cjonalności samej aplikacji mobilnej.

Czy nowe UPS-y PowerWalker przeznaczone 
są wyłącznie do stosowania w  środowisku 
Internetu rzeczy?
Nie, ich zastosowanie jest znacznie szersze 

– sprawdzą się w szeroko pojętym Przemyśle 

4.0, automatyce domowej i wielu projektach 

biznesowych. Będą przydatne wszędzie tam, 

gdzie liczy się dostęp do informacji, czas re-

akcji, a potrzebne są rozwiązania, które nie 

wymagają ogromnej wiedzy i infrastruktury 

do zarządzania. Oczywiście, produkt ten do-

cenią również administratorzy zarządzający 

sprzętem w wielu rozproszonych lokaliza-

cjach. Spore zainteresowanie nimi wykazali 

również konsumenci ceniący sobie nowości 

techniczne i dostęp zdalny. 

Jaka była geneza powstania takich UPS-ów? 
Nie są one popularne w ofercie konkurencyj-
nych producentów…
Rozwiązanie to jest odpowiedzią na poja-

wiające się od dawna zapytania klientów. 

Wskazywali oni, że chcą w łatwy sposób, 

bez specjalistycznej wiedzy i sprzętu, mo-

nitorować zdalnie własne zasilacze. Dlatego 

resellerzy powinni podkreślać szczególnie 

dostępność aplikacji mobilnej, która zapew-

nia nie tylko łatwiejszy dostęp zdalny, ale 

i działa szybciej niż tradycyjne monitorowa-

nie przez USB czy moduł SNMP. Dodatkowo, 

Trzy pytania do…
Łukasza Wardaka,
dyrektora działu sieciowego w Impakcie 

Dodatkowe informacje:
Łukasz Wardak,

Dyrektor Działu Sieciowego, Impakt,
lukasz.wardak@impakt.com.pl

jego numer seryjny. Informacje o wszyst-
kich skonfi gurowanych UPS-ach pogru-
powane są według aktualnego statusu 
(aktywny, wyłączony, alarm, awaria). Na-
tomiast dane o  wszelkich incydentach 
przechowywane są przez 12 miesięcy, po-
grupowane według ich priorytetów. 

Informacje w  ramach aplikacji Win-
Power View przesyłane są poprzez chmu-
rę Microsoft Azure. Dzięki szyfrowa-
nej transmisji zapewniona jest zgodność 
z RODO, a także z certyfi kowaną przez 
TUV normą IEC 62443, związaną z cyber-
bezpieczeństwem dla przemysłu. W samej 
aplikacji można skonfi gurować zarówno 
konto administratora, jak i użytkownika

oraz udostępniać informacje o  danych 
UPS-ach pomiędzy różnymi kontami.

Oprócz aplikacji mobilnej, dostępne 
jest także klasyczne oprogramowanie 
WinPower do instalacji na komputerach 
stacjonarnych i serwerach.

Rodzina nowych desktopowych 
modeli zasilaczy VFI ICT IoT.
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rozpoczętych wcześniej, a wzmocnionych 
przez skutki pandemii procesów cyfryzacji 
nie da się już zatrzymać czy odwrócić. 

Wielu przedsiębiorców przekonało się 
na własnej skórze, że w sytuacji kryzyso-
wej dobrze zorganizowane, cyfrowe śro-
dowisko pracy może nie tylko wspomóc 
zdalne wykonywanie służbowych obo-
wiązków, lecz wręcz zapewnić fi rmie prze-
trwanie. Łatwiejszy dostęp do informacji 
zwiększa też zdolności operacyjne fi rmy 
w każdych warunkach, co przekłada się 
na wzrost jej konkurencyjności. Nabiera 
to szczególnego znaczenia w dzisiejszym, 
podlegającym ciągłym zmianom środowi-
sku biznesowym. 

jest dostęp do znajdujących się w umowie 
informacji o wymaganych parametrach 
zamówionych produktów, czasie 
realizacji poszczególnych zamó-
wień, przewidywanych karach 
umownych itp. I chociaż w razie kon-
troli trzeba będzie mieć możliwość oka-
zania samej umowy, to warto przy okazji 
wdrażania czy rozwoju systemu elektro-
nicznego obiegu dokumentów spojrzeć na 
nią nie tylko w kategoriach tradycyjnie poj-
mowanej dokumentacji, lecz także, a mo-
że przede wszystkim, potraktować jako 
źródło informacji. To będzie procentować 
zwiększoną efektywnością pracy w zdal-
nych, rozproszonych środowiskach. 

Z perspektywy integratorów takie podej-
ście do wdrażania systemów elektronicz-
nego obiegu dokumentów to dobra inwesty-
cja w przyszłość biznesu. Zapotrzebowanie 
na sprawny, szybki dostęp do informacji 
biznesowych nie zmniejszy się przecież po 
ustaniu pandemii i nadal będzie potrzebne
w  hybrydowym modelu pracy. Również 
tam, gdzie pracownicy wrócą na stałe do 
biur, systemy zarządzania obiegiem do-
kumentów staną się już nieodłącznym 
elementem sprawnego funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Także i z tego powodu, że 

Pandemia koronawirusa spowodo-
wała wzrost zainteresowania elek-
tronicznym obiegiem dokumentów. 

Home offi  ce wymaga bowiem łatwego, 
zdalnego i stałego dostępu do wszelkich 
potrzebnych zasobów fi rmowych, którego
nie da się zapewnić tradycyjnymi meto-
dami. Gdy wszyscy pracowali w biurze, 
można było sięgnąć do segregatora, czy na 
szybko podpytać o coś lepiej poinformowa-
nego współpracownika. Podobnie w środo-
wisku rozproszonym trzeba mieć wszystko 
pod ręką, czyli dostępne za pomocą kom-
putera lub smartfona. 

Przy czym nie chodzi w gruncie rzeczy 
o dostęp do samych dokumentów, co ra-
czej do zawartych w nich treści – danych, 
informacji, zapisów. To rodzi również spe-
cjalne wymagania odnośnie do cyfrowych 
zasobów. Przy ich tworzeniu trzeba pamię-
tać, aby zapewnić odpowiednie mechani-
zmy zarządzania ich zawartością – opisu, 
klasyfi kacji, segregowania, wyszukiwania, 
wykorzystania, przetwarzania, analizowa-
nia. Często wymaga to pogodzenia dwóch 
perspektyw – prawnej i biznesowej. Pierw-
sza dotyczy ochrony i zabezpieczenia do-
kumentacji, druga nastawiona jest przede 
wszystkim na wykorzystanie zawartych 
w dokumentach informacji. 

Przykładowo, do sprawnej realizacji zo-
bowiązań wobec kontrahenta niezbędny 

Elektroniczny obieg
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DRUKOWANIE ,  SKANOWANIE I  ZARZĄDZANIE  DOKUMENTAMI 

NABIERA 
   ROZPĘDU
Z perspektywy integratorów postawienie na wdrażanie systemów 
elektronicznego obiegu dokumentów to dobra inwestycja na przy-
szłość. Wzmocnionych przez skutki pandemii procesów cyfryzacji 
nie da się już zatrzymać czy odwrócić.
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Dlatego też zain-
teresowanie rozwią-

zaniami do wspomagania 
zarządzania przedsiębior-
stwami i  innymi organiza-
cjami będzie nadal rosło. Jak 
wynika z analiz Grand View 
Research, wielkość globalnego rynku sys-
temów zarządzania pracą będzie do 2025 r. 
rosła w tempie 27,7 proc. rocznie. Z kolei we-
dług Fortune Business Insights, rynek opro-
gramowania do pracy zespołowej będzie 
wzrastał rocznie o 13,2 proc., by w 2027 r. 
osiągnąć wartość 35,71 mld dol. 

Systemy zarządzania obiegiem doku-
mentów będą zyskiwały na znaczeniu nie 
tylko ze względu na to, że w coraz więk-
szym zakresie umożliwiają gromadzenie, 
przechowywanie i  grupowanie samych 
dokumentów. Będzie się tak działo przede 
wszystkim dlatego, że pozwalają na coraz 
lepsze rozpoznawanie treści, przez co za-
pewniają coraz sprawniejszy, bezpośredni Fo

t. 
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e 

St
oc

k

dostęp do zawartych w przetwarzanej do-
kumentacji, potrzebnych do pracy danych 
i informacji. Z tego też powodu coraz więk-

szym zainteresowaniem użytkowników 
cieszą się już nie tylko same skanery, 

lecz również oprogramowanie do 
porządkowania zawartości skano-
wanych materiałów i zarządzania 
nimi. Szczególnie cenione są funk-

cje pozwalające na automatyczną 
kategoryzację dokumentów, rozpo-

znawanie ich treści oraz opisanie za-
wartości w postaci tagów. Dzięki temu 
łatwiej i szybciej można potem dotrzeć 

do poszukiwanych informacji. 

Lepsza optymalizacja 
procesów biznesowych 
Wdrażanie systemu zarządzania obiegiem 
dokumentów można zacząć od jedne-
go czy kilku wybranych obszarów: faktur, 
umów, dokumentów pracowniczych, ko-
respondencji biznesowej. Należy jednak 
dążyć do sukcesywnego objęcia nim do-

celowo całości przetwa-
rzanej dokumentacji, aby 
uniknąć funkcjonowania 
w dwóch porządkach in-
formacyjnych. Ważne, 
by dokładnie określić 
cel, jakiemu digitaliza-
cja obiegu dokumentów 
ma służyć. Warto też za-
stanowić się najpierw 
nad uporządkowaniem 
funkcjonujących w  fi r-
mie procesów, aby obieg 
dokumentów był jak naj-
bardziej dopasowany do 

potrzeb związanych z wykonywaniem po-
szczególnych zadań. Dobrze zorganizo-
wany obieg dokumentów może usprawnić 
realizację procesu, ale najpierw musi zo-
stać dokładnie zdefi niowany przepływ za-
dań w ramach konkretnego działania czy 
operacji. 

Wsparcie realizacji procesów bizneso-
wych i ich optymalizacja to, po zapewnieniu 
efektywnego dostępu do informacji, kolej-
na korzyść z  wdrożenia systemu obiegu 
dokumentów. Zyska na znaczeniu w post-
pandemicznej rzeczywistości, kiedy wiele 
procesów trzeba będzie na nowo przemy-
śleć i zorganizować, by dostosować je do 
warunków pracy w rozproszonym, hybry-

dowym środowisku. A stąd już tylko krok 
do automatyzacji, która pozwoli na szyb-
szą, sprawniejszą obsługę wykonywanych 
zadań. Na przykład realizowanie płatności 
może odbywać się na podstawie skanowa-
nych faktur wprowadzanych automatycznie 
przez roboty programistyczne do systemu 
fi nansowo-księgowego. 

Patrzenie na wdrożenie elektroniczne-
go systemu obiegu dokumentów w takiej 
długofalowej, zorientowanej na cele bizne-
sowe perspektywie może przynieść integra-
torom korzyści wynikające z konieczności 
utrzymania i stałego rozwoju zastosowa-
nych rozwiązań, tak aby podążały cały czas 
za zmieniającymi się potrzebami użytkow-
nika. Rozpoczęty proces cyfryzacji trudno 
zatrzymać, natomiast na pewno wymaga 
on wsparcia i nowych rozwiązań na kolej-
nych etapach realizacji. To miejsce do zago-
spodarowania przez wyspecjalizowane 
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Rozpoczęty proces 
cyfryzacji trudno 
zatrzymać, ale 
wymaga on 
wsparcia i nowych 
rozwiązań na 
kolejnych etapach 
realizacji.

BIURA po nowemu 
Większość analityków nie ma wątpli-

wości, że nawet po ustaniu pandemii 

znaczna część pracowników nie wróci 

na stałe do biura. Model pracy zdalnej, 

w mniejszym lub większym zakre-

sie, pozostanie z nami. Przykładowo, 

77 proc. pracodawców uczestniczących 

w badaniu Antal i Corees Polska dekla-

ruje, że hybrydowy model pracy, przy 

wszystkich swoich zaletach oraz wa-

dach, nadal będzie dominował. Jego po-

wszechność spowoduje w konsekwencji 

również zmianę roli biura. Stanie się 

ono w dużej części miejscem spotkań, 

planowania, wdrażania nowych pra-

cowników czy działań zespołowych, 

a nie miejscem stałej pracy wszystkich 

pracowników. Do jego funkcjonowania 

w takiej postaci potrzebna będzie jed-

nak odpowiednia infrastruktura. Dlate-

go dla fi rm zajmujących się systemami 

przetwarzania i obiegu dokumentów 

prognozy dotyczące przyszłości pracy 

mogą stanowić ważne wskazówki co 

do tego, jak mają patrzeć na przyszłość 

swojego biznesu. Zapotrzebowanie 

na oferowane przez nie rozwiązania 

nie zmniejszy się, a wręcz przeciwnie. 

W czekającym nas, według dostępnych 

dzisiaj prognoz, hybrydowym modelu 

pracy może być ono większe niż 

wcześniej. 

44_46_Vad 2_2021_tekst drukowanie skanowanie i zarządzanie dokumentami.indd   45 30.05.2021   16:11:12



podmioty z branży IT, które nie tylko bę-
dą potrafiły zapewnić techniczną obsługę 
wdrożeń, ale też przekonać klienta do inwe-
stycji w nowe rozwiązania, pokazując przy 
tym rzeczywiste korzyści i możliwe do osią-
gnięcia oszczędności. Gdy te faktycznie się 
pojawią, klient zapewne będzie zaintere-
sowany kolejnymi wdrożeniami. Uspraw-
nianie funkcjonowania firmy w ślad za jej 
rozwojem i zmianami sytuacji na rynku jest 
w zasadzie zadaniem bez końca.

Dostosowanie kosztów korzystania z sys-
temu zarządzania obiegiem dokumentów 
do potrzeb i możliwości poszczególnych 
klientów upraszcza oferowanie dostępnych 
narzędzi i rozwiązań w modelu chmuro-
wym. Predefiniowane środowiska chmu-
rowe mogą ułatwić też samo wdrażanie 
poszczególnych systemów oraz zapewnić 
wystandaryzowaną obsługę powszechnie 
występujących, znormalizowanych pro-
cesów biznesowych. W  chmurze mogą 
być dostępne zarówno same dokumenty, 
jak i narzędzia służące do zarządzania ich 
obiegiem. Biorąc pod uwagę prognozy zapo-
wiadające utrzymanie się w przyszłości hy-
brydowego modelu pracy, można zakładać, 
że korzystanie z rozwiązań chmurowych 
będzie w środowiskach rozproszonych co-
raz większe. Z badań IDC wynika, że mi-
gracja do chmury to priorytet działów IT 
w zakresie transformacji cyfrowej.

Czy nasilenie procesów cyfryzacji, w wyni-
ku których coraz większa liczba dokumen-
tów będzie podlegać digitalizacji, spowoduje 
osłabienie lub wręcz zaniechanie zainte-
resowania drukiem? Na razie nic na to nie 
wskazuje. Wiele badan i analiz pokazuje, że 
droga do „biura bez papieru” jest jeszcze da-
leka, jeżeli w ogóle kiedykolwiek takie biura 
się pojawią. Drukowane dokumenty są i na-
dal będą potrzebne. Producenci sprzętu dru-
kującego będą jednak musieli dostosować 
swoją ofertę do nowej sytuacji, wynikającej 
między innymi z  konieczności drukowa-
nia w domowych biurach. To już się zresztą 
dzieje. Na rynku pojawiają się modele dru-
karek dostosowane wielkością i funkcjonal-
nością do specyfiki wymagań wynikających 
z pracy zdalnej w trybie home office. 

W tym kontekście warto kłaść nacisk na 
łatwość obsługi i oszczędność materiałów 

eksploatacyjnych przy zachowaniu dużej 
wydajności wydruków. Pracujący w domo-
wych warunkach docenią z pewnością taką 
drobnostkę, jak chociażby możliwość druko-
wania bez konieczności podłączania drukar-
ki kablem do laptopa, który raz jest używany 
w salonie, a raz w kuchni. Dzięki łączności 
bezprzewodowej można drukować tak-
że bezpośrednio ze smartfona. Urządzenia 
wielofunkcyjne czy skanery zapewniają na-
tomiast możliwość skanowania dokumen-
tów bezpośrednio do zasobów chmurowych 
bez konieczności podłączania ich do kompu-
tera czy laptopa, a jedynie przy zapewnieniu 
im łączności z siecią bezprzewodową. 

Często też klienci są w stanie pogodzić 
się z brakiem bardziej zaawansowanych 
możliwości urządzenia na rzecz jego nie-
zawodności i niższej ceny, która w warun-
kach niepewności wywołanej pandemią 
odgrywa kluczową rolę przy decyzjach za-
kupowych. Atutem przy wyborze drukarki 
czy skanera jest też prostota obsługi, prze-
jawiająca się często w praktyce automa-
tyzacją wielu funkcji i działań. Uzyskana 
w ten sposób oszczędność czasu w pracy 
jest ceniona przez pracujących w trybie  
home office. 

Z drugiej strony konieczne staje się za-
pewnienie pracownikom możliwości dru-
kowania dokumentów na urządzeniach 
biurowych z dowolnego miejsca. Może się 
to odbywać, na przykład, za pośrednictwem 
specjalnego programu pocztowego. Osoba 
pracująca zdalnie może wysłać dokumenty 
do wydruku w biurze, nie będąc w zasięgu 
firmowej sieci bezprzewodowej. 

Odpowiednie rozwiązania techniczne 
muszą być też dostosowane do popular-
nych w pracy zdalnej spotkań online i te-
lekonferencji. Według badania Pracuj.pl 
uczestniczyło w nich do tej pory 67 proc. za-
trudnionych. System zarządzania obiegiem 
dokumentów musi pozwolić wszystkim 
uczestniczącym w telespotkaniu na dostęp 
w trybie zdalnym do potrzebnych materia-
łów i informacji. W razie potrzeby musi też 
istnieć możliwość szybkiego, sprawnego wy-
drukowania omawianych dokumentów na 
znajdującym się w domu czy w innym, do-
wolnym miejscu pracy urządzeniu. Z pew-
nością też w wielu przypadkach pracownik 
powinien mieć możliwość zeskanowania  
potrzebnego dokumentu u siebie i udostęp-
nienia go innym.  n
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Zdaniem integratora 
n  Sebastian Kołodziejczyk, dyrektor  

handlowy, Proxer
Od początku pandemii wielu klien-

tów przestawiło się na pracę zdalną. 

To spowodowało zwiększenie za-

potrzebowania na małe urządzenia 

wielofunkcyjne w formacie A4, które 

umożliwiają skanowanie dokumentów 

oraz rozpoznawanie treści. Od stro-

ny systemów zarządzania drukiem 

praca zdalna spowodowała zwięk-

szenie zainteresowania rozwiązania-

mi chmurowymi. Firmowy dział IT nie 

musi wówczas integrować się z siecią 

domową użytkownika – urządzenie 

do druku czy skanowania, z które-

go korzysta zdalny pracownik, może 

być połączone z firmowym systemem 

obiegu dokumentów.

n  Cyprian Klimkiewicz, specjalista  
ds. sprzedaży oprogramowania, Olprint

Większość firm, bez względu na wiel-

kość, odchodzi od papierowej doku-

mentacji w stronę obiegu cyfrowego, 

bo on jest nierozerwalnie związany 

z pracą zdalną.. Pandemia spowo-

dowała, że jeszcze mocniej zwróciły 

się w stronę poszukiwania tego typu 

rozwiązań. Wzmożone zainteresowa-

nie nie przekłada się jednak w cało-

ści na decyzje zakupowe. Część firm 

po zapoznaniu się z ofertą rezygnuje 

z wdrożenia. Wielu przedsiębiorców 

w obecnej sytuacji podchodzi ostroż-

nie do wszelkich wydatków, stąd też 

wstrzymuje się i z inwestycjami w za-

rządzanie obiegiem dokumentów. Inni 

rezygnują z powodu konkretnych wy-

magań pod adresem poszukiwanych 

rozwiązań. Widać przy tym wyraźny 

wzrost wiedzy i poziomu świadomo-

ści klientów. Mają oni dzisiaj mocno 

sprecyzowane potrzeby i oczekiwa-

nia, są nastawieni na osiągnięcie kon-

kretnych celów, a nie tylko wdrożenie 

systemu. Co ważne, zainteresowanie 

elektronicznym obiegiem dokumen-

tów nie zniknie po ustaniu pandemii. 

Gdy sytuacja się ustabilizuje, może 

wręcz się nasilić. Obserwujemy, że ci, 

którzy raz doświadczyli korzyści ze 

stosowania takich systemów chcą je 

dalej rozwijać. Pandemia przyspieszy-

ła zmiany, od których nie będzie już 

odwrotu.
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Pandemia wywołała swoistą technologiczną próbę gene-
ralną wielu procesów związanych z cyfryzacją w firmach 
i zweryfikowała ich zdolność do funkcjonowania w różnych 
modelach pracy. Konieczność zapewnienia elastyczności  
i mobilności zespołów przekłada się na zmiany w przestrzeniach 
biurowych oraz ich wyposażeniu w rozwiązania techniczne.

Coraz więcej firm rezygnuje z mo-
delu „korytarzowego”, w ramach 
którego jedno urządzenie wielo-

funkcyjne, najczęściej duży MFP, było do-
stępne dla wszystkich pracowników na 
piętrze lub w ogóle całego personelu za-
trudnionego w przedsiębiorstwie. Takie 
rozwiązanie było dobre w  przeszłości, 
gdy sprzęt nabiurkowy znacznie odbie-
gał od obecnie dostępnego, pod względem  
kosztu druku oraz funkcjonalności. 

Coraz więcej firm podejmuje decyzje  
o inwestycji w większą liczbę małych, kom-
paktowych drukarek i urządzeń wielofunk-
cyjnych dla konkretnych działów czy osób. 
Umożliwia to sprawne zarządzanie upraw-
nieniami nadawanymi konkretnym oso-
bom oraz monitorowanie pracy urządzeń. 
W ten sposób, udaje się nie tylko uniknąć 
kolejek do drukarki, które frustrują za-
trudnionych, ale również zminimalizować  
generowanie skupisk pracowników – co 
jest wskazane w czasie pandemii.  

Z pewnością niektóre ze-
społy na dłużej pozostaną 
w systemie pracy zdal-
nej lub hybrydowej, 
będą więc musiały 
wykonywać część 
wydruków w domu. 
Między innymi z my-
ślą o  nich Brother 
w kwietniu br. wpro-
wadził do oferty rodzi-
nę niewielkich urządzeń  

wielofunkcyjnych InkBenefit Plus o rozbu-
dowanej funkcjonalności, znanej ze znacz-
nie większych modeli. Charakteryzują się 
one systemem wbudowanych pojemników 
napełnianych tuszem, które umożliwiają 
bardzo ekonomiczne drukowanie – nawet 
do 15 tys. stron czarnym atramentem oraz 
do 5 tys. stron w kolorze.

Nowa seria InkBenefit Plus składa się 
z siedmiu urządzeń zapewniających pręd- 
kość druku zbliżoną do domowych kolo-
rowych urządzeń laserowych. Kompak-
towe modele DCP-T220, DCP-T420W 
oraz DCP-T425W drukują 16 obrazów 
na minutę w czerni oraz 9 w kolorze. Wy-
posażone w  wyświetlacz urządzenia  
DCP-T520W  i  DCP-T525W  wydrukują 
w minutę 17 obrazów w czerni oraz 9,5 w ko-
lorze. W najwyższych modelach z nowej 
serii – DCP-T720DW oraz MFC-T920DW 
– prędkość druku monochromatycznego 
także wynosi 17 obrazów na minutę, a jed-

nocześnie znacznie skrócono czas 
oczekiwania na kolorowe wy-

druki, które są wykonywa-
ne z prędkością niemal 

16,5 obrazu na minutę. 
Każde urządzenie 

z  tej serii zostało 
wyposażone w  ła-
twy w obsłudze sys-

tem składający się  
z czterech zbiorników 

o dużej pojemności, wy-
pełnionych  atramentem. 

Dodatkowe informacje: 
www.brother.pl
biuro@brother.pl

Kompaktowe 
urządzenia drukujące 
ułatwią pracę w domu

Jednocześnie modele MFC-T920DW, 
DCP-T720DW, DCP-T525W, DCP-T520W 
mają w zestawie dodatkową butelkę na 
czarny atrament, co w sumie pozwala na 
wydrukowanie do 15 tys. stron. Wszyst-
kie urządzenia wyposażono w zamkniętą, 
mieszczącą 150 arkuszy kasetę na papier  
i dodatkowy podajnik na papier innego 
formatu. W MFC-T920DW jest to podaj-
nik wielofunkcyjny na 80 arkuszy, w pozo-
stałych modelach – ręczny, na jeden arkusz.

Nowe urządzenia zapewniają elastyczne 
funkcje łączności, między innymi szybkie 
i bezpieczne drukowanie bezprzewodo-
we z laptopa, telefonu komórkowego lub 
tabletu. Dostępna jest też usługa Email 
Print, dzięki której użytkownik może 
wysyłać dokumenty do wydrukowania 
z urządzenia, które nie jest podłączone do 
tej samej sieci bezprzewodowej. Modele  
DCP-T520W, DCP-T525W, DCP-T720DW 
oraz MFC-T920DW są kompatybilne 
z usługą Apple AirPrint. Dodatkowo, model 
MFC-T920DW współpracuje z autorskim 
rozwiązaniem Brother Web Connect, które 
umożliwia skanowanie plików bezpośred-
nio do Dropboxa, Google Drive’a, Ever- 
note’a, Boxa, OneNote’a czy OneDrive’a.

Urządzenia Brother z serii InkBenefit 
Plus są objęte 3-letnią gwarancją (po re-
jestracji na stronie www.brother.pl). Ich  
dystrybutorami w Polsce są Also i For Ever.

47VADEMECUM CRN czerwiec 2021

47_Vad 2_2021_advert_Brother.indd   47 30.05.2021   16:13:11



Jednym z  najczęściej obserwowa-
nych trendów w ostatnim okresie by-
ło zmniejszenie sprzedaży urządzeń 

i materiałów eksploatacyjnych dla dużych 
biur. Efektem masowego przejścia na pra-
cę w modelu zdalnym jest natomiast zde-
cydowany wzrost sprzedaży urządzeń do 
użytku domowego. To potwierdza teorię, 
że biuro bez papieru w żadnych okolicz-
nościach nie może istnieć. 

W urządzeniach marki Epson zastoso-
wano autorski mechanizm druku piezo-
elektrycznego, który zapewnia znaczną 
przewagę nad tradycyjnymi rozwiąza-
niami laserowymi. Sprzęt wchodzący 
w skład biznesowej serii WorkForce Pro 
redukuje koszty kolorowego wydruku aż 
o 50 proc., co oznacza, że za pojedynczą 
stronę użytkownik płaci zaledwie kilka 
groszy. W kontekście szukania oszczęd-
ności warto także przypomnieć, że dru-
karki Epson nie podgrzewają tuszu ani 
nośników, a to w praktyce ogranicza zu-
życie energii elektrycznej aż do 83 proc. 
(w porównaniu z laserowymi urządzenia-
mi podobnej klasy). 

Klienci z  segmentu MŚP chcą druko-
wać szybko, wydajnie i  stosunkowo ta-
nio. Świetną propozycją Epsona będą dla 
nich urządzenia wielofunkcyjne wykorzy-
stujące przełomowe rozwiązanie RIPS 
(Replaceable Ink Pack System), minima-
lizujące częstotliwość konserwacji, pro-
dukcję odpadów oraz zużycie energii. 

Model WorkForce WF-C579RDTWF 
to kompaktowe urządzenie wielofunk-
cyjne A4. Zapewnia dużą szybkość druko-
wania, skanowania i kopiowania, a także 
niski całkowity koszt eksploatacji i nie-
wielki wpływ na środowisko. WorkForce
WF-C879RD natomiast przeznaczony 
jest dla tych, którzy drukują więcej, czę-
ściej i w większym formacie (A3). Urzą-
dzenie to stanowi idealne wyposaże-
nie biur, na powrót do których wielu, za-
równo pracodawców jak i pracowników, 
czeka z  niecierpliwością. Dzięki wyeli-
minowanej konieczności częstej wymia-
ny materiałów eksploatacyjnych, pozwala 
„bezobsługowo” wydrukować do 86 tys. 
stron czarno-białych i 50 tys. kolorowych.

Do wyposażenia mniejszych biur, ale 
również pracowników 
w home offi  ce’ach, moż-
na z  kolei zapropono-
wać model WorkForce 
WF-M5799DWF. To 
niezawodne monochro-
matyczne urządzenie 
wielofunkcyjne, zapew-
niające automatycz-
ny druk dwustronny, 
a także skanowanie, wy-
syłanie faksów i kopio-
wanie. Prosty przebieg 
podawanego papieru 
umożliwia drukowanie 

na różnorodnych nośnikach, także takich 
jak papier makulaturowy, powierzchnie 
błyszczące, koperty, etykiety.

Wielu pracodawców szuka sprzętu, któ-
ry będzie służył pracownikom w trakcie 
wykonywania zadań w systemie zdalnym 
i hybrydowym. Jednym z najbardziej po-
pularnych modeli jest EcoTank M1180, 
czyli jednokolorowa drukarka charakte-
ryzująca się bardzo niskim całkowitym 
kosztem użytkowania (TCO), z  funkcją 
Wi-Fi, złączami USB i Ethernet oraz za-
pasem tuszu pozwalającym wydrukować 
aż do 11 tys. stron, co odpowiada 5 stan-
dardowym tonerom. Szczególnie istotną 
zaletą w zastosowaniu domowym jest jej 
ergonomia: dzięki niewielkim rozmiarom 
drukarki łatwo jest ustawić ją na biurku 
i podłączyć do komputera lub laptopa. Po 
rejestracji na stronie urządzenie objęte jest 
3-letnią gwarancją producenta.

Wszechstronność obsługi urządzeń marki 
Epson zapewnia dołączane oprogramo-
wanie Epson Remote Service (ERS). To 
darmowy, chmurowy system monitoringu 
i zarządzania drukującymi urządzenia-
mi biznesowymi marki Epson. Umożli-
wia m.in. zdalny monitoring całej fl oty 
urządzeń, przekazywanie automatycz-
nych powiadomień oraz bieżącą analizę 
użytkowania sprzętu, diagnostykę i zdal-
ne rozwiązywanie niektórych problemów. 
ERS może być wykorzystywany także 
przez fi rmy trzecie, świadczące usługi 
wsparcia dla swoich klientów.

Administrator tego narzędzia ma do-
stęp do informacji dotyczących np. ilo-
ści tuszu i liczby wykonanych wydruków, 
dzięki czemu może z odpowiednim wy-

Partnerzy Epsona znajdą w portfolio producenta wysokowydajne urządzenia dla konsumentów 
i klientów biznesowych, w tym małych i średnich fi rm. Wiele z tych rozwiązań zaspokaja potrzeby 
użytkowników wynikające z wymuszonej pandemią zdalnej pracy.

Epson: odpowiadamy 
na wyzwania spowodowane pandemią
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Epson obecnie intensywnie rozwija 
oczekiwane na rynku rozwiązania z lase-
rowym źródłem światła. Technologia ta 
zapewnia wiele nowych atutów. Klien-
tom gwarantuje m.in. bezobsługową 
eksploatację przez wiele lat, możliwość 
niezakłóconej ciągłej pracy, brak prze-
stojów wynikających z konieczności wy-
miany lampy, dłuższą żywotność źródła 
światła czy oszczędności związane z niż-
szym poborem prądu. Laserowe źródło 
światła w takich projektorach Epson jak  
EB-735Fi to 20 tys. godz. żywotności, co, 
przy 8 godz. dziennie przez 5 dni w tygo-
dniu daje 12 lat bezproblemowej pracy. 

Projektory Epson z laserowym źródłem 
światła mają w standardzie obsługę Wi-Fi 
i Miracast, co umożliwia łatwe oraz intui- 
cyjne bezprzewodowe przesyłanie treści 
z laptopów czy innych urządzeń mobil-
nych. Już teraz Epson wprowadza prze-
znaczone do sal konferencyjnych laserowe 
projektory o sile światła 5–7 tys. lumenów, 
zapewniające jeszcze lepszy obraz bez  
konieczności zaciemniania pomieszczeń.

Większość modeli projektorów bizneso-
wych i edukacyjnych firmy Epson objęta 
jest 5-letnią gwarancją producenta.

wanie się przez dłuższy czas, szczególnie 
z bliska, w matrycę monitora. Model EB-
-992F objęty jest 3-letnią gwarancją produ-
centa. Nowa lampa kosztuje jedynie 360 zł.

Doskonałym elementem wyposażenia sa-
li konferencyjnej jest zapewniający bar-
dzo krótki rzut obrazu model EB-735F. 
Przy tradycyjnym formacie 16:9 maksy-
malna przekątna obrazu to 120 cali. Do-
stępna jest też opcja szerokiego formatu 
16:6 (przekątna 110 cali). W przeciwień-
stwie do monitorów wielkoformatowych, 
obraz z projektora nie ma martwych pik-
seli, jest przyjazny dla oczu (światło od- 
bite), a laserowe źródło światła o wysokiej 
jasności może działać efektywnie także 
w mocno oświetlonych pomieszczeniach. 
Do projektora można podłączyć wiele 
źródeł obrazu, a funkcja dzielenia ekra-
nu umożliwia wyświetlanie treści z mak-
symalnie czterech urządzeń wejściowych. 
Dodatkowo, łączność bezprzewodowa 
(w tym Screen Mirroring poprzez Mira-
cast) umożliwia każdemu udostępnianie 
treści z tabletów, telefonów lub laptopów.

W ofercie Epsona znajduje się także in-
teraktywny bliźniak tego modelu – EB-
-735Fi. Pisanie, rysowanie oraz dodawanie 
uwag z użyciem specjalnych pisaków (lub 
palców) bezpośrednio na wyświetlanym 
obrazie otwiera nowy, interaktywny wy-
miar prezentacji i  szkoleń. Tak zmody-
fikowane treści można zapisać w  celu 
wydrukowania czy przesłania mailem. 

przedzeniem wesprzeć użytkownika nie-
dopuszczając do przestoju pracy drukarki, 
niezależnie od tego czy znajduje się ona 
w domu, czy w biurze. Daje to firmie peł-
ną kontrolę, a pracownik nie musi myśleć 
o czynnościach eksploatacyjnych czy ser-
wisowych. Obecna wersja oprogramowa-
nia obsługuje również serię biznesowych 
drukarek EcoTank, często wykorzystywa-
nych w pracy w systemie home office. 

 
Małe i średnie firmy, podobnie jak insty-
tucje i placówki edukacyjne, które szukają 
nowych rozwiązań pozwalających spraw-
nie funkcjonować z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i dystansu społecznego, 
coraz chętniej zwracają się ku projekto-
rom. Wszyscy mają takie same wymagania: 
oczekują bezpiecznych, długowiecznych 
i łatwych w użyciu narzędzi, które zwięk-
szą efektywność i atrakcyjność przekazu.

Pracownicy, którzy na co dzień prowa-
dzą szkolenia lub prezentują oferty u klien-
tów, potrzebują łatwego do przenoszenia 
urządzenia zapewniającego doskonałą ja-
kość obrazu. Założenia te świetnie spełnia 
projektor Epson EB-FH52. Jest idealny 
do wyświetlania bardzo wyraźnych pre-
zentacji lub oglądania treści wideo – ska-
lowalny obraz Full HD 1080p może mieć 
przekątną nawet 300 cali, przy jasności 
4 tys. lumenów i współczynniku kontra-
stu 16 000:1. Urządzenie ma wbudowany 
głośnik o mocy 16 W.

Równie warty polecenia jest Epson  
EB-992F – prosty w obsłudze, wyposa-
żony w wiele złączy, zapewniający du-
ży skalowalny obraz projektor Full HD, 
który również umożliwia wyświetla-
nie treści w rozmiarze do 300 cali. Także 
ten model wyposażono w zapewniający 
równe natężenie światła barwnego i bia-
łego przetwornik 3LCD – nawet przy in-
tensywnym oświetleniu pomieszczenia 
sprawia on, że wyświetlany obraz jest do-
brze widoczny. Oba urządzenia są w pełni 
bezprzewodowe, dzięki czemu zarów-
no pracownicy firmy, jak i  osoby z  ze-
wnątrz bez zbędnej plątaniny przewodów 
czy problemów z konfiguracją będą mo-
gli wyświetlić prezentacje. Warto pamię-
tać, że projektory 3LCD świecą światłem 
odbitym, co jest bardziej przyjazne dla  
wzroku i nie męczy oczu tak jak wpatry-

Dodatkowe informacje: 
Robert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson,  

robert.reszkowski@epson.pl
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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! 

N01

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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