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Zhakujemy twoją twarz

Oszuści będą coraz 
częściej tworzyć „twarze 

Frankensteina”.

Czerwone 
jabłuszko
Apple poszło na dale-
kie ustępstwa wobec 
Komunistycznej 
Partii Chin, aby móc 

prowadzić interesy 
w tym kraju.

Rozwiązania IT dla 
placówek medycznych

W najbliższej przyszłości 
numerem jeden pośród 
trendów związanych z IT 
w opiece zdrowotnej będzie 
cyberbezpieczeństwo.

30
16

Paradoks chmury 
Usługi IaaS, PaaS i SaaS zmieniły świat nowych 
technologii. Ale czy są lekarstwem na  wszystkie 
bolączki branży IT, jak próbują nas przekonać 
najwięksi providerzy? 

14

36
Debata Channel Awards 2021
Próba odpowiedzi na pytanie o rolę Channel 
Managerów oraz programów partnerskich. 
Dyskusja z udziałem członków Kapituły 
konkursu Channel Awards 2021.
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To dla mojego wnuka. Chłopak tak się 
garnie do sportu, niech ma na zachętę
– powiedział pan minister z „Misia”, 

doskonale zdając sobie sprawę, że uniwer-
salny puchar „Za zajęcie I miejsca” do ni-
czego wnuczka nie zmotywuje. Po prostu 
chciał zrobić chłopakowi przyjemność. 
Na podobnej zasadzie regularnie do redak-
cji CRN-a zgłaszają się, w dobrej wierze, 
pijarowcy z propozycją „wywiadu z panem 
prezesem”. Nie dlatego, że ma do zakomu-
nikowania nową strategię, bądź zamknął ja-

kiś istotny etap w swojej 
karierze, ale na przy-
kład – i to jest mój oso-
bisty hit numer jeden, 
zapewniam że prawdzi-
wy – „fi rma obchodzi 
27-lecie”. Chciałoby się 
dodać, że okrągłe… Tak 

naprawdę nie chodzi więc o to, aby z czytel-
nikami CRN-a podzielić się czymś ważnym, 
ale żeby zrobić przyjemność  prezesowi. 

Na podobnej zasadzie od lat musimy tłu-
maczyć niektórym agencjom PR, że żadnej 
nagrody w naszym dorocznym plebiscy-
cie nie można kupić. Nie można i już. Nie 
znajdzie się ani jedna osoba, która mogłaby 
powiedzieć: „tak, zapłaciliśmy za nagrodę 
w CRN-ie”, albo „wprawdzie nie zapłaci-
liśmy, ale dostaliśmy ją w barterze za taki 
a taki sprzęt czy oprogramowanie, ewen-
tualnie wycieczkę do ciepłych krajów dla 
redaktora naczelnego” (uwaga, niczego nie 
sugeruję!). Namawiamy natomiast pro-
ducentów i dystrybutorów, aby czynnie 
zachęcali swoich partnerów do udziału 
w plebiscycie. Jeśli jakiś producent czy dys-
trybutor jest w tym skuteczny, to możemy 
się tylko cieszyć, gdyż przy okazji promo-
wana jest idea naszego konkursu. 

A idea ta polega na tym, że to nie redakcja 
decyduje o nagrodach, ale resellerzy, retaile-
rzy i integratorzy, bo to Wy najlepiej wiecie, 
z kim się dobrze robi interesy, a z kim nie. 
Wy wiecie, jakie produkty i usługi spełnia-
ją oczekiwania Wasze i Waszych klientów, 
a które wręcz przeciwnie. Gdyby decyzje 
o nagrodach podejmowała redakcja CRN-a, 
byłoby to z naszej strony przejawem próżno-
ści, a nasze nagrody – z defi nicji – funta 

kłaków warte. Rzecz jasna, można się z wy-
nikami naszych plebiscytów nie zgadzać i na 
przykład zżymać, że „znowu wygrało AB”, 
ewentualnie „czy ktoś kiedyś w końcu poko-
na Veracomp”. Ale o tym decyduje matematyka 
– wygrywa ten, kto zgarnia najwięcej głosów. 

To może się wielu naszym Czytelnikom 
wydawać oczywiste, ale nie jest. Zbyt wie-
le konkursów (nie tylko w branży IT) to spo-
sób na biznes, co jest tajemnicą poliszynela. 
Przy czym nagrody wręczane są za gotówkę, 
ewentualnie w formie barteru, reklam lub na 
wspomnianą już „zachętę” (żeby zrobić przy-
jemność potencjalnemu reklamodawcy). Stało 
się to powszechne i dlatego nie brakuje chęt-
nych, żeby i nam zapłacić. Tymczasem, jeśli 
ktoś chce wygrać tegoroczny konkurs Channel
 Awards 2021, musi „przekupić” nie nas, ale 
swoich partnerów – jak najlepszą obsługą i jak 
najlepszą ofertą. 

Nominacje można zgłaszać pod adresem: 
crn.pl/channelawards2021. Zachęcam: 
doceńcie tych, którzy doceniają Was! 

CRN nr 8/20214

Tomasz Gołębiowski
Redaktor naczelny

Nie
MIESIĘCZNIK CRN POLSKA

www.CRN.pl

Rok 24, numer 8 (466), 25 sierpnia 2021

PL ISSN 2080-8607

REDAKCJA

Aleja Stanów Zjednoczonych 51, lok. 508 

04-028 Warszawa

redakcja@crn.pl 

Tomasz Gołębiowski tg 
(redaktor naczelny)

tel. 608 425 699 

tomasz.golebiowski@crn.pl

Wojciech Urbanek wu
(zastępca red. naczelnego) 

tel. 691 672 065

wojciech.urbanek@crn.pl

Karolina Marszałek km
(sekretarz redakcji)

karolina.marszalek@crn.pl 

Andrzej Gontarz ag 
andrzej.gontarz@crn.pl

Krzysztof Jakubik kj
krzysztof.jakubik@crn.pl

Krzysztof Pasławski kp
krzysztof.paslawski@crn.pl 

Tomasz Janoś tj 
tomasz.janos@crn.pl

FELIETONY
Rafał Agnieszczak, Tomasz Bitner, Andy Brandt,

Ireneusz Dąbrowski, Wacław Iszkowski, 

Konrad Świrski

GRAFIKA, LAYOUT, KOORDYNACJA PRODUKCJI:
Tomasz Baziuk

FOTOGRAFIE

Theta Art Studio Tomasz Pisiński, PhotobyMysluk.pl, 

Adrian Stykowski, Piotr Syndoman, archiwum

PRENUMERATA

prenumerata@crn.pl

REKLAMA I PROJEKTY SPECJALNE

Agata Myśluk

tel. 694 455 426 

agata.mysluk@crn.pl

Jacek Goszczycki

tel. 601 935 513 

jacek.goszczycki@crn.pl

WYDAWCA

Peristeri Sp. z o.o.

Aleja Stanów Zjednoczonych 51, lok. 508 

04-028 Warszawa

Reklamy są przyjmowane w siedzibie wydawnictwa. Za treść 
ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

© 2021 Peristeri Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Computer Reseller News Polska contains articles under license 
from The Channel Company.

© 2021 The Channel Company. All rights reserved.

Channel Awards 
2021: czekamy 
na Wasze głosy! 

04_CRN_08_2021 wstępniak.indd   4 15.08.2021   15:19:40



na minusie  na plusie
Grupa Euvic zakończyła 2020 r. przychodami na poziomie ponad 726 mln zł (w po-

równaniu do ponad 597 mln zł w 2019 r.). Łączny zysk netto należących do grupy spółek wy-

niósł 52,7 mln zł, co oznacza wzrost o 126 proc. w ujęciu rocznym. Zdaniem zarządu Euvic to 

„efekt konsekwentnej realizacji strategii Integratora 2.0, która zakłada kompleksowe wsparcie 

w realizacji nawet najbardziej złożonych projektów IT”. Zgodnie z przyjętą strategią w perspek-

tywie kolejnych lat Grupa Euvic ma generować roczne przychody na poziomie 1 mld zł. Wśród 

celów na lata 2021–2024 jest również debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Netgear w II kw. 2021 r. uzyskał globalnie przychody na poziomie 309 mln dol., co ozna-

cza wzrost o 10,3 proc. (rok do roku). Szczególnie silny wzrost sprzedaży producent osiągnął 

w segmencie MŚP (+58 proc. r/r). Zwiększa się również zainteresowanie rozwiązaniami marki 

na rynku konsumenckim, głównie w USA. „Nasza długoterminowa teza, że WiFi premium będzie 

napędzać wzrost rynku sieci konsumenckich oraz bazę abonentów naszych usług, pozostaje 

nienaruszona” – komentuje Patrick Lo, prezes i dyrektor generalny Netgeara. Jak dodaje Piotr 

Dudek, dyrektor regionalny Netgeara na Europę Wschodnią: „Również na rynku Europy Środko-

wo-Wschodniej widać ten trend, szczególnie jeśli chodzi o zainteresowanie WiFi6. Coraz więcej 

użytkowników jest świadomych i wybiera rozwiązania z górnej półki cenowej”. 

Xiaomi po raz pierwszy w historii zostało marką smartfonów nr 1 na świecie – wynika 

z danych Counterpoint Research. W czerwcu br. chiński koncern osiągnął największy globalny 

wolumen sprzedaży smartfonów (w ujęciu miesięcznym), uzyskując 17,1 proc. udziału w rynku 

i wyprzedzając Samsunga (15,7 proc.). Wobec maja 2021 r. sprzedaż Xiaomi wzrosła o 26 proc. 

Natomiast w całym II kw. 2021 r. fi rma była numerem 2 na świecie. Chociaż jest to wielkie osią-

gnięcie dla Xiaomi, może okazać się tymczasowe, gdy produkcja Samsunga powinna odrodzić 

się po fali Covid-19 w Wietnamie. Z powodu lockdownu w tym kraju w II kw. br. z taśm zjechało 

znacznie mniej smartfonów Samsunga niż w I kw. br.

Allegro czerpie coraz większe profi ty z boomu w e-handlu. W II kw. 2021 r. zysk netto 

spółki wzrósł o 60 proc. rok do roku, do 296 mln zł. Przychody okazały się wyższe o 28 proc. 

i sięgnęły ponad 1,3 mld zł. W ciągu minionego roku ilość ofert na platformie zwiększyła się 

o około 50 proc., a przeciętny użytkownik Allegro wydaje rocznie na zakupy już niemal 3 tys. zł 

(30 proc. wzrostu w ciągu roku). 

AMD z sukcesem zakończyło kolejny kwartał z rzędu. W okresie od kwietnia od czerwca br.

zysk netto producenta (710 mln dol.) był wyższy o 352 proc. wobec analogicznego okresu 

w ub.r., przy przychodach większych o 99 proc. (3,85 mld dol.). 

powiedzieli
Naszym celem jest prze-
trwanie – Eric Xu, rota-
cyjny prezes Huawei, 
o strategii producenta 

na najbliższe 5 lat. 

Jesteś szalony, jeśli nie zaczy-
nasz w chmurze, jesteś sza-
lony, jeśli w niej zostaniesz 
– Martin Casado, General 

Partner w Andreessen 
Horowitz. 

Google LLC stało się celem pozwu zbiorowego blisko 20 mln użytkowników Androida 

z Wielkiej Brytanii, którzy żądają od koncernu 920 mln funtów odszkodowania. Zarzucają 

gigantowi pobieranie „zbyt wygórowanej i niesprawiedliwej” prowizji (30 proc.) w sklepie 

z aplikacjami oraz naruszenie unijnych i krajowych regulacji ochrony konkurencji. Google odrzu-

ca oskarżenia i podkreśla, że prowizja w sklepie z aplikacjami jest podobna jak u konkurencji. 

Weijing Wang, były dyrektor Huawei Polska ds. sektora publicznego, został ponow-

nie zatrzymany przez ABW. W czerwcu br. został wypuszczony z aresztu po 2,5 roku odsiadki, 

ale decyzję tę zaskarżyła prokuratura. Wang został aresztowany na początku 2019 r. pod za-

rzutem działania na rzecz obcego wywiadu i przekazywania informacji, które mogły wyrządzić 

szkodę naszemu krajowi. W tej samej sprawie został zatrzymany Piotr D. (wcześniej związany 

z Orange), który opuścił areszt za kaucją w połowie 2019 r. Za zarzucane czyny obu oskarżonym 

grozi od 3 do 15 lat więzienia. 

Microsoft został pozwany przez ValueLicensing, brytyjskiego sprzedawcę używanego 

oprogramowania, na kwotę 270 mln funtów. Reseller zarzuca gigantowi złamanie prawa ochro-

ny konkurencji. W jego ocenie Microsoft uniemożliwia klientom odsprzedaż używanych licencji. 

Kiedy użytkownik przechodzi z oprogramowania on-premise na usługi chmurowe, Microsoft 

oferuje zniżki w zamian za rezygnację przez klienta z odsprzedaży niepotrzebnych już licencji 

wieczystych. Taka praktyka według ValueLicensing jest stosowana od 2016 r. w Wielkiej Brytanii 

i Europie, co w rezultacie wyeliminowało z rynku używanego software’u „ogromną większość” 

używanych licencji. 

UOKiK postawił Orange Polska i P4 (Play) zarzuty naruszenia zbiorowych interesów kon-

sumentów. Sprawa dotyczy pobierania od konsumentów płatności za aktywację usług dodat-

kowych, bez uzyskania ich wyraźnej zgody. W przypadku Orange Polska chodzi o następujące 

usługi: „Halo granie”, „Cyber tarcza”, „Nawigacja Orange”, „Orange Smart Care”, „Gdzie jest 

dziecko”, „Bezpieczny internet” oraz „Internet mobilny z zapasowym pakietem danych”. W P4 są 

to: „Muzyka na czekanie”, „Ochrona internetu”, „Play NOW usługi dodatkowe TV”, „Pakiet 50 min” 

oraz „50 sms/mms do wszystkich”, „Bezpieczny internet”, „Nielimitowane połączenia na numery 

stacjonarne”, „Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci”, „100/200 minut do innych sieci 

komórkowych”. Postępowania przeciwko telekomom mogą zakończyć się nałożeniem kar fi nan-

sowych w wysokości do 10 proc. obrotu każdego z nich.

Rackspace Technology, amerykański dostawca usług zarządzanych w zakresie 

technologii wielochmurowej, zwolni około 10 proc. pracowników. Większością wykonywanych 

przez nich zadań zajmą się centra usług biznesowych offshore. 

Nie ma już takich szefów 
kanału partnerskiego, jak 
dawniej, którzy tworzyli 
prawdziwe wspólnoty 

– Piotr Fabiański, prezes 
Infonet Projekt. 
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Wrocławska spółka 
w grupie Euvic

Do Grupy Euvic dołączyła Stermedia, 

firma specjalizująca się w systemach 

sztucznej inteligencji i zrobotyzowa-

nej automatyzacji procesów. Działa 

od 2009  r. i  zdobyła w  tym czasie 

klientów z  Polski, Europy i  USA. 

Udziały w  Stermedia nabył Softiq 

–  spółka z  Grupy Euvic, która spe-

cjalizuje się w produkcji oprogramo-

wania dla administracji publicznej, 

bankowości i  ochrony zdrowia. Jej 

wiceprezes, Andrzej Plachta, prze-

konuje, że na rynku potrzebne są 

obecnie połączone kompetencje 

w  zakresie sztucznej inteligencji, 

przemysłu 4.0 i  automatyzacji pro-

cesów. Spółki należące do Euvica 

zatrudniają już ponad 3,5 tys. osób 

w  ponad 20 biurach w  Polsce i  za 

granicą. W 2020 r. przychód spółek 

grupy wyniósł ponad 726  mln  zł, 

a EBITDA 63,9 mln zł. 

n Piłkarskie Mistrzostwa IT już wrześniu 
Już niedługo branżę czekają sportowe emocje –  jak co roku odbędą się piłkarskie 

Mistrzostwa IT. Impreza składa się z  dwóch turniejów lokalnych (w  Warszawie 11 

września i w Lublinie 25 września) oraz turnieju finałowego (w Lublinie 26 września). 

O tytuł mogą walczyć drużyny reprezentujące firmy IT, a także szkoły wyższe. Mecze 

będą rozgrywane na Orlikach (boiskach o wymiarach 30 × 62 m) i potrwają 12 min. 

(dwie połowy po 6 min.). Każdy zespół składa się z 12 osób, w tym 6 zawodników 

w polu (łącznie z bramkarzem). Sportowym rozgrywkom przyświeca cel charytatywny. 

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie 3,5 tys. zł darowizny na rzecz organizatora 

imprezy – Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Środki zasilają Fundusz św. Brata Alberta, 

który wspiera funkcjonowanie ośrodków dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez 

fundację. Więcej informacji pod adresem www.mistrzostwait.pl. 

n  Rynek smartfonów: 
„ogromne konflikty  
wewnętrzne”

Wszyscy producenci smartfonów 

będą mieć problem z  komponen-

tami w  II połowie 2021  r. –  uważa 

Canalys. W niektórych regionach za-

pasy urządzeń już są niebezpiecznie 

niskie, a  ze względu na ograniczo-

ne dostawy „pojawiły się ogromne 

konflikty wewnętrzne, ponieważ 

menedżerowie regionalni starają 

się zapewnić alokację” –  twierdzi 

Ben Stanton, kierownik ds. badań 

w  Canalysie. Ponadto według niego 

wielu producentów zrezygnowało 

z zachęt do sprzedaży, aby uniknąć 

nadmiernego wykorzystania dostaw. 

Canalys ocenia dostawy smartfonów 

na światowy rynek w II kw. 2021 r. 

na 316 mln szt., tj. o 9 proc. mniej niż 

w I kw. 2021 r. Uważa natomiast, że 

w 2022 r., gdy ograniczenia podaży 

będą mniejsze, rynek eksploduje. 

n Dystrybutorom IT nadal będzie się powodzić
Można spodziewać się kontynuacji dobrych wyników sprzedaży u dystrybutorów IT, czego nie zmieni 

nawet koniec pandemii – uważa Jakub Viscardi, analityk DM BOŚ, w rozmowie z PAP Biznes. Ocenia, 

że wysoki popyt na elektronikę utrzyma się jeszcze długo, między innymi ze względu na hybrydo-

wy model pracy, co będzie skłaniać konsumentów do uzupełniania wyposażenia domowych biur. 

Największym dystrybutorom niespecjalnie zaszkodzą też problemy z dostępnością wybranych pro-

duktów ze względu na szeroką ofertę, jaką dysponują – podkreśla ekspert DM BOŚ. Warto dodać, 

że według Contextu w 2020 r. wzrost sprzedaży w dystrybucji IT w Polsce wyniósł 30 proc. wobec 

2019 r., a w I kw. 2021 r. wzrost sięgnął aż 38,7 proc. rok do roku.

n  UOKiK prześwietli firmy produkujące 
fałszywe opinie

UOKiK weźmie pod lupę 

sprzedawców lewych opinii 

o  produktach. Wkrótce za-

puka do drzwi firm, które 

zamawiały komentarze, po-

lubienia i  „lajki” –  informuje 

Fundacja Instytut Ochrony 

Praw Konsumentów. Według 

niej nawet połowa z internetowych opinii użytkowni-

ków o produktach i firmach może być fałszywa, a fa-

bryki internetowych wpisów i „lajków” publikują między 

innymi na Facebooku, Twitterze, YouTubie, ale też wielu 

innych portalach. Wspomniana fundacja skierowała 

do UOKiK-u zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia 

zbiorowych interesów konsumentów zarówno przez 

firmy, które świadczą tego rodzaju usługi, jak też 

przez przedsiębiorców, korzystających z fałszywych 

opinii, komentarzy oraz  lajków do promocji swoich 

produktów lub marek. UOKiK zapowiedział, że „bada-

niu zostaną poddani przedsiębiorcy świadczący usłu-

gi związane z opiniami i  komentarzami na stronach 

internetowych”. 

Sprostowanie
W felietonie Ireneusza Dąbrowskiego  
pt. „Pro domo sua” (nr 7/2021) z winy re-
dakcji pojawiła się błędna data dotyczą-
ca negocjacji pomiędzy zespołem CRN 
Polska a wydawnictwem Burda na temat 
przejęcia tytułu. Prawidłowa data to 
wiosna 2020 roku. Za pomyłkę przepra-
szamy autora i czytelników.

06_CRN_08_2021 newsy.indd   6 17.08.2021   17:32:34



Celem konkursu jest uhonorowanie oraz przyzna-

nie tytułu Channel Awards 2021 osobom i firmom, 

które w 2021 roku miały szczególnie pozytywny 

wpływ na rozwój kanału dystrybucyjnego polskiej 

branży IT, poprzez stosowanie dobrych praktyk 

dotyczących współpracy między producentami 

i dystrybutorami a firmami z  ich kanału partner-

skiego, jak również nagrodzenie tytułem Channel 

Awards 2021 produktów i  usług, które ponad-

przeciętnie przyczyniły się do rozwoju działalności 

biznesowej resellerów i  integratorów na polskim 

rynku IT w jego wybranych segmentach. 

Tym samym nagrodzimy te firmy i tych menedże-

rów, którzy zdaniem naszych Czytelników priory-

tetowo traktują współpracę ze swoimi partnerami 

handlowymi –  nie tylko deklaratywnie, ale na 
bieżąco, w  swojej codziennej praktyce bizneso-
wej. Z  tego też powodu prosimy nominujących 
o konkretne uzasadnienie dla każdej zgłoszonej 
kandydatury. 

Na Wasze nominacje czekamy pod adresem: 
crn.pl/channelawards2021 

Przyjmowanie kandydatur do konkursu Channel Awards 2021
 rusza 25 sierpnia i potrwa do 21 września br.  

Rusza jedyny branżowy konkurs, w którym 
decydujący głos mają resellerzy i integratorzy!

Channel 
Awards

2021

Channel Awards 2021
KONKURS

CRN nr 8/2021 7
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Postać rynku IT
Dystrybutor Dystrybutor 

specjalizowany  
Product Manager

Czekamy na Twoje    
Channel 
Awards

2021

Dla osoby, która w 2021 r. kreowa-

ła nowe trendy, osiągnęła sukces 

w swoim segmencie rynku, sku-

tecznie lobbowała na rzecz branży 

IT lub w inny sposób wyróżniła się 

na konkurencyjnym polskim rynku 

IT (w szczególności w zakresie 

dobrych praktyk we współpracy 

z resellerami oraz integratorami).

Dla dostawcy, który zapewniał 

partnerom najlepsze ceny i dostęp-

ność produktów, świetną logistykę 

i warunki płatności, stabilny zespół 

zaangażowanych handlowców oraz 

szybką reakcję działu sprzedaży 

w razie jakichkolwiek problemów 

przed, w trakcie i po transakcji. 

Dla firmy, która prowadzi dys-

trybucję wąskiej, specjalizowanej 

grupy produktów kilku, co najwyżej 

kilkunastu różnych marek i w swo-

im segmencie rynku zapewnia 

partnerom najwyższej jakości 

wsparcie przed- i posprzedażne.

Dla osoby, której strategia rozwoju, 

sprzedaży i marketingu dla danego 

produktu/usługi w znaczącym 

stopniu bierze pod uwagę korzyści 

oraz wymagania resellerów 

i integratorów.

Dla firmy, która podjęła najwięcej 

korzystnych decyzji z punktu widzenia 

kanału partnerskiego, rozwijała swoją 

ofertę zgodnie z oczekiwaniami i potrze-

bami partnerów, wyznaczała kierunki 

rozwoju rynku lub pozytywnie wyróżniła 

się pod względem wyników sprzedaży. 

Dla dostawcy, który zapewnia partnerom 

dostęp do wielu najnowszych, zaawan-

sowanych rozwiązań, równocześnie 

nieustannie dbając o rozwój oferty oraz 

edukację partnerów, a także świadczone 

im wsparcie.

Dla osoby odpowiedzialnej za współpracę 

z kanałem partnerskim, która wsłuchuje się 

w potrzeby partnerów, ale też umiejętnie 

godzi interesy producenta z wymaganiami 

resellerów i integratorów, jest aktywna, 

jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych partne-

rów, z którymi potem stara się utrzymywać 

możliwie bliskie relacje zawodowe.

Producent Dystrybutor VAD Channel Manager

W imieniu zarządu wydawnictwa Peristeri, redakcji   
oraz portalu CRN.pl mamy zaszczyt zaprosić Państwa   

CRN nr 8/20218
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Producent rozwiązań IT 
dla MŚP

Producent oprogramowania 
dla firm

   nominacje w 13 kategoriach

Dla polskiej firmy, która stworzyła 

autorski produkt lub usługę, 

charakteryzujący(ą) się jakością na 

światowym poziomie i oferowany(ą) 

za pośrednictwem resellerów 

i/lub integratorów na lokalnym 

rynku. Nagroda może być przyznana 

produktom, które zostały zaprojek-

towane i wytworzone w Polsce.

Dla producenta sprzętu i oprogra-

mowania dla MŚP (do 200 stanowisk 

komputerowych), który wyróżnia 

się innowacyjnością oferowanych 

rozwiązań, aktywnie współpracuje 

z kanałem partnerskim, wspierając 

partnerów w procesie sprzedażo-

wym i pomagając im w podnoszeniu 

poziomu obsługi klienta.

Dla dostawcy, którego oprogra-

mowanie biznesowe wyróżnia się 

wysoką funkcjonalnością, przejrzy-

stym systemem licencjonowania 

oraz programem partnerskim 

zapewniającym znaczące korzyści. 

Dla firmy, która świadczy szeroko rozu-

miane usługi IT (w chmurze i on-premise) 

zgodnie ze światowymi trendami, ale 

jednocześnie z poszanowaniem prawa 

i poufności danych klientów, a jednocze-

śnie prowadząc przemyślaną i opłacalną 

dla integratorów politykę partnerską.

Dla producenta sprzętu i oprogramowania 

narzędziowego wykorzystywanego 

w pracy centrów danych (on-premise 

i obsługiwanych przez dostawców usług 

chmurowych), które wyróżniają się 

rozbudowaną funkcjonalnością, wysoką 

niezawodnością i łatwością wdrażania.

Dla dostawcy systemów zabezpieczających infrastruk-

turę IT i służących do tworzenia zapasowych kopii 

danych, a także systemów zasilania i klimatyzacji, 

realizującego w swojej strategii działania dobre 

praktyki, których celem jest szeroko rozumiane dobro 

partnerów biznesowych. 

Usługodawca Producent rozwiązań IT 
dla centrów danych

Producent rozwiązań 
zapewniających ciągłość 

biznesową przedsiębiorstw

Polski produkt/usługa

miesięcznika CRN Polska, kwartalnika Vademecum VAR-ów i integratorów 
do zgłaszania nominacji do konkursu Channel Awards 2021 w kategoriach:

CRN nr 8/2021 9
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crn.pl/channelawards2021 

Channel 
Awards

2021

CRN nr 8/202110

W tym roku nominacje wraz z uzasadnieniami trafią pod głosowanie Kapituły złożonej z 25 osób 

stojących na czele firm resellerskich i integratorskich – tych ogólnopolskich, ale także mniej-

szych, działających lokalnie. Takich, które współpracują z największymi producentami i dystry-

butorami, ale także z tymi niszowymi czy specjalizowanymi. Członkowie Kapituły będą w imieniu całej 

społeczności partnerskiej decydować o końcowych wynikach plebiscytu. 

Podczas głosowania będą uwzględniane 
między innymi poniższe kluczowe czynniki: 

XXII konkurs 
CRN Polska 

w nowej formule! 

n  bieżące wsparcie świadczone przez specjalnie 

wyznaczone do tego celu, kompetentne i zaan-

gażowane osoby (np. Channel Managerów); 

n   prowadzenie korzystnych programów partner-

skich, optymalizowanych pod kątem potrzeb 

partnerów działających na polskim rynku IT i do-

stosowanych (np. pod względem progów sprze-

dażowych) do istniejących na nim warunków; 

n  prowadzenie cyklicznych akcji edukacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych skierowanych 

do kanału partnerskiego; 

n  stwarzanie korzystnych warunków handlowych, 

które dają partnerom możliwość prowadzenia 

stabilnej polityki sprzedażowej, a jednocześnie 

nie powodują nadmiernej konkurencji pomiędzy 

zbyt dużą liczbą partnerów handlowych; 

n  biznesowa uczciwość we współpracy z integra-

torami i resellerami. 

Biorąc udział w konkursie promujesz dobre praktyki partnerskie w branży IT!

Ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu 2021 r. 
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W iele osób pokłada duże nadzie-
je w systemach biometrii, któ-
re stanowią alternatywę dla 

tradycyjnych haseł wpisywanych ręcznie. 
W ostatnim czasie szczególnie dużo mówi 
się o systemach rozpoznawania twarzy. Ta 
metoda zyskała na popularności wraz z de-
biutem funkcji Face ID, która została wpro-
wadzona na rynek cztery lata temu wraz 
z iPhone X. Mechanizm polega na tym, że 
kamera wyświetla ponad 30 tys. niewidzial-
nych punktów, tworząc mapę głębi twarzy 
osoby, którą następnie analizuje, jednocze-
śnie rejestrując jej obraz w podczerwieni. 
Specjaliści od cyberbezpieczeństwa uwa-
żają, że to solidne zabezpieczenie, trudne 
do oszukania. Dlatego rozpoznawanie twa-
rzy umożliwia ludziom dokonywanie płat-
ności za pomocą telefonów, 
przechodzenie przez syste-
my sprawdzania paszpor-
tów lub weryfi kację siebie 
jako pracowników określo-
nej organizacji. Przykłado-
wo, kierowcy Ubera muszą 
regularnie udowadniać, że 
są licencjonowanymi posiadaczami kont, 
robiąc selfi e na swoich telefonach i przesy-
łając je do fi rmy w celu uwierzytelniania. 
Systemy rozpoznawania twarzy są też czę-
sto reklamowane jako szybki i niezawodny 
sposób na identyfi kację pasażerów na lot-
nisku, gości hotelowych czy pracowników.

Tymczasem naukowcy ostrzegają, że tech-
nologia ma luki, które są wykorzystywane 
przez hakerów. Według fi rmy ID.me mię-
dzy czerwcem 2020 a styczniem 2021 r. od-
notowano ponad 80 tys. prób oszukania 

twoją twarz

korzystali aplikację do tworzenia fi lmów ze 
zdjęć, aby twarze były ruchome. Oszuści 
używali telefonu komórkowego, który wy-
łączał przednią kamerę i przesyłał zmani-
pulowane fi lmy, gdy miał robić selfi e wideo. 
Według prokuratorów naciągacze działali 
w ten sposób od 2018 r.

Według Johna Spencera, dyrektora ds. 
strategii w Veridium, fi rmie zajmującej się 
identyfi kacją biometryczną, aby sfałszować 
zdjęcie, wcale nie trzeba sięgać po zaawan-
sowane oprogramowanie. Jednym z naj-
częstszych sposobów oszukania systemu 
identyfi kacji twarzy jest wydrukowanie 
zdjęcia czyjejś facjaty i wycięcie oczu, a na-
stępne użycie fotki jako maski. Według spe-
cjalistów istnieją dwa sposoby na ochronę 
systemów rozpoznawania twarzy przed 
oszustami. Pierwszy sprowadza się do ak-
tualizacji podstawowych modeli sztucznej 
inteligencji, aby wystrzegać się nowych ata-
ków przez przeprojektowanie algorytmów, 
które je wspierają. Drugim jest szkolenie 
modeli z  jak największą liczbą zmienio-
nych twarzy, które mogłyby je sfałszować.

Niestety, „wytrenowanie” modelu roz-
poznawania twarzy, a jednocześnie uchro-
nienie go przed możliwością podszywania 
się pod niego, to kosztowny i czasochłon-
ny proces. Każdą osobę trzeba przedstawić 
w wielu kombinacjach – w okularach, kape-
luszu itp., aby system mógł poznać wszyst-
kie możliwe kompilacje. To niestety dobra 
wiadomość dla cyfrowych oszustów. 

systemu identyfi kacji twarzy w celu wyłu-
dzenia zasiłku dla bezrobotnych. 

– Ludzie sięgali po różne metody. Zakła-
dali specjalne maski, trzymali w ręku zdjęcia 
lub fi lmy pokazujące inne osoby, a także wy-
korzystywali obrazy wygenerowane przez 
sztuczną inteligencję –  mówi Blake Hall, 
dyrektor generalny ID.me.

W marcowym raporcie na temat cyber-
bezpieczeństwa analitycy Experian przewi-
dują, że oszuści będą coraz częściej tworzyć 
„twarze Frankensteina”, wykorzystując 
sztuczną inteligencję do łączenia cech twa-
rzy różnych osób w celu stworzenia nowej 
tożsamości, aby w ten sposób oszukać sys-
temy identyfi kacji twarzy. 

Pierwsza próba przechytrzenia tego typu 
zabezpieczeń sięga roku 2017, kiedy jeden 

z klientów fi rmy ubezpiecze-
niowej Lemonade chciał wy-
łudzić roszczenia dotyczące 
rzekomej kradzieży kamery 
o wartości 5 tys. dol. Oszust 
ubrał blond perukę i poma-
lował usta szminką, ale to nie 
wystarczyło, żeby wprowa-

dzić system w błąd. O wiele sprytniejsi by-
li dwaj Chińczycy. Na początku tego roku 
prokuratorzy w Państwie Środka oskarżyli 
dwóch mężczyzn o kradzież ponad 77 mln 
dol. poprzez założenie fałszywej fi rmy, któ-
ra rzekomo sprzedawała skórzane torby 
i wysyłała fałszywe faktury podatkowe do 
wyimaginowanych klientów. Sprytni Chiń-
czycy oszukali urząd podatkowy w Szang-
haju, wykorzystując do autoryzacji dekla-
racji podatkowych system rozpoznawania 
twarzy. Przestępcy najpierw kupili zdjęcia 
twarzy w wysokiej rozdzielczości z inter-
netowego czarnego rynku, a następnie wy-

n Wojciech Urbanek  

Hakerzy szybko znaleźli sposoby na oszukiwanie systemów rozpozna-
wania twarzy. Niektórzy wykorzystują wysublimowane metody, takie 
jak wykonywanie portretu za pomocą sztucznej inteligencji, inni zaś… 
wycinają oczy ze zdjęć – alarmuje „The Wall Street Journal”.

Zhakujemy 
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Oszuści będą 
coraz częściej 
tworzyć „twarze 
Frankensteina”. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 8/202112

W ciągu 6 lat moc centrów danych 

w Polsce, dostępna na rynku usług 

komercyjnych, podwoi się – prognozu-

ją analitycy PMR. W 2020 r. wynosiła 

blisko 89 MW, w 2026 r. powinna prze-

kroczyć 181 MW. Infrastrukturę rozbu-

dowują dostawcy hiperskalowi, tele-

komy, jak i krajowi gracze. Najwięcej 

ośrodków działa w Warszawie, na 

którą przypada 57 proc. komercyjnej 

powierzchni serwerowej.

Spodziewany jest wzrost zapotrze-

bowania na usługi kolokacji w kraju 

oraz pojawienie się na rynku nowych 

odbiorców zagranicznych. Polski rynek 

data center podzieli się na część hur-

tową i detaliczną. Znacznie wzrośnie 

podaż mocy i przestrzeni w centrach 

danych o charakterze hiperskalowym. 

Obok Google’a i Microsoftu w kraju 

inwestują takie firmy, jak Vantage 

Data Centers, EdgeConneX i Equinix. 

Za wzrostem segmentu detalicznego 

będą stać także duże inwestycje oraz 

popularyzacja chmury, szczególnie 

w modelu hybrydowym. Przewiduje 

się, że nowi inwestorzy będą konsoli-

dować krajowy rynek.

Ruszyła fala inwestycji w data center w Polsce
Prognoza wielkości rynku 
centrów danych w Polsce

(moc – MW)

2020 2021 2022 2023 2026

Ź
ró

dł
o:

 G
ar

tn
er

, l
ip

ie
c 

20
21

 

Prognoza światowych wydatków na IT w latach 2021 – 2022

Segment rynku Wydatki w 2020 r. 
(mld dol.)

Wzrost w 2020 r. 
(proc.)  

Wydatki w 2021 r. 
(mld dol.)

Wzrost w 2021 r. 
(proc.)  

Wydatki w 2022 r. 
(mld dol.)

Wzrost w 2022 r. 
(proc.)  

Systemy centrów danych 178,5 2,5 191,648 7,4 201,659 5,2

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 529,028 9,1 598,957 13,2 669,114 11,7

Urządzenia 696,99 -1,5 793,973 13,9 800,172 0,8

Usługi IT 1071,281 1,7 1176,676 9,8 1277,228 8,5

Usługi telekomunikacyjne 1396,287 -1,4 1444,98 3,5 1481,878 2,6

W sumie 3872,086 0,9 4206,234 8,6 4430,051 5,3

„Cyfrowej transformacji nie da się kupić z dnia na dzień”
Światowe wydatki na IT w 2021 r. wzrosną o 8,6 proc., do 4,2 mld dol. – wynika 

z nowej prognozy Gartnera. W porównaniu z przewidywaniami z kwietnia br. 

(+8,4 proc.), mamy do czynienia ze wzrostem optymizmu wśród analityków. Z da-

nych wynika ponadto, że szefowie IT szukają partnerów, którzy potrafią wybiec my-

ślą poza szybką digitalizację (z jaką mieliśmy do czynienia w 2020 r.) i skoncentro-

wać wysiłki na rzecz dobrze przemyślanej i bardziej długofalowej cyfrowej transfor-

macji przedsiębiorstw. Analitycy przewidują, że firmy będą inwestować w narzędzia 

wspierające innowacyjność, pracę z dowolnego miejsca i produktywność. Przy czym 

zarządy najchętniej przeznaczają budżety na rozwiązania, które mają wyraźny zwią-

zek z wynikami biznesowymi. Przykładowo segment usług IT jest jednym z trzech 

obszarów największego wzrostu (+9,8 proc.), głównie ze względu na wyższe wydatki 

na IaaS, co pozwala firmom uniknąć wysokich kosztów infrastruktury lokalnej. 

– Cyfrowej transformacji nie można już kupić z dnia na dzień, a globalne prognozy 

wydatków na IT to odzwierciedlają – komentuje John-David Lovelock, wiceprezes 

ds. badań w Gartnerze.

88,6
107,2

120,9
135,4

181,4

12_13_CRN_08_2021 puls branzy IT.indd   12 16.08.2021   19:59:29



Monitoring wideo: drożej, ale większa sprzedaż
Przychody z rynku monitoringu wideo będą rosnąć średnio co roku o 7,1 proc. do 

2025 r., sięgając poziomu 31,9 mld dol. – twierdzą eksperci Omdia. Ich zdaniem w tym 

roku sprzedaż wzrośnie, ponieważ powróci popyt stłumiony w 2020 r. Dotąd spory 

udział w ożywieniu miały rozwiązania do pomiaru temperatury ciała. Ten segment 

mocno wzrósł już w ub.r., aczkolwiek był popularny głównie w Azji. W 2021 r. jednak 

poleci w dół o blisko 90 proc. (wartościowo) i jego znaczenie dla całego rynku nie 

będzie już tak istotne. Z pominięciem rozwiązań do pomiaru temperatury ciała wartość 

globalnego rynku sprzętu do monitoringu wideo spadła w 2020 r. o 3,8 proc. 

Prognozuje się, że ceny będą rosły ze względu na problemy z dostępnością sprzętu, 

które nie omijają monitoringu wideo. Do niedoborów i podwyżek przyczyniają się też 

amerykańskie sankcje, które objęły m.in. Hikvision i Dahua, przez co chińscy potentaci 

mają problem z dostępem do półprzewodników. Ponadto rozwiązania do monitoringu 

drożeją z uwagi na rozwój sztucznej inteligencji. Zdaniem analityków niedostateczna 

podaż sprzętu utrzyma się do połowy 2022 r.
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Prognoza wzrostu światowego rynku monitoringu wideo

2021 2025

Przychody (mld dol.) 24 31,9

Średni wzrost co roku (proc.) 7,1

Notebooki: 
spadek już w IV kwartale
W tym roku na światowy rynek zostanie 

dostarczona rekordowa ilość 236 mln note-

booków (+15 proc. rok do roku) – wynika z da-

nych TrendForce. Tym samym, po wzroście 

o 26 proc. w 2020 r., przewiduje się jeszcze 

większy popyt, szczególnie na sprzęt do edu-

kacji, w tym chromebooki. Ich sprzedaż ma 

być aż o 50 proc. wyższa niż w ub.r. (47 mln 

szt.). W sumie 80 proc. tych urządzeń trafia do 

USA i Japonii. Jednak producenci zamierzają 

zmniejszać ich udział w produkcji notebooków 

ze względu na niższe marże na taki sprzęt. 

Światowe dostawy notebooków w 2019 
i 2020 r. oraz prognoza na 2021 i 2022 r.

Dostawy 
(mln szt.)

Zmiana rok do roku 
(proc.)

2019 163,7 0,0

2020 206,1 26

2021 236,6 15

2022 221,9 -6,6
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W drugim półroczu 2021 spodziewane jest 

wyhamowanie dynamiki wzrostu na rynku 

notebooków, ponieważ można spodziewać 

się, że popyt konsumencki będzie słabł. W IV 

kw. 2021 r. zakładany jest niewielki spa-

dek o 3 proc. rok do roku (do 58 mln szt.). 

W 2022 r. utrwalenie modelu pracy hybry-

dowej i odradzający się popyt na laptopy 

biznesowe powinny utrzymać sprzedaż na 

stosunkowo wysokim poziomie około 222 mln 

szt., co jednak oznaczałoby spadek o 6,6 proc. 

wobec 2021 r. 
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Mniej i bardziej zaskakujące inwestycje 
w cyfrowej transformacji
Transformacja cyfrowa jest drugą, tuż za wzrostem produktywności, strategią roz-

woju przedsiębiorstw na najbliższy rok – wynika z deklaracji 43 proc. respondentów 

badania Deloitte Private. Przedsiębiorcy wierzą, że przyczyni się ona do zwiększenia 

zaangażowania klientów, wzrostu sprzedaży, wzmocnienia zdolności zarządzania oraz 

do minimalizacji kosztów. Ponad jedna czwarta przedsiębiorstw na świecie rozpoczęła 

zmiany jeszcze przed wybuchem pandemii, natomiast 36 proc. dopiero w odpowiedzi na 

kryzys. Stwierdzono, co nie stanowi zaskoczenia, że firmy na całym świecie w wyniku 

pandemii przyspieszyły transformację poprzez zwiększenie inwestycji w IT. W najbliż-

szym roku najczęściej zamierzają przeznaczać środki przede wszystkim na bezpieczeń-

stwo cyfrowe i chmurę. Zaskakująco wielu pytanych wskazało na nowe technologie, jak 

pojazdy autonomiczne i drony. 

Drony

Chmura obliczeniowa

Analityka danych

Bezpieczeństwo informacji

Autonomiczne 
pojazdy

Robotyka

39%

38%

37%

20%

13%

11%

Inwestycje planowane przez przedsiębiorstwa w ciągu najbliższego roku
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Artur Kurasiński
Autor jest CEO Spellarena i współzałożycielem 

Three Headed Monster, Astrography, 
BeardedBrothers.games, Aula Polska, a także 
twórcą komiksu o technologiach i nauce dla 

dzieci, pt. „Róża, a co chcesz wiedzieć?”. 

Kilka miesięcy temu Apple zmodyfi ko-
wało umowę dla chińskich użytkowników. 
W wyniku tych zmian „strona trzecia”, czyli 
Guizhou-Cloud Big Data (GCBD), uzyskała 
prawo własności do danych iCloud składo-
wanych przez chińskich klientów. To niesa-
mowicie dziwna decyzja, ponieważ spółki 
amerykańskie są nakłaniane i wręcz zobo-
wiązane przez USA do niedzielenia się tak 
wrażliwymi danymi z Chinami. Innymi sło-
wy – Apple nie złamało prawa, ale może to już 
robić ich lokalny partner, czyli spółka GCBD. 

– Apple stało się trybikiem w maszynie cen-
zury. Jeśli spojrzeć na zachowanie chińskie-
go rządu, nie widać żadnego oporu ze strony 
Apple’a, żadnej historii stawania w obronie 
zasad, do których Apple twierdzi, że jest tak 
przywiązane – komentuje Nicholas Bequelin, 
dyrektor ds. Azji w Amnesty International. 

Kolejna sprawa została wytknięta przez 
prof. Matthew Greena, kryptografa z Uni-
wersytetu Hopkinsa. Chiny nalegały, aby 
Apple nie korzystało ze swojego zwykłe-
go sprzętu do ochrony kluczy szyfrujących 
– sprzętowych modułów bezpieczeństwa 
opracowanych przez francuską fi rmę Thales. 
Dlaczego? Czy dlatego, że jest to technologia 
bezpieczna, niezwykle trudna do złamania 
i w branży kryptografi cznej uznana za bar-
dzo dobrą? 

Z tych informacji wyłania się zupełnie inny 
obraz Apple’a – fi rmy, która daje przyzwole-
nie na wykorzystywanie taniej siły roboczej 
w chińskich fabrykach (co prowadziło do 
masowych samobójstw) i przymyka oczy na 
współpracę z reżimami, w celu osiągnięcia 
większych zysków. Apple jest również fi rmą, 
która aktywnie cenzuruje treści niewygod-
ne dla chińskiego rządu – w 2018 r. iPhone’y 
zaczęły się zawieszać, jeśli wysłałeś słowo 
„Tajwan”. W 2019 r. fi rma kierowana przez 
Tima Cooka zbanowała aplikację, która 

Apple aktywnie cenzuruje treści, które są niewygodne dla 
chińskiego rządu, w zamian za swobodę prowadzenia biznesu 
w Państwie Środka. 

Wmaju br. „The New York Times” 
pozyskał wewnętrzne doku-
menty krążące po spółce Apple, 

z których wynika, że koncern poszedł na da-
lekie ustępstwa wobec Komunistycznej Par-
tii Chin, aby móc prowadzić interesy w tym 
kraju. Dodatkowo, to samo zostało potwier-
dzone w wywiadach z 17 obecnymi i byłymi 
pracownikami spółki z Cupertino. Okazuje 
się, że kampania Tima Cooka, pt. „jesteśmy 
za ochroną danych użytkownika” jest – de-
likatnie mówiąc – mało prawdziwa. Niestety 
Apple, które głośno mówi o prawie do pry-
watności, kiedy walczy z Facebookiem, jed-
nocześnie godzi się na cenzurę App Store 
oraz usunięcie napisu „Designed by Apple in 
California” z tylnej części iPhone’ów.

W 2016 r. Chiny wprowadziły prawo doty-
czące cyberbezpieczeństwa, zgodnie z któ-
rym wszystkie „informacje osobiste i ważne 
dane”, które są gromadzone w  Państwie 
Środka, powinny być też tam przechowy-
wane. Apple ugięło się pod presją władz lokal-
nych i zgodziło na przechowywanie danych 
klientów iCloud (w  tym ich e-maili, kon-
taktów, zdjęć, danych geolokalizacyjnych) 
na serwerach w  Chinach, obsługiwanych 
przez chińskich pracowników państwowych 
i pod kontrolą partii. 

Kiedy w 2015 r. w San Bernardino, w wy-
niku ataku terrorystów, zginęło 14 osób, a 22 
zostały ranne, FBI poprosiło Apple o odblo-
kowanie znalezionych telefonów iPhone. 
Miało to pomóc w śledztwie i szukaniu po-
wiązań z terrorystami. Tim Cook odmówił 
i ofi cjalnie skomentował prośbę w następu-
jący sposób: „Rząd Stanów Zjednoczonych 
zażądał od Apple podjęcia bezprecedenso-
wego kroku, który zagraża bezpieczeństwu 
naszych klientów. Sprzeciwiamy się temu na-
kazowi, którego implikacje wykraczają dale-
ko poza rozpatrywaną sprawę prawną”. 

Czerwone

ostrzegała mieszkańców Hongkongu o ak-
tywności policji. 

Jak wynika z danych Sensor Tower, od 
2017 r. z App Store Apple’a w Chinach znik-
nęło około 55 tys. aktywnych aplikacji. Z tego 
ponad 35 tys. to gry, które w Państwie Środ-
ka muszą uzyskać zgodę regulatorów. Pozos-
tałe 20 tys. to różnego rodzaju aplikacje, 
w tym również te pozwalające użytkowni-
kom na wysyłanie prywatnych wiadomości, 
dzielenie się dokumentami i przeglądanie 
stron internetowych.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Tim 
Cook, który ofi cjalnie przyznał się do bycia 
gejem, na pewno na swoim iPhonie nie raz 
czytał o tym, jak chiński rząd podchodzi do 
kwestii społeczności LGBT w  tamtejszej 
komunistycznej republice ludowej. Najwy-
raźniej jednak woli zmienić logo fi rmy na 
tęczowe na kilka dni, ale nie tracić zysków 
z handlu w Chinach. Dlatego następnym ra-
zem, kiedy jakaś korporacja paktująca z ko-
munistycznym reżimem i przyczyniająca się 
do prześladowania mniejszości będzie pró-
bowała was pouczać à propos praw człowie-
ka… pokażcie jej środkowy palec. 

jabłuszko 
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Wdrugim kwartale br. do oferty 
AMD trafi ła platforma 4700S, 
którą partnerzy producenta 

mogą wykorzystać do budowania minikom-
puterów osobistych dla klientów potrzebu-
jących wydajnego i niezawodnego sprzętu 
w niewielkiej obudowie. Dzięki zwartej, lu-
towanej konstrukcji wyeliminowane zostały 
trudności związane z  dopasowaniem wła-
ściwych komponentów podczas budowania 
systemu. 

Sercem zestawu AMD 4700S jest proce-
sor o tej samej nazwie, taktowany zegarem 
o częstotliwości do 4 GHz. Zawiera on osiem 
rdzeni zbudowanych w bardzo wydajnej ar-
chitekturze Zen 2 i zapewnia jednoczesną 
obsługę 16 wątków. Ma też 8 MB pamięci 
cache poziomu trzeciego oraz 4 MB pamięci 
cache poziomu drugiego. Układ, wraz z za-
montowanym na nim radiatorze z wenty-

latorem, jest wlutowany w niewielką płytę 
główną w formacie mini-ITX.

Na płycie głównej znajduje się tak-
że port PCIe 2.0 x16 przeznaczony do 
instalacji karty grafi cznej. Do zestawu dołą-
czono kartę grafi czną, ale partnerzy składa-
jący komputer dla klienta mogą zainstalo-
wać jeden z rekomendowanych przez AMD 
modeli z dwóch rodzin: AMD Radeon 550/
RX 550/RX 560/RX 570/RX 580/RX 590 
oraz NVIDIA GeForce GT 1030/GTX 
1050/GTX 1050 Ti/GTX 1060. 

Dostępne są dwa modele płyty głów-
nej, różniące się pojemnością preinstalo-
wanej pamięci operacyjnej GDDR6 (8 lub 
16 GB). Nośniki danych można podłączyć 
poprzez dwa porty Serial ATA 6 Gb/s, zaś 
łączność z siecią LAN zapewniona jest 
poprzez gigabitowy port Ethernet. Wbu-
dowane są także cztery porty USB  2.0 

i cztery porty USB 3.0 oraz moduł 
karty dźwiękowej. Wymagana mi-
nimalna moc zasilacza to 250 W, 
jednak specjaliści AMD rekomen-
dują wykorzystanie obudowy z jed-
nostką o mocy 300 W lub większej.

Tak skonstruowana platforma 
zapewnia bezproblemową, bardzo 
wydajną pracę oraz rozrywkę. Jej 
producent dobrał komponenty tak, 
aby w tym wstępnie skonfi gurowa-
nym zestawie zagwarantowana 
była ich stuprocentowa kompa-
tybilność, ale nie pozwolił jedno-
cześnie na kompromisy w kwestii 
wydajności.

Wydajnie i bezpiecznie
Jak wspomnieliśmy, procesory AMD 4700S 
zostały zbudowane w  stosowanej przez 
AMD od 2019  r., dojrzałej i  wielokrotnie 
nagradzanej architekturze rdzenia Zen 2
(technologia produkcji 7 nm). Jest ona wy-
korzystywana między innymi w procesorach 
AMD Ryzen 9 3900X i zapewnia bardzo wy-
soką wydajność przy jedno- i wielowątko-
wych operacjach. Doskonale sprawdza się 
przy obsłudze wymagających aplikacji biz-
nesowych, otwieraniu wielu kart w przeg-
lądarce stron internetowych, tworzeniu tre-
ści multimedialnych, a także do gier.

Jednym z priorytetów podczas konstru-
owania platformy AMD 4700S było zapew-
nienie bezpieczeństwa przetwarzanym 
danym. Dzięki współpracy fi rm AMD oraz 
Microsoft możliwe było zaimplementowanie 
kilku mechanizmów, które uniemożliwiają 
przeprowadzenie udanego cyberataku. Jed-
nym z nich jest zastosowanie w procesorze 
sprzętowego modułu Root of Trust, który 
dzięki odpowiednim algorytmom szyfru-
jącym gwarantuje spójność i  integralność 
uruchamianego kodu oraz brak możliwo-
ści ingerencji w niego przez osoby trzecie. 
Z kolei wbudowany moduł TPM (Trusted 
Platform Module) umożliwia korzystanie 
z funkcji ochronnych wbudowanych w sys-
tem operacyjny, w tym szyfrowania z wyko-
rzystaniem kluczy kryptografi cznych.

Autoryzowanymi dystrybutorami AMD 
w  Polsce są Asbis, Ingram i  Tech Data. 
Zestaw AMD 4700S dostępny jest także 
w ofercie AB, Action, Also i NTT System.  

AMD 4700S to nowatorska platforma komputera
osobistego, której konstrukcja zapewnia bardzo
dużą wydajność przetwarzania danych w obudowie
o kompaktowych wymiarach.

w kompaktowym zestawie

Wielka 
wydajność

ADVERTORIAL
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Cloud, a Trillion Dollar Paradox” przeko-
nują, że chmura nie tylko nie jest pana-
ceum na wszystko (to akurat truizm), ale 
w niektórych przypadkach może być pu-
łapką. Tekst spotkał się z dużym odzewem 
w społeczności IT, w tym ze sporą dawką 
krytyki ze strony apologetów usług chmu-
rowych. Trudno się temu dziwić, bowiem 
głos ekspertów Andreessen Horowitz 
ma swoją wagę. Mowa bowiem o jednym 

z najbardziej znanych na świecie fundu-
szy venture capital, który wspierał takie 
startupy jak Airbnb, Box, Slack, Instagram 
czy Skype. Warto przy tym przypomnieć, 
że Marc Andreessen (współtwórca prze-
glądarek Mosaic i  Netscape Navigator 
oraz współzałożyciel Andreessen Horo-
witz) opublikował dziewięć lat temu na 
łamach „The Wall Street Journal” artykuł 
pt. „Why Software Is Eating The World”. 

Andreessen Horowitz, jeden z najbardziej znanych funduszy venture 
capital, opublikował artykuł „The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox”. Jego treść 
może być dużym zaskoczeniem dla największych orędowników chmury publicznej.

Chmura jest bezpieczna, tania i ska-
lowalna – to najczęściej powtarza-
ne argumenty przez zwolenników 

rozwiązań chmurowych. Nikt nie ma wąt-
pliwości, że takie usługi jak IaaS, PaaS czy 
SaaS zmieniły świat nowych technologii. 
Ale czy są lekarstwem na wszelkie bolącz-
ki branży IT, jak próbują nas przekonać 
najwięksi providerzy? Sarah Wang i Mar-
tin Casado, autorzy artykułu „The Cost of 

Zdaniem specjalisty  
n Jerome Lecat, CEO, Scality

Wbrew obiegowym opiniom rynek usług chmurowych nie 

jest wcale aż tak duży. Wystarczy spojrzeć na liczby. Global-

ne wydatki na usługi chmurowe stanowią zaledwie 8 proc. 

obrotów generowanych na rynku ICT, zaś w przypadku 

IaaS jest to zaledwie 2 proc. Rynek chmury publicznej ro-

śnie w tempie 1,3 punktu procentowego rocznie, co oznacza, 

że zachowując tę dynamikę za dekadę będzie to 21 proc. Do-

stawcy, kiedy mówią o walorach swoich usług, bardzo często wymieniają 

skalowalność. Tymczasem każdy z dwóch tysięcy największych global-

nych koncernów może ją sobie zapewnić we własnym zakresie, osiągając 

95 proc. ekonomii skali AWS-u, zaś w przypadku fi rm średniej wielkości 

ten wskaźnik wynosi 90 proc. W ciągu najbliższych dwóch lat nie nale-

ży się spodziewać większych zmian, tzn. każdy będzie chciał korzystać 

z chmury publicznej. AWS i Azure pozostaną dominującymi graczami w za-

kresie infrastruktury, zaś Azure i Google w zakresie współpracy. Niemniej 

wahadło infrastruktury będzie się kołysać i w perspektywie kolejnych pię-

ciu lat nastąpi powrót do infrastruktury pracującej w środowisku lokal-

nym. Zadecydują o tym trzy czynniki: rosnące znaczenie przetwarzania 

na brzegu sieci, wzrost świadomości dużych i średnich przedsiębiorstw 

o potrzebie większej kontroli nad IT, a także upowszechnienie umiejętności 

związanych z infrastrukturą defi niowaną programowo. 
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chmury
Paradoks

n Flynn Maloy, Vice President, HPE 
GreenLake Cloud Services 

Marketing, HPE
Wnioski płynące z badań An-

dreessen Horowitz trafi ają 

w samo sedno. Zgadzamy się, 

że chociaż ich analiza skupia się 

na fi rmach SaaS, które są im bar-

dzo dobrze znane, ponieważ w wielu przypad-

kach były ich fundatorami, to dotyczy również 

innych branż i przedsiębiorstw. Zgadzamy się, 

że doświadczenie chmury ma ogromną war-

tość, umożliwia przyspieszenie biznesu, trans-

formację cyfrową i kreowanie nowoczesnych 

cyfrowych modeli biznesowych. Wiele, jeśli 

nie większość startupów, zaczyna w chmu-

rze publicznej. Jednak w pewnym momen-

cie większość organizacji musi dokonać oceny 

swoich modeli IT w taki sam sposób, w jaki 

inwestorzy oceniają swoje portfolio i zrów-

noważyć różne elementy. Artykuł pokazuje, 

że wiele fi rm wybrało ścieżkę prowadzącą do 
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Manifest spotkał się z gorącym przyję-
ciem w branży, a jego tezy były wiele razy 
powtarzane przez prezesów fi rm oferu-
jących usługi chmurowe. Tym razem jest 
inaczej. „The Cost of Cloud, a Trillion Dol-
lar Paradox” nie jest hymnem pochwal-
nym dla AWS-u, Microsoftu czy Google’a. 

Wiele fi rm zdecydowało się migrować 
do środowiska chmurowego, często ule-
gając osobliwej narracji, że „chmura jest 

świetna”. Andreessen Horowitz uważa, 
że decyzje podejmowane przez klien-
tów zazwyczaj nie są poprzedzone wni-
kliwą analizą. W rezultacie użytkownicy 
ponoszą coraz wyższe koszty wraz z ro-
snącym wykorzystaniem zasobów, co 
z kolei ma wpływ na kapitalizację rynko-
wą. Andreessen Horowitz przeprowadził 
analizę wydatków na chmurę na podsta-
wie danych uzyskanych od 50 najwięk-

szych publicznych spółek dostarczających 
oprogramowanie w modelu chmurowym 
– w tym Adobe, DocuSign, Slack i Zoom. 
Autorzy materiału szacują, że koszty 
chmury i jej wpływ na marże pochłaniają 
100 mld dol. wartości rynkowej.

Nie tylko Dropbox
Szczególnie interesujący jest przypadek 
Dropboxa, przy czym warto zaznaczyć,
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n Jacek Marynowski, prezes zarządu Storage IT, członek Kapituły 
konkursu Channel Awards 2021
Mnogość platform, różne sposoby integracji z różnymi do-

stawcami, a przecież nie powinno się polegać tylko na jed-

nym – co pokazuje syndrom OVH – musi przyprawiać o ból 

głowy administratorów. Co bowiem, jeśli systemy przesta-

ną działać? We własnej serwerowni mamy jakieś pole ma-

newru. Możemy coś zadziałać, uruchomić rezerwowe zasoby, 

odzyskać szybko dane, uruchomić zapasowe łącze… W przypadku chmury 

mamy mniej pewności czy usługi zostaną przywrócone w tym samym tem-

pie. Nie umiem ocenić kosztów przeniesienia dużej korporacji całkowicie do 

chmury. Podskórnie czuję, że są to koszty, które mogą rosnąć logarytmicz-

nie, jeśli będziemy chcieli uzyskać podobne poziomy bezpieczeństwa, jak 

w tradycyjnym modelu parku maszynowego. Ponadto potrzeba utrzymy-

wania tabunu administratorów z certyfi kacjami dostawców chmurowych 

też stanowi istotny koszt w ramach oceny całej inwestycji. Zgadzam się 

z autorami tekstu, że chmura jest idealnym środowiskiem dla startupów, 

które nie muszą inwestować w rozbudowaną infrastrukturę. Dla średnich 

fi rm najpewniej optymalnym rozwiązaniem jest model hybrydowy, gdzie 

najistotniejsze ze względu na ciągłość pracy usługi powinny być alokowa-

ne lokalnie. Nie dziwi zatem zjawisko „repatriacji chmurowej”, która według 

autorów staje się coraz bardziej powszechna. 

chmury publicznej niejako na ślepo. Poda-

ne w tekście przykłady to właśnie dowo-

dy na zaniechanie działań zmierzających 

do przywrócenia równowagi. Z racji tego, 

że te fi rmy przestają być szybko rozwi-

jającymi się innowatorami i stają się or-

ganizacjami, które muszą skalować swój 

biznes i operacje, inne czynniki, takie jak 

wydajność i produkcja, odgrywają coraz 

większą rolę w ich priorytetach. Zatem 

koszt i wydajność muszą być równowa-

żone, żeby można było uzyskać odpo-

wiednią marżę. Sednem jest to, że żadne 

podejście – ani „cloud-fi rst & cloud-only”, 

ani całkowite odrzucenie chmury – nie 

prowadzi do osiągania maksymalnych 

wyników biznesowych. Branża jako ca-

łość musi dokonać racjonalnej oceny tego, 

gdzie powinny być agregowane określone 

obciążenia. Widzimy, że klienci coraz czę-

ściej stosują podejście „wszystko ma swo-

je właściwe miejsce”. 
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nia z szerokiej gamy usług czy dotarcia 
do nowych obszarów geografi cznych. 
Ale z drugiej strony pojawia się problem 
wysokich kosztów, które wywierają ne-
gatywny wpływ na kapitalizację spółek. 

W rezultacie powstaje pa-
radoksalna sytuacja: „jesteś 
szalony, jeśli nie zaczynasz 
w  chmurze, jesteś szalo-
ny jeśli w niej zostaniesz” 
–  oznajmiają Sarah Wang 
i Martin Casado. Co zatem 
zrobić, aby poradzić sobie 
z  rosnącymi kosztami in-
frastruktury chmurowej? 
Andreessen Horowitz re-
komenduje stosowanie 
wydatków na chmurę jako 
wiodącego wskaźnika KPI 
we wszystkich działach, 

w tym inżynierii, obok wskaźników wy-
dajności i niezawodności. Optymalizacja 
kosztów staje się jeszcze bardziej kry-
tyczna w miarę dojrzewania infrastruk-
tury chmurowej. Warto zadbać o to, aby 
była ona wdrożona na bardzo wczesnym 
etapie. Ben Schaechter, współzałożyciel 
i dyrektor generalny Vantage, zauważa, 
że developerzy, którzy niejednokrotnie 
sparzyli się na wysokich rachunkach za 
usługi chmurowe, patrzą coraz bardziej 
rygorystycznie na tego typu opłaty. Innym 
sposobem jest zachęcanie pracowników 
do podejmowania racjonalnych decyzji. 

że część ekspertów zarzuca autorom 
publikacji żonglowanie statystykami. 
Dropbox w 2016 r. rozpoczął proces prze-
noszenia swoich obciążeń z chmury pu-
blicznej do dzierżawionej serwerowni 
obsługiwanej przez własny zespół. Mar-
że brutto skoczyły w latach 2015–2017 
z 33 proc. do 67 proc., co – jak zauważył 
sam usługodawca – wynikało z optyma-
lizacji infrastruktury i wzrostu przycho-
dów. Ale to tylko jednostkowy przykład. 
Sarah Wang i Martin Casado wyliczają, 
że „repatriacja” z chmury publicznej po-
zwala oszczędzić od 33 proc. do 50 proc. 
środków wydawanych na infrastruktu-
rę. Co więcej, jeden z inżynierów dużego 
detalisty sprzedającego produkty onli-
ne, przyznaje, że ceny katalogowe chmu-
ry publicznej mogą być nawet od 10 do 
12 razy wyższe od kosztów prowadzenia 
własnych centrów danych (choć raba-
ty udzielane przez usługodawców mogą 
zmniejszyć tę wielokrotność do jednej 
cyfry). Tak czy inaczej, autorzy artykułu 
podkreślają, że ich rozmówcy wykazali się 
jednomyślnością – jeśli działasz na dużą 
skalę, koszt chmury może co najmniej po-
dwoić rachunki za infrastrukturę.

Prawdziwy koszt chmury 
Autorzy na podstawie analizy porów-
nawczej 50 spółek publicznych z branży 
oprogramowania wyliczyli, że wydatki na 
infrastrukturę chmurową stanowią oko-

ło 50  proc. kosztu uzyskania przycho-
du. Przykładowo w przypadku Palantiru 
jest to 38 proc., Snowfl ake’a – 44 proc., 
a Datadoga – 58 proc. Andreessen Horo-
witz bazując na rozmowach z eksperta-
mi oszacował, że łączny 
wydatek 50 analizowa-
nych fi rm na infrastruk-
turę chmurową wynosi 
8 mld dol. Jak łatwo ob-
liczyć wyjście z  chmu-
ry publicznej skutkuje 
oszczędnościami rzę-
du 4  mld dol. W  wyni-
ku przeprowadzonych 
estymacji oszacowa-
no, że dodatkowe 4 mld 
dol. w przyniosą dodat-
kowe 100 miliardów ka-
pitalizacji rynkowej 50 
spółek. Sarah Wang i Martin Casado pod-
kreślają, że ignorowanie wpływu na ka-
pitalizację rynkową przy podejmowaniu 
zarówno długoterminowych, jak i nawet 
krótkoterminowych decyzji dotyczących 
infrastruktury jest zbyt kosztowne dla li-
derów biznesu, analityków branżowych 
i konstruktorów. 

Nawet w dużej skali chmura zachowuje 
wiele swoich zalet — takich jak przepu-
stowość na żądanie, możliwość korzysta-
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„The Cost of 
Cloud, a Trillion 
Dollar Paradox”
z całą pewnością 
nie jest hymnem 
pochwalnym dla 
AWS-u, Microsoftu 
czy Google’a.  

Zdaniem specjalisty  
n Tomasz Magda, CEO, Produkcja Chmur 

Powszechnie wiadomo, że chmura nie jest tańsza niż prze-

twarzanie lokalne, a szczególnie, gdy mowa o projektach 

o dużej skali. Jednak trudno zakwestionować fakt, że 

chmura jest odpowiedzią na problemy fi rm na wczesnym 

etapie dojrzałości, zwłaszcza w branży IT. Naturalnym 

jest, że w tej fazie rozwoju organizacjom potrzebna jest 

zwinność i szybkość. Niezbędne jest też know-how, a więc 

gotowe, łatwe do uruchomienia technologie, bo to wszystko przekłada 

się na szybkość opracowywania MVP, czy też nowych funkcji. Wraz ze 

wzrostem fi rmy rośnie też skala operacji. Wówczas warto policzyć, czy 

rozkładanie obciążeń między lokalne zasoby, a zasoby chmurowe, wy-

generuje oszczędności. Zwykle rozwiązania hybrydowe sprawdzają się, 

gdy mamy możliwość wydzielenia najbardziej wymagających zasobów. 

Przy tym nadal nie są konieczne inwestycje własne. Wystarczy wynająć 

sprzęt i kolokować w centrum danych, dobrze skomunikowanym z do-

stawcą chmury. Dobrą praktyką jest projektowanie architektury rozwią-

zań uwzględniającej hybrydowość już na samym początku drogi. W ten 

sposób z czasem pewne posunięcia i decyzje będą naturalne. 

n Piotr Kawecki, CEO, ITBoom
Chmura jest za droga – tę te-

zę stawiam już od dłuższe-

go czasu, a teraz Sarah Wang 

i Martin Casado tego dowo-

dzą, choć swój dowód oparli 

na innych niż ja przesłankach. 

Rozwiązania chmurowe w dobie 

pandemii stały się niezaprzeczalnym hitem. 

I nic w tym dziwnego, jako że chmura kusi 

elastycznością, szybkością wdrożenia, skalo-

walnością oraz coraz łatwiejszym dostępem, 

co w czasach upowszechnienia pracy zdalnej 

pozwala skutecznie zarządzać rozproszonymi 

zasobami. Prognozy dla chmury są nad wy-

raz optymistyczne, co w pełni oddaje nastroje 

po stronie zarówno inwestorów, jak i inte-

gratorów. My w ITBoom, jako doświadczeni 

doradcy – projektanci i wykonawcy rozwią-
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n Sławomir Marcisz, IT Cloud Architect, Net-o-logy
Chmura publiczna to wielkie możliwości techniczne i tak samo 

wiele zagrożeń fi nansowych. Nie można nie zgodzić się z tezą 

artykułu, że dla fi rm o dużej skali działania niezasadnym eko-

nomicznie może być posiadanie całego środowiska w chmurze. 

Chmura daje dostęp do najnowszych technologii w globalnej 

skali dla fi rm każdej wielkości, stąd największą korzyść uzysku-

ją startupy i małe fi rmy, otrzymując możliwości zarezerwowane 

wcześniej wyłącznie dla globalnych przedsiębiorstw. Dzięki temu startupy 

mogą rzucać wyzwanie miliardowym biznesom. Stara zasada jednak mówi, że 

jeśli jakieś środowisko musi działać nieprzerwanie więcej niż 60 proc. czasu, 

należy rozważyć ze względów ekonomicznych takie środowisko poza chmurą. 

W polskiej rzeczywistości widzimy na razie głównie ruch w kierunku chmu-

ry – nie jest on jeszcze masowy, niemniej dzieje się w przypadku fi rm o różnej 

skali. Sami, jako Net-o-logy, pomagamy fi rmom małym, jak i bardzo dużym 

przenieść się do chmury. W obecnej chwili w polskich fi rmach brak jest długo-

falowych analiz ekonomicznych zaprezentowanych w artykule, w szczegól-

ności odpowiadających na pytanie jak koszt rosnących środowisk w chmurze 

będzie wpływał na cenę produktu końcowego, czy też na kapitalizację fi rmy. 

zań informatycznych, w tym także 

opartych na chmurze – obserwuje-

my, że część wdrożeń dyktowana 

jest raczej podążaniem za swoistą 

modą, niż rzeczywistą potrzebą. 

W naszym kraju większość fi rm po 

prostu chce być w chmurze, bo wi-

dzi jej zalety, zwłaszcza w kontek-

ście trwającej pandemii. Tymczasem, 

jak w przypadku każdej mody – nie 

każdemu ona odpowiada, a niektó-

rym zdecydowanie lepiej będzie słu-

żyć ponadczasowa klasyka. Startupy 

ze względu na swoją specyfi kę są 

mocno osadzone w cloudzie. I to ra-

czej się nie zmieni. Jednak sądzę, że 

w dużych organizacjach warto roz-

ważyć rozwiązania alternatywne, 

w tym hybrydowe.

Jeden z dyrektorów technicznych przy-
toczył przykład fi rmy, gdzie inżynie-
rowie otrzymywali premię 
za zaoszczędzenie 
wydatków na infra-
strukturę chmuro-
wą. To pozwoliło 
ograniczyć ogólne 
koszty o  3  mln dol. 
w  zaledwie sześć 
miesięcy. Należy też 
dążyć do optymalizacji 
i uwzględniać takie wskaźniki, jak koszt 
własny sprzedaży, co oznacza powiąza-
nie wydatków w chmurze z uzyskanymi 
przychodami. 

Autorzy artykułu zalecają również roz-
ważanie „repatriacji” z chmury na wcze-
snym etapie. Co nie jest wcale łatwe, jeśli 
wziąć pod uwagę, że na początku korzy-
stanie z chmury jest tańsze, a koszty rosną 
dopiero wraz ze skalowaniem środowi-
ska. Nawet skromne inwestycje na wcze-
snym etapie, umożliwiające przeniesienie 
obciążeń roboczych do optymalnej lokali-
zacji, zmniejszy nakład pracy przy ewen-
tualnej „repatriacji” w przyszłości. 

Popularność platformy Kuberne-
tes i  konteneryzacji oprogramowania 
świadczy o tym, że fi rmy nie chcą być 
zamknięte w środowisku jednego usłu-
godawcy. Wycofywanie się z chmury po-
winno jednak odbywać się stopniowo. 
Nie musi to być absolutnie działanie na 

zasadzie wszystko albo nic. W rzeczy-
wistości wiele fi rm utrzymuje od 10. do 
30 proc. obciążeń w chmurze publicz-
nej. Co ciekawe, aż 60 proc. z nich podaje 
oszczędności jako najważniejszy z po-
wodów przejścia do chmury. Dla star-
tupu chmura jest oczywistym wyborem, 
ponieważ fi rmy przekładają szybkość 
opracowywania produktu nad wydaj-
ność. Jednak problem polega na tym, że 
dla dużych fi rm, w tym startupów, w mia-
rę osiągania skali, koszty stają się coraz 
bardziej uciążliwe. 

Tym, co budzi niepokój jest fakt, że 
większość środków wydawanych na in-
frastrukturę chmurową wędruje do trójki 
dostawców: Amazona, Google’a i Micro-
softu. Wymienione fi rmy uzyskają 30-pro-
centowe marże ze sprzedaży swoich 

usług, a ich łączna kapitalizacja rynkowa 
oscyluje wokół 5 bilionów dol. To pozwala 
im inwestować w produkty i utalentowa-
nych pracowników, przy jednoczesnym 
podnoszeniu własnych cen akcji. „Para-
doks chmury prawdopodobnie rozwiąże 
się w taki czy inny sposób, albo dostaw-
cy chmury publicznej zaczną rezygnować 
z marży. Bez względu na scenariusz, być 
może największa obecnie szansa w in-
frastrukturze znajduje się gdzieś pomię-
dzy sprzętem w chmurze a działającym 
na nim niezoptymalizowanym kodem” 
–  podsumowują eksperci Andreessen 
Horowitz.  n

Z artykułem „The Cost of Cloud, a Tril-
lion Dollar Paradox” można zapoznać się 
na stronie a16z.com. 

Budzi niepokój fakt, że większość 
środków wydawanych na 
infrastrukturę chmurową wędruje 
do Wielkiej Trójki.
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Wpowszechnej opinii miniony 
rok, a także lata następne, bę-
dą postrzegane jako przełomo-

wy okres dla ludzkości. Globalna pandemia 
z konieczności zmieniła sposób funkcjono-
wania i innowacyjności naszego społeczeń-
stwa oraz biznesu. Dyrektorzy działów IT, 
jak też osoby odpowiedzialne za zakup no-
wych technologii niespodziewanie znaleź-
li się w centrum uwagi, aby przyspieszyć 
transformację cyfrową swoich fi rm w obli-
czu globalnej recesji, bezprecedensowych 
obaw o zdrowie pracowników oraz ograni-
czeń w dostępie do biur. 

W Lenovo prognozujemy, że zmiany były 
na tyle głębokie, że dla wielu fi rm stały się 
trwałe. I nie jesteśmy w tym osamotnieni, bo 
jak przytacza fi rma doradcza IDC w swoim 
raporcie na temat digitalowych prognoz na 
rok 2021, wzrost inwestycji w rozwiąza-
nia cyfrowe wyniesie około 15 proc. aż do 
2023 r. To dowodzi, że trend digitalizacji bę-
dzie się utrzymywać nawet w fazie wycho-
dzenia gospodarki z recesji spowodowanej 
pandemią. Przedsiębiorcy zrozumieli, że 
wydajność i morale pracowników w dużym 
stopniu zależą od skutecznych narzędzi do 
zdalnej współpracy, co skutkuje zwiększo-
nym zapotrzebowaniem na ulepszoną in-
frastrukturę IT niezbędną do prowadzenia 
wydajnych operacji. 

Zmiany nie ominęły również nas samych. 
W Lenovo stanęliśmy przed poważnym wy-
zwaniem, jakim było skoordynowanie dzia-
łań naszej fabryki i łańcucha dostaw w oku 

cyklonu. Musieliśmy wprowadzić innowa-
cje, aby upewnić się, że nasi klienci i konsu-
menci są dobrze zaopatrzeni w czasie, gdy 
społeczeństwo polegało na technologii bar-
dziej niż kiedykolwiek. W tym procesie za-
równo biznes, jak i społeczeństwo wykazały 
się innowacyjnością wykraczającą poza to, 
co kiedyś rozumieliśmy jako granice.

Oczywiście, innowacje wykraczające po-
za granice to coś, co zawsze stanowiło pod-
stawę naszej działalności w Lenovo. Misją 
Lenovo jest dostarczanie inteligentnych 
technologii, które stanowią odpowiedź na 
największe wyzwania ludzkości. W celu 
realizacji naszej wizji dążymy do bycia li-
derem i trendsetterem w rozwoju tych tech-
nologii, które poprawiają jakość życia ludzi, 
napędzają przemysł i otwierają możliwo-
ści, jakie niesie ze sobą cyfrowa transforma-
cja. Wierzymy, że inteligentne rozwiązania 
i urządzenia mogą skutecznie przyczynić 
się do rozwoju fi rm, lokalnych społeczno-
ści, jak i całych gospodarek. Dlatego chce-
my zwrócić uwagę na trzy kluczowe trendy, 

które naszym zdaniem są już obecne, ale 
ich znaczenie – a tym samym wpływ na 
kształtowanie się rynku technologicznego 
– będzie się nasilać w kolejnych latach. 

Komputery dostosowane 
do wymogów pracy zdalnej
Po latach debat nad zaletami i wykonalno-
ścią pracy zdalnej wiele fi rm stanęło przed 
wymogiem błyskawicznej adaptacji z po-
wodu narzuconych ograniczeń. Nawet 
pomimo zniesienia lockdownu, znaczą-
ca część fi rm wdraża nowe modele pracy, 
np. model hybrydowy, w którym niektórzy 
pracownicy są na miejscu, a inni pracują 
wirtualnie z domu. Stałość tych działań po-
twierdzają opinie ekspertów – według ba-
dań Gartnera 94 proc. organizacji pozwala 
na większą elastyczność w zakresie miej-
sca i czasu pracy po powrocie pracowni-
ków do biura.

Idea hybrydowego modelu siły robo-
czej zakłada, że inteligentne, połączo-
ne przestrzenie robocze będą ewoluować 

ADVERTORIAL
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Eksperci Lenovo o 3 trendach, 
Powszechnie uważa się, że 
od czasów renesansu jesteśmy 
na krzywej wznoszącej rozwoju 
technologicznego i społecznego. 
Istnieją jednak pewne okresy 
w historii, w których ten rozwój 
jest wyraźnie przyspieszony.

które należy uważnie obserwować 

Zakup produktów 
i rozwiązań 
technologicznych 
dla fi rm to już 
nie koszt, ale 
inwestycja.
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w kierunku poprawy komfortu pracy, skon-
centrowanego na cyfrowej zręczności, 
dobrym samopoczuciu i zatrzymaniu pra-
cowników, większym dostępie do talentów, 
elastyczności godzin pracy oraz ogólnej po-
prawie produktywności. 

Pandemia udowodniła, że ludzie chcą być 
mobilni i tego samego oczekują od swoje-
go środowiska i narzędzi. Przejście na pra-
cę zdalną w prawie wszystkich sektorach 
gospodarki pokazało, że pracownicy mogą 
wykonywać swoje obowiązki niemal wszę-
dzie. Dlatego potrzebują urządzeń, które im 
to umożliwią. Odpowiedzią na ich potrze-
by są mobilne laptopy – lekkie, wygodne 
w przenoszeniu, a jednocześnie wydajne 
i wytrzymałe w obsłudze. Takimi kompu-
terami są laptopy z naszej serii produktów 
dla biznesu ThinkPad oraz ThinkBook. 

Coraz wyżej ceniona jest też uniwersal-
ność sprzętu. Dlatego wraz z masowym 
przejściem na home offi  ce zwiększyło się 
zapotrzebowanie na konwertowalne lap-
topy, czyli sprzęt z dotykowym ekranem, 
który można obracać w zakresie 360 stop-
ni i tym samym posiada on elastyczne try-
by pracy. Przykładem takich urządzeń są 
ThinkPad X1 Titanium Yoga, który jest 
najcieńszym modelem z tej serii z klawia-
turą czy pierwszy na świecie komputer ze 
składanym ekranem Lenovo ThinkPad X1 
Fold.

Praca zdalna niesie za sobą nie tylko wie-
le wygód, ale też wyzwań, szczególnie dla 
fi rmowych działów IT. Często służbowe 
urządzenie służy pracownikom nie tylko 
do pracy, ale też jako narzędzie rozryw-
ki, w tym dla pozostałych domowników. 
Z drugiej strony są też tacy, którzy prefe-
rują pracę na swoim prywatnym sprzęcie, 
nie mając świadomości, z jakim ryzykiem 
wiąże się to dla pracodawcy. Udostępnie-
nie fi rmowego sprzętu nieupoważnionym 
osobom trzecim czy przechowywanie in-
formacji służbowych na domowym kom-
puterze poza kontrolą działu IT to tylko 
wierzchołek góry lodowej negatywnych 
konsekwencji –  może to przerodzić się 
w wyciek wrażliwych danych osobowych 
fi rmy, jak i jej pracowników czy klientów.

Dlatego kluczowe jest wsparcie fi rm 
w zachowaniu najwyższych standardów 

bezpieczeństwa. Przykładem naszych dzia-
łań w  tym zakresie jest wdrożenie roz-
wiązania Lenovo ThinkShield, które jest 
oparte na nowatorskim podejściu do za-
bezpieczania urządzeń na wszystkich eta-
pach cyklu życia. Lenovo ThinkShield do-
stępne jest w naszych produktach rodziny 
ThinkPad, ThinkCentre czy ThinkStation. 
Jest to zestaw technologii odpowiedzial-
nych między innymi za szyfrowanie danych 
użytkownika, zabezpieczenie urządzenia 
fi zycznego, jak również funkcje ogranicza-
jące ryzyka związane z działaniami szko-
dliwego oprogramowania. 

W obliczu pracy zdalnej działy IT sto-
ją też przed wyzwaniem zapewnienia 
wsparcia technicznego, włącznie z  na-
prawą urządzeń fi rmowych na odległość. 
Dlatego z myślą o nich oferujemy usługę 
Lenovo Premier Support. Zapewnia ona 
serwis dla sprzętu wraz z oprogramowa-
niem (OEM), priorytetyzację dostępności 
części wraz z naprawą w siedzibie klien-
ta, zaawansowaną pomoc techniczną, 
świadczoną całodobowo oraz jeden punkt 
kontaktowy do zarządzania sprawami od 
początku do końca bez konieczności prze-
łączania się przez infolinię. 

Rozwiązania poprawiające standard 
bezpieczeństwa czy umożliwiające bły-
skawiczny serwis i  wymianę wadliwych 
części w służbowych komputerach to nie 
wszystko. Obserwujemy od lat rosnące za-
potrzebowanie wśród fi rm na innowacyjne 
narzędzia do predykcyjnego i proaktywne-
go zarządzania komputerami w fi rmie. Dla-

tego Lenovo oferuje rozwiązania w modelu
SaaS Lenovo Device Intelligence Plus, 
które udostępniają administratorom IT 
w fi rmach zaawansowaną wiedzę umożli-
wiającą wykrywanie problemów ze sprzę-
tem oraz  systemami jeszcze przed ich 
wystąpieniem. 

Dzięki rozwojowi tej technologii urzą-
dzenia są zawsze włączone i podłączone 
oraz mogą łatwo współpracować z innymi 
urządzeniami. Dostosowują się do potrzeb 
użytkownika, dzięki wygodnemu inter-
fejsowi i bezproblemowemu połączeniu 
z chmurą. Gwarantują przy tym zwiększo-
ne bezpieczeństwo i ochronę wrażliwych 
danych osobowych. 

Upowszechnienie IoT dzieje się na 
naszych oczach. Lider w  doradztwie 
strategicznym McKinsey & Company prze-
widuje, że do 2025 r. Inteligentny Internet 
Rzeczy może mieć łączny wpływ na go-
spodarkę w wysokości nawet 11 bilionów 
dolarów. 

Warto wspomnieć, że Internet Rzeczy 
oraz praca hybrydowa będą zwiększać 
zapotrzebowanie na szybką wymianę da-
nych z minimalnymi opóźnieniami. Port-
folio notebooków biznesowych Lenovo 
ThinkPad X1 i T na rok 2021 w dużej czę-
ści jest już dostępne z modemami obsłu-
gującymi sieć 5G i Wi-Fi 6. Liczba modeli 
wyposażonych w te rozwiązania będzie się 
dynamicznie zwiększać. 

Liczba 
notebooków 
Lenovo z 5G
i Wi-Fi 6 
będzie się 
dynamicznie 
zwiększać.
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„Telefony od rekruterów do naszych pracowników wyko-
nywane są non stop, a groteskowe jest to, że również 
ja dostaję od nich propozycje pracy” – mówi Bartosz 
Łopiński, CEO Billennium. 

CRN nr 8/202122

CRN Co to znaczy, że „Billennium dojrzało do zakupów”, 
o czym jakiś czas temu napisał „Puls Biznesu”? 
Bartosz Łopiński W zasadzie to pytanie do dziennikarza, 

który tak zatytułował artykuł na nasz temat… A odpowia-

dając poważnie, chodzi o pewną dojrzałość organizacyjną, 

która pozwala nam myśleć o rozwoju nie tylko organicz-

nym, ale również w kontekście budowania grupy ka-

pitałowej poprzez akwizycje. Stworzyliśmy zespół, 

który jest w stanie nie tylko przeprowadzić cały pro-

ces akwizycji, ale również zarządzać „pipelinem” 

pozyskanych fi rm, co jest bardziej złożonym 

przedsięwzięciem. 

Jaki jest cel planowanych przejęć? 
Najkrócej mówiąc – dywersyfi kacja. Do-

szliśmy do momentu, w którym wzrost 

organiczny nam nie wystarcza. Tym 

bardziej, że rozwijamy się nie tylko po-

przez poszerzanie kompetencji technolo-

gicznych, ale również oferowanie usług, 

w których technologie stanowią jeden 

z kilku komponentów. Szukamy więc fi rm 

posiadających odpowiedni know-how oraz specja-

listów, którzy pomogą nam świadczyć nasze usługi różno-

rodnym branżom, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. 

Jakie są kierunki wspomnianej dywersyfi kacji?
Pandemia przyspieszyła cyfrową rewolucję. W przypadku 

biznesu i jego relacji z klientami kluczowe stały się poję-

cia digital customer service oraz digital customer expe-

rience. To są obszary, w których chcemy się rozwijać 

i gdzie dostrzegamy największy potencjał. Mamy duże 

doświadczenie w tworzeniu rozwiązań, które dają na-

szym klientom wymierne korzyści, liczone zarówno 

w oszczędnościach, jak i przychodach.

globalizacja,
Dywersyfikacja, 

kompleksowość 
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A  konkretnie, jakie potrzeby klientów 
chcecie, jak to się przyjęło teraz określać, 
adresować? 
Zarówno zawodowe, jak i związane z ży-

ciem codziennym. Klienci coraz więcej 

spraw załatwiają zdalnie i fi rmy muszą 

na ten trend odpowiednio reagować. Nie 

tylko powinny im to umożliwić, ale rów-

nież zadbać, aby cały proces odbywał się 

w jak najbardziej przyjazny sposób, także 

w ramach modelu multichannel. Już te-

raz staramy się przeprowadzać naszych 

klientów przez proces digital customer 

service i w tym obszarze szukamy roz-

wiązań, które będą ze sobą komplemen-

tarne. Takich, które pokryją cały proces 

nazywany digital customer journey. To 

jest właśnie kierunek działań związa-

nych z akwizycjami. Aktualnie prowa-

dzimy rozmowy z dwiema interesującymi 

fi rmami i mam nadzieję, że jeszcze w tym 

roku będziemy mogli ogłosić ciekawe 

przejęcia. 

A jaki przyjęliście model fi nansowania 
zakupów?
W naszym przypadku będzie to raczej fi -

nansowane w perspektywie długotermi-

nowej. Kondycja fi nansowa Billennium, 

a przede wszystkim dynamika wzrostu, 

która w pandemii jeszcze przyspieszy-

ła, powoduje, że banki chętnie deklarują 

swoje zaangażowanie kapitałowe w kon-

tekście naszych planów. 

Powiedział Pan, że pandemia pozytywnie 
wpłynęła na dynamikę wzrostu fi rmy. Ja-
kie były inne skutki „nowej normalności” 
dla Billennium?
Są dwa aspekty tego, co się wydarzyło. 

Po pierwsze, perspektywa naszych zdol-

ności produkcyjnych. W rozproszonym 

środowisku, złożonym z kilkunastu od-

działów Billennium, zarówno polskich, 

jak i zagranicznych, niemałym wyzwa-

niem okazało się zorganizowanie pracy 

tak, aby komunikacja przebiegała bez 

zakłóceń. Paradoksalnie fakt, że wszy-

scy działaliśmy zdalnie, pozwolił nam 

na skrócenie wzajemnego dystansu. Sku-

tecznie udało nam się stworzyć dobrze 

funkcjonujące zespoły skomponowane 

z ekspertów znajdujących się na różnych 

kontynentach. Wyzwaniem jest z kolei 

trudność w pozyskiwaniu nowych pra-

cowników, nie tylko specjalistów IT – ale 

z tym mierzy się obecnie każda fi rma 

technologiczna.

A drugi aspekt?
Upowszechnienie pracy zdalnej, któ-

ra stała się w zasadzie normą. W nowej, 

postpandemicznej rzeczywistości, po-

siadanie lokalnego oddziału, a mamy ich 

siedem Polsce i cztery za granicą, nie sta-

nowi już takiej przewagi, jak wcześniej. 

Jednak trend związany z modelem pracy 

może się jeszcze odwrócić. Potrzeba bez-

pośrednich kontaktów jest coraz większa, 

co zauważamy zarówno wśród naszych 

klientów, jak i w wewnętrznych zespo-

łach. Spotkania przez komunikatory za-

czynają nam po prostu nie 

wystarczać. Czy nasza lo-

kalna obecność nadal bę-

dzie źródłem przewagi 

konkurencyjnej, jak to mia-

ło miejsce przed pandemią 

–  dowiemy się zapewne 

pod koniec roku.

W  ubiegłym roku utwo-
rzyliście dział Rozwoju Biznesu i zatrud-
niliście Chief Growth Offi  cera. Nad czym 
konkretnie pracuje wasz CGO i jego ze-
spół? 
To była jedna z najbardziej strategicz-

nych decyzji, jakie podjęliśmy do tej pory, 

i która bardzo wpłynęła na całą struktu-

rę organizacyjną Billennium, nie tylko na 

zespół sprzedażowy. Naszym celem jest 

dywersyfi kacja biznesu i wymaga ona 

wielu zmian, także bardziej macierzowe-

go podejścia. Wiąże się to z przemodelo-

waniem naszej oferty i koncentracją na 

usługach oraz, co bardzo ważne, na kom-

pleksowych rozwiązaniach, nie zaś tylko 

kompetencjach technologicznych. Dlate-

go potrzebowaliśmy osoby, która będzie 

odpowiedzialna za proces przekształceń 

w organizacji, uporządkowanie współpra-

cy pomiędzy zespołami biorącymi udział 

w różnych etapach cyklu pozyskania i re-

alizacji projektów oraz za rozwój fi rmy na 

rynkach zagranicznych.

Co było w tym kontekście głównym im-
pulsem do zmian? 

Szukamy różnych sposobów na zwięk-

szenie marżowości i skalowalności na-

szego biznesu. Rynek pracy w branży IT 

jest trudny, a pozyskiwanie dobrej klasy 

specjalistów kosztowne i czasochłonne. 

Chcemy doprowadzić do sytuacji, w któ-

rej usługi świadczone klientom, nie tylko 

informatyczne, są wprost zależne od licz-

by zatrudnionych osób. Sami też wspie-

ramy naszych klientów w tym obszarze, 

stosując sztuczną inteligencję, tworząc 

rozwiązania compliance i digital custo-

mer service. Efektem jest automatyzacja 

jak największej liczby procesów.

Powiedział Pan, że świadczycie usługi nie 
tylko informatyczne. A jakie jeszcze? 
Chcemy rozwiązywać problemy bizneso-

we naszych klientów, poma-

gać im w rozwoju produktów 

czy usług i zwiększać w ten 

sposób przewagę konku-

rencyjną. Prowadzimy więc 

z  nimi rozmowy językiem 

biznesu, nie językiem IT, po-

znajemy specyfi kę branży, 

w której działają, i dopiero 

mając pełen obraz sytuacji, 

przechodzimy do fazy realizacji. Powoła-

liśmy nowy zespół doradczy – Digital Ad-

visory – który analizuje zebrane na tym 

etapie informacje, następnie przekazuje 

je zespołom sprzedażowym i wykonaw-

czym. W ramach wspomnianego zespołu 

działa Innovation Lab, tj. specjalistycz-

ne centrum skupiające ekspertów z róż-

nych dziedzin – IT, designu, modelowania 

biznesowego. To właśnie tam rozpoczy-

na się proces, w którym potrzeby klien-

tów i śmiałe idee przekładamy na usługi 

i produkty.

A na czym polega idea niedawnego połą-
czenia dwóch niezależnych wcześniej od 
siebie działów sprzedaży? 
Regularnie prowadzimy pogłębione ba-

dania wśród naszych klientów, zbiera-

jąc feedback na temat ich doświadczeń 

i oczekiwań. Staramy się dowiedzieć, co 

możemy usprawnić, aby nasza współpra-

ca przebiegała jeszcze lepiej. Bazując na 

customer experience, doszliśmy do wnio-

sku, że brakuje efektywnej komunikacji 

pomiędzy zespołem sprzedażowym, 
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Doszliśmy do 
momentu, 
w którym wzrost 
organiczny nam 
nie wystarcza.
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który działa globalnie i ma oddział za-

równo w Europie, jak i w Azji. Klient ten 

potrzebował obsługi w obu tych loka-

lizacjach, więc, aby rozszerzyć współ-

pracę, zdecydowaliśmy się na azjatycką 

ekspansję. Kiedy powstawał nasz pierw-

szy oddział zagraniczny na tym konty-

nencie, konkretnie w Indiach, zbiegło się 

to z kryzysem bankowym – nie działały 

bankomaty, a wtedy jeszcze płacenie kar-

tą nie było takie powszechne. Mieliśmy 

więc szereg problemów, w tym tak pro-

zaicznych, jak przejazd tuk-tukiem bez 

gotówki. Ale udało się, pojawili się no-

wi lokalni klienci, a my stworzyliśmy ko-

lejny oddział w Malezji, która otworzyła 

przed nami rynek w Singapurze. To praw-

da, że kierunek azjatycki nie był oczywi-

stym wyborem, ale odpowiedzieliśmy na 

potrzeby klientów i to przyniosło efekty. 

A Niemcy?
Niemcy to dla nas bardzo ważny kierunek 

ekspansji, jednak chwilowo musieliśmy 

się wstrzymać z uruchomieniem nowego 

zagranicznego oddziału. Za rozwój Billen-

nium GmbH odpowiada kompetentny ze-

spół i jestem pewien, że doskonale sobie 

z tym zadaniem poradzi. Zresztą, działa 

tam już kilkanaście kiosków z naszym In-

perly, czyli hybrydową platformą do ko-

munikacji pomiędzy fi rmą a jej klientem, 

która umożliwia zdalne połączenie się 

z usługodawcą, a nawet podpisanie umo-

wy na odległość. 

A  co dalej, jeśli chodzi 
o wasz międzynarodowy 
rozwój?
Kolejne oddziały za-

graniczne będziemy 

tworzyć raczej sekwen-

cyjnie. Możliwe, że Inper-

ly w modelu SaaS-owym 

pozwoli nam wejść na 

wiele różnych rynków 

w  krótkim czasie. Je-

śli zobaczymy potencjał 

biznesowy i zaintereso-

wanie klientów to otworzymy oddziały 

w kolejnych krajach. Na razie koncentru-

jemy się na Niemczech i Kanadzie, gdzie 

założyliśmy spółki i rozpisaliśmy plan 

działania na następne miesiące. Gene-

KANAPA CRN POLSKA

który zajmuje się dostarczaniem kompe-

tencji, a zespołem wykonawczym, któ-

ry opracowuje gotowe rozwiązania dla 

klientów. Połączyliśmy je więc w jeden 

zespół, bo ostatecznie chodzi o to, żeby 

potrzeby klienta – szukającego kompe-

tencji w konkretnych technologiach, czy 

też sposobu na rozwiązanie innego pro-

blemu – były weryfi kowane w ramach 

jednego punktu kontaktowego. Takie po-

dejście zwiększa prawdopodobieństwo, 

że dokonamy trafnej diagnozy i dostar-

czymy to, czego klient potrzebuje.

Czy połączenie przyniosło oczekiwane 
skutki?
W tak dużej organizacji jak nasza, nie lada 

wyzwaniem jest sama komunikacja po-

między poszczególnymi pracownikami 

i zespołami. Czysto teoretycznie, może 

się zdarzyć, że ktoś próbuje zaoferować 

klientowi coś, czego on wprawdzie nie do 

końca potrzebuje, ale akurat sprzedaw-

cy taka transakcja przyniosłaby korzyści. 

Teraz, po scaleniu obu działów i wyzna-

czeniu im jednego szefa, każdy projekt 

– począwszy od pierwszej fazy rozmów 

z klientem – trafi a do wszystkich osób 

za niego odpowiedzialnych. W ten spo-

sób wyeliminowaliśmy potencjalne pro-

blemy i widać już pierwsze pozytywne 

efekty naszych zmian. Wprawdzie jesz-

cze dużo warsztatów i usprawnień przed 

nami, ale jestem pewien, że korzystne re-

zultaty dotychczasowych 

przekształceń zobaczymy 

w tegorocznych, a na pew-

no przyszłorocznych wy-

nikach fi nansowych. 

Od pewnego czasu macie 
oddziały w Indiach, Ma-
lezji i  USA, ale dopiero 
w tym roku dołączył od-
dział w  Niemczech. Dla-
czego tak późno?
Zacznę od tego, że jednym 

z fi larów naszego sukce-

su jest niemarnowanie 

szans, bo błędy nam się zdarzały. Jednak 

właśnie umiejętność nietracenia okazji 

sprawia, że od lat utrzymujemy dobrą dy-

namikę wzrostu. Tak właśnie było z Azją. 

Pojawiła się możliwość obsługi klienta,

ralnie, nasza droga do globalizacji jest 

jeszcze długa i na pewno trudna, ale ma-

my za sobą ważny etap w postaci spraw-

nej komunikacji na różnych kontynentach 

oraz umiejętności zarządzania bardzo 

różnorodnym i rozproszonym zespołem. 

No właśnie, zatrudniacie „małą armię” 
specjalistów IT z wielu regionów świata 
– jakie główne wyzwania się z tym wiążą 
i jak sobie z nimi radzicie?
Pozyskanie i utrzymanie odpowiednich 

osób, które ponadto będą dumne z pra-

cy w  naszej organizacji, jest naszym 

największym wyzwaniem. Wysokość 

wynagrodzenia nie jest już najistotniej-

szym czynnikiem przy tak zachwianym 

stosunku popytu do podaży. Telefony od 

rekruterów do naszych pracowników wy-

konywane są non stop, a groteskowe jest 

to, że również ja dostaję od nich propozy-

cje pracy. To wyzwanie nakłada się na go-

dzenie ze sobą różnych kultur. Sloganem 

stało się powiedzenie Petera Druckera, że 

„kultura organizacyjna zjada strategię na 

śniadanie”. Dlatego kluczowe jest budowa-

nie kultury opartej o wartości. W naszym 

przypadku, „ubraliśmy” to w skrót TIGER, 

na który składają się takie hasła, jak: Trust, 

Innovation, Growth, Energy, Responsibili-

ty. I chociaż sam skrót dla osób spoza orga-

nizacji może brzmieć zabawnie, to dzięki 

niemu nasi pracownicy pamiętają co jest 

dla nas ważne. My w nie wierzymy i sta-

ramy się, by każda nasza decyzja, każde 

działanie było zgodne z tymi wartościami.

W praktyce pewnie bywa z tym różnie? 
Jesteśmy konsekwentni i nie godzimy się 

na kompromisy w tym obszarze. Z dru-

giej strony, jesteśmy dużą organizacją, 

działającą zgodnie z kilkoma normami 

ISO, więc musimy znaleźć złoty środek 

między elastycznością a koniecznymi 

procedurami. Ale bez takiej wartości 

jak zaufanie, żadna struktura nie prze-

trwa próby czasu. Pandemia pokaza-

ła na przykład, że managerowie zostali 

w zasadzie zmuszeni do zaufania swoim 

zespołom, które zaczęły pracować zdal-

nie i nie było możliwości na ich pełną 

kontrolę. My akurat byliśmy na to przy-

gotowani, bo od lat działamy w modelu 

z rozproszonymi zespołami, jednak dla 

W postpandemicznej 
rzeczywistości 
posiadanie 
lokalnego oddziału 
za granicą nie 
stanowi już takiej 
przewagi, jak 
wcześniej.
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Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

dużej grupy przedsiębiorców i manage-

rów to była trudna lekcja. 

Razem z EY przeprowadziliście badanie, 
na podstawie którego powstał raport „Jak 
w warunkach nowej rzeczywistości Pola-
cy korzystają z kanałów cyfrowych”. Jaką 
korzyść czy wnioski wyciągacie z wyni-
ków tego badania? 
To jeden z naszych sposobów na tworze-

nie własności intelektualnej po to, żeby 

zwiększać jakość obsługi klientów. Razem 

z EY wykonaliśmy analizę ryzyk związa-

nych z pandemią i okazało się, że choć 

jest ich sporo, to jesteśmy w stanie nimi 

zarządzić. Z drugiej strony, widzieliśmy 

szanse na przeprowadzenie transformacji 

cyfrowej klientów i wypracowania z nimi 

całego digital customer journey – po-

cząwszy od pozyskania klienta kanała-

mi online, przez podpisanie umowy, aż 

po późniejszą obsługę w ramach modelu 

digital fi rst. Kluczowe są tu kanały cyfro-

we, a wszystko inne jest tylko dodatkiem 

do nich. Zrealizowane wspólnie badanie 

miało na celu próbę uzyskania odpowie-

dzi na pytanie: czego chcą nasi klien-

ci i jak widzą przyszłość obsługi swoich 

klientów zdalnie? Głównym wnioskiem 

jest to, że przynajmniej przez jakiś czas, 

najbardziej popularne będą rozwiązania 

hybrydowe. Człowiek i kontakt z nim jest 

bardzo ważny. Nie da się wszystkiego 

rozwiązać chatbotami i sztuczną inteli-

gencją. Nadchodzą czasy, kiedy człowiek 

będzie musiał obsłużyć emocje po tej 

drugiej stronie „słuchawki”, co może sta-

nowić wartość dodaną dla wielu usług 

czy produktów. Stąd wzięła się nazwa 

Inperly – oznacza to „in person remote-

ly”. Następnym krokiem będzie podobne 

badanie w Niemczech i Azji, bo tam za-

chodzą istotne różnice wynikające z kul-

tury czy przyzwyczajeń, co z kolei jest 

rezultatem różnego tempa adaptowania 

kolejnych innowacji. Przykładowo, nas 

w Polsce ominęły czeki bankowe, a w Azji 

nie były tak popularne karty płatnicze. 

Z kolei w Afryce od pewnego czasu ob-

serwujemy ogromny boom na urządzenia 

mobilne – wszystkie produkty i usługi są 

tworzone z myślą o tych właśnie urządze-

niach. Tego typu uwarunkowania trzeba 

brać pod uwagę przy rozwoju i implemen-

tacji oferty na poszczególnych rynkach. 

Na koniec wróćmy do pandemii i jej wpły-
wu na Pana życie. Dużo się zmieniło? 
Tak, dużo się zmieniło, chociaż jestem 

z wykształcenia informatykiem, a osobo-

wościowo trochę introwertykiem. W tym 

kontekście widziałem dużo memów 

CRN nr 8/2021 25

BARTOSZ ŁOPIŃSKI  
w 2003 r. wraz z Mateuszem Nomańczukiem założył Billennium 
i od tego czasu pozostaje CEO fi rmy. Wcześniej pełnił szereg funk-
cji menedżerskich i eksperckich w zakresie IT, między innymi w ta-
kich fi rmach, jak: Nasza Telekomunikacja (IT Department Director), 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Project Manager), EuroCIM 
(programista, Software Analyst, Database Analyst). Ukończył 
Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. 

o tym, jak to informatycy świetnie sobie 

poradzili w trakcie pandemii (śmiech). 

Ale tak naprawdę to jest dla wszystkich 

duże wyzwanie, wiele młodych osób po-

trzebuje wsparcia mentalnego ze stro-

ny rodziców czy specjalistów. Dla mnie, 

jako ojca 11- i 13-latka, to ogromna od-

powiedzialność. Ten rok był trudny, jeśli 

chodzi o budowanie umiejętności spo-

łecznych. A ponieważ nikt nie był przy-

gotowany na pandemię, to mieliśmy 

taniec pozorów – nauczyciele udawali, że 

uczą, a uczniowie udawali, że się uczą… 

Sam byłem świadkiem jak nastolatkowie, 

świetnie poruszając się w świecie kom-

puterów, brutalnie trollowali nauczycieli, 

którzy sobie nie radzili z obsługą sprzę-

tu i oprogramowania. Jest takie typo-

wo polskie i trudne do przetłumaczenia 

słowo – „kombinować”. Otóż, pandemia 

nauczyła nas właśnie kombinowania, ła-

mania pewnych zasad i uważam, że ma to 

niekorzystny wpływ na młode pokolenie.

A Pan, osobiście, jak to przetrwał? 
Uprawiałem sport – to forma spędzania 

czasu, która pozwala mi oderwać myśli 

od codziennych spraw Sądzę, że wszyscy 

patrzymy teraz z większym dystansem 

na świat, który tworzy jakieś irracjonal-

ne zasady. Choćby obowiązek siedzenia 

w maseczkach w biurze, ale z możliwością 

zdjęcia ich na czas picia kawy. To dopro-

wadzało do sytuacji, w której ludzie cho-

dzili z pustymi kubkami w rękach, tylko 

po to, by nie nosić maseczki. Taki kolejny 

taniec iluzji. Mam nadzieję, że to wszyst-

ko nie odbije się na mentalności młodych 

ludzi, a my będziemy podchodzić bardziej 

racjonalnie do otaczającego nas świata.
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cą interfejsów grafi cznych typu „przecią-
gnij i upuść”.

– Finalnym klientem platform low-code 
są fi rmy oraz instytucje szukające elastycz-
nych rozwiązań IT, szybko rozwijające swój 
biznes oraz przechodzące cyfrową trans-
formację. Ich wspólnym oczekiwaniem jest 
skrócenie etapu „time to market”. Wielkość 
przedsiębiorstwa nie ma tutaj znaczenia. Te 
małe szybko i samodzielnie rozwiążą swoje 
problemy, te średnie zlikwidują bariery wzro-
stu, automatyzując pierwsze procesy, a duże 
skrócą czas zmian w obszarze IT oraz ogra-
niczą koszty poprzez stosowanie technik 
RPA – mówi Dariusz Pruchnik, dyrektor 
zarządzający nAxiom.

Zgodnie z najnowszą prognozą Gartne-
ra światowy rynek technologii programi-
stycznych low-code wyniesie w tym roku 
13,8 mld dol., co oznacza niemal 23 proc. 
wzrost z porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Zdaniem analityków rosnący popyt na tej 

klasy rozwiązania jest zasługą pandemii, 
zakłóceń cyfrowych i hiperautomatyzacji. 

Wprawdzie nic nie wskazuje na to, że plat-
formy low-code nie wyślą programistów 
na bezrobocie, niemniej zdarzają się przy-
padki, że korzystają z nich osoby bez wy-
kształcenia informatycznego. Jednym 
z przykładów jest fi rma, która zdecydowa-
ła się zatrudnić księgowego i powierzyć mu 
zadanie stworzenia prototypu aplikacji. Co 
ciekawe, pierwsze projekty powstały w nie-
spełna dwa tygodnie od momentu zatrud-
nienia tej osoby. 
– W przypadku tworzenia aplikacji w opar-
ciu o platformę low-code najważniejsza jest 
wiedza z zakresu działania procesu, który ma 
podlegać cyfryzacji, a nie kompetencje pro-
gramistyczne – podkreśla Łukasz Wróbel, 
wiceprezes i Chief Business Development 
Offi  cer w Webconie. 

Według danych No Fluff  Jobs 
w Polsce brakuje około 50 tys. 
programistów, zaś w całej Eu-

ropie aż 600 tys. Zatem znalezienie wy-
sokiej klasy specjalistów to naprawdę nie 
lada wyzwanie, a duża konkurencja wśród 
pracodawców zabiegających o pozyska-
nie programistów to poważny problem 
biznesowy. Co gorsza, problem będzie 
narastał, bo na rynku przybywa fi rm szu-
kających specjalistów, a ponadto model 
pracy zdalnej sprawia, że podmioty z USA 
bądź Wielkiej Brytanii bez trudu sięgają 
po programistów z Polski. Remedium na 
taki stan rzeczy może być wykorzystanie 
platform low-code (niskokodowych). Ich 
zastosowanie pozwala fi rmom dużo szyb-
ciej tworzyć i wdrażać oprogramowanie 
w porównaniu z konwencjonalnymi me-
todami. Użytkownicy, zamiast pisać każ-
dą linijkę kodu dla określonej aplikacji, 
mogą budować swoje projekty za pomo-

TRENDY

Platformy 

Świat biznesu już od kilku lat zmaga się z defi cytem 
programistów. Niewykluczone, że problem ten 
zostanie rozwiązany przez platformy low-code.  

n Wojciech Urbanek

lubią to pracodawcy 
i użytkownicy 

low-code: 

TRENDY
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Choć platformy low-cod postrzega się 
jako narzędzia umożliwiające użytkow-
nikom biznesowym tworzenie i urucha-
mianie aplikacji bez angażowania działów 
informatycznych, pracownicy księgowości, 
marketingu czy kadr na ogół stronią od tego 
typu rozwiązań, pozostawiając to w gestii 
działów IT. Tak czy inaczej, z analiz Gart-
nera wynika, że w 2024 r. nawet 65 proc. 
aplikacji będzie rozwijanych z wykorzy-
staniem produktów low-code. Oczywiście 
za pośrednictwem platformy niskodowej 
ciężko byłoby stworzyć system billingo-
wy dla telekomu, czy też gier o bardzo zło-
żonym GUI, bądź MES (Manufacturing  
Execution System), ale za to szczególnie 
dobrze sprawdzają się w pisaniu prostych 
programów. 

– Platformy low-code najczęściej są wy-
korzystywane do budowy prostych apli-
kacji biznesowych odpowiadających na 
konkretne zapotrzebowanie pracowników 

lub pracodawców. Przykładem rozwiąza-
nia zbudowanego przy użyciu low-code jest 
Attendic, aplikacja do zarządzania obecno-
ścią pracowników w biurze – mówi Hanna 
Kurek, Dynamics 365 Business Group Lead 
w polskim oddziale Microsoftu.

Natomiast klienci Webconu najczęściej 
rozpoczynają swoją przygodę z  progra-

mowaniem niskokodowym od tworzenia 
aplikacji wspierających obsługę w zakresie 
procesów księgowo-finansowych, praw-
nych i kadrowych. Innym perspektywicz-
nym obszarem dla dostawców platform 
low-code jest branża przemysłowa. Ostat-
nimi czasy bardzo dużo mówi się o Przemy-
śle 4.0 i efektownych wdrożeniach wielkich 
koncernów. W ich cieniu znajdują się ma-
łe i średnie zakłady produkcyjne, których 
nie stać na duże inwestycje. Tymczasem za 
pomocą systemów niskokodowych moż-
na tworzyć aplikacje analizujące procesy 
związane z pracą taśmy, zużyciem energii 
czy czynnościami wykonywanymi przez 
pracowników. 

Rynek dostawców platform low-code moż-
na podzielić na kilka obszarów. Mocną 
grupę tworzą firmy koncentrujące się wy-
łącznie na opracowywaniu tej grupy pro-
duktów – OutSystems, Appian czy Mendix 
(będący częścią Siemens AG). Jest też kil-
ku rodzimych graczy – Webcon, Canbi czy  
nAxiom. Do rywalizacji włączają się rów-
nież globalne koncerny, które odgrywają 
pierwszoplanowe role na rynku oprogra-
mowania, jak Microsoft, Oracle czy SAP. 
Ostatnia z  wymienionych firm w  lutym 
bieżącego roku kupiła AppGyver – jedne-
go z pionierów rynku narzędzi no-code.

– Od lat wdrażamy aplikacje low-code 
w swoich usługach chmurowych, a jedno-
cześnie chcemy zostać jednym z najważniej-
szych dostawców typu no-code — tłumaczy 
Jakub Roguski, Presales Senior Specialist 
w polskim oddziale SAP-a. 

Podobną strategię obrał Microsoft, któ-
ry opracował kompleksową ofertę zarów-
no dla użytkowników biznesowych, jak 

Platformy  
low-code 
nie wyślą 
programistów  
na bezrobocie.

Globalne przychody na rynku technologii low-code (mln dol.)

2019 2020 2021

LCAP (Low-Code Application Platforms) 3 473,5 4 448,2 5 751,6

Intelligent Business Process Management Suites 2 509,7 2 694,9 2 891,6

Multiexperience Development Platforms (MDXP) 1 583,5 1 931 2 326,9

Robotic Process Automation (RPA) 1 184,5 1 686 2 187,4

Citizen Automation and Development Platform (CADP) 341,8 438,7 579,5

Inne technologie low-code 59,6 73,4 87,3

Razem 9 152,6 11 272,2 13 824,2

Ź
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i  programistów. Duża aktywność wiel-
kich koncernów w  tym segmencie ryn-
ku świadczy o tym, że mamy do czynienia 
z poważnym trendem technologicznym. 
Należy się przy tym spodziewać, że gi-
ganci będą połykać mniejszych graczy, 
co zdaniem niektórych specjalistów 
przyczyni się do popularyzacji plat-
form niskokodowych, na czym skorzy-
stają również mniejsi dostawcy. 

Szansa dla integratorów 
Gartner prognozuje, że do 2024  r. aż 
75 proc. dużych organizacji będzie używać 
przynajmniej czterech rozwiązań klasy 
low-code do budowania aplikacji. Na pew-
no jest to cenna wskazówka dla integrato-
rów, którzy mają szansę zaangażować się 
w realizację ciekawych projektów, gdzie 
duży nacisk kładzie się nie tylko na 
aspekty techniczne, ale również zro-
zumienie biznesu klienta. To otwiera 
przed integratorami dodatkowe moż-
liwości w zakresie budowania długofalo-
wych relacji z fi rmami. Poza tym platformy 
low-code, umożliwiając szybkie tworzenie 
aplikacji, tym samym pozwalają na dostar-
czanie klientom dużej liczby rozwiązań. 
– Integratorzy korzystający z takich plat-
form redukują czas i zasoby niezbędne do 
realizacji projektów. Posiadając wiedzę 
biznesową mogą natychmiast zapre-
zentować potencjalnemu użytkowni-
kowi swoją wizję rozwiązania, gdyż czas 
przygotowania działającego prototypu to 
przeważnie kilka dni. Klienci z takich wła-
śnie powodów preferują integratorów oferu-
jących rozwiązania bazujące na platformach 
low-code. Gwarantuje im to większe szanse 
powodzenia projektu, szybciej widzą efekty 
prac i łatwiej wprowadzają zmiany, także po 
zakończeniu projektu – wymienia Dariusz 
Pruchnik. 

Co istotne, integratorzy zaczynają 
coraz częściej dostrzegać rozwiąza-
nia low-code oraz no-code i poszuku-
ją dostawców, którzy wprowadzą ich 
w świat programowania niskokodowe-
go. Zresztą podobne tendencje występują 
wśród użytkowników końcowych. Micro-
soft niedawno zorganizował szkolenie dla 
klientów z  zakresu platform low-code, 
przy czym lista uczestników została za-
mknięta już trzy dni po ogłoszeniu infor-
macji o kursie. n
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Zdaniem specjalisty 

nŁukasz Wróbel, wiceprezes i Chief Business Development Offi cer, Webcon 
Te dwa typy platform – low-code i no-code – skierowane są do dwóch 

różnych grup odbiorców. No-code to przede wszystkim narzędzia, 

które umożliwiają tworzenie prostych aplikacji, zazwyczaj przez 

użytkowników biznesowych. Wpisują się więc w trend citizen deve-

lopment. Z kolei platformy low-code dają większą możliwość dostoso-

wania rozwiązań stworzonych za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, 

a więc umożliwiają większą kontrolę nad tworzonym rozwiązaniem. Dlate-

go też z założenia przeznaczone są dla użytkowników o większych kompetencjach 

technologicznych i są często wykorzystywane przez departamenty IT i zespoły pro-

gramistyczne, którym zależy na uzyskaniu większej produktywności i elastyczności. 

W obu przypadkach rynek zdecydowanie rośnie, a w wyniku pandemii zapotrzebo-

wanie na aplikacje biznesowe jeszcze bardziej przyspieszyło.

nDariusz Pruchnik, dyrektor zarządzający, nAxiom
O tym, że nie ma odwrotu od masowego stosowania rozwiązań low-

-code w świecie aplikacji biznesowych pokazują trendy w USA i EU. 

Wiedzą o tym wszyscy, którzy choć raz spotkali się z tego typu roz-

wiązaniami. Dużym problemem jest także edukacja. Niewiele uczelni 

przekazuje wiedzę na temat platform low-code. Jesteśmy przekonani, 

że prędzej czy później wykorzystanie takich platform stanie się kluczowe 

w segmencie budowy aplikacji biznesowych. Ten proces jest stymulowany przez 

rosnący popyt na programistów oraz wzrost zapotrzebowania na nowoczesne i ela-

styczne rozwiązania IT ze strony biznesu.

nHanna Kurek, Dynamics 365 Business Group Lead, Microsoft
Choć założeniem platform low-code jest właśnie to, aby osoby nietech-

niczne mogły samodzielnie tworzyć własne aplikacje, to ich zastoso-

wanie nie powinno zmniejszyć zapotrzebowania na programistów. 

Luka kompetencyjna w tym zakresie wciąż jest bardzo duża. Platformy 

są poniekąd odpowiedzią na tę lukę. Niemniej certyfi kowani programi-

ści wciąż będą potrzebni do budowania bardziej zaawansowanych sys-

temów. Co istotne, narzędzia low-code i no-code nie powstały jedynie z myślą 

o osobach bez wiedzy programistycznej i technicznej, chcących tworzyć własne roz-

wiązania do wewnętrznego użytku i tym samym ograniczyć rolę programistów. Ich 

funkcjonalność doceniają sami deweloperzy, korzystający z platform do uproszcze-

nia czy skrócenia wieloetapowych procesów tworzenia oprogramowania.

nJakub Roguski, Presales Senior Specialist, SAP 
Obecnie najczęstszym zastosowaniem technologii low-code lub no-

-code jest dostosowywanie gotowych usług do potrzeb konkretne-

go użytkownika. Można to porównać do konfi gurowania usługi w taki 

sposób, aby wykonywała konkretne zadania. Natomiast coraz bardziej 

widoczne jest przesunięcie w kierunku budowy kompletnych aplikacji, 

odpowiadających na konkretne potrzeby biznesowe. Platformy low-code 

i no-code mają na celu umożliwienie efektywnej pracy nad narzędziami cyfro-

wymi tzw. „citizen developers”. Są to osoby, które wykonują zupełnie inną pracę niż 

tworzenie oprogramowania, ale dla wykonania swoich zadań muszą stworzyć lub 

skonfi gurować aplikację bez pomocy profesjonalnych zespołów programistycznych. 

Otwiera to bardzo szerokie spektrum zastosowań we wszystkich organizacjach, nie-

zależnie od skali i charakteru ich działalności.

TRENDY
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Pod koniec 2019 r. fi rma HP Inc. do-
konała dużych zmian w swojej struk-
turze. Niemal w tym samym czasie, 

rozpoczęły się prace nad zmianami pro-
gramu partnerskiego. Jego nowa wersja, 
adresowana do partnerów komercyjnych 
HP, ujrzała światło dzienne w listopadzie 
2020 r. pod nazwą HP Amplify.

– Nasz poprzedni program do pewnego 
czasu funkcjonował doskonale. Jednakże 
zmiany w branży IT są dynamiczne, a my 
wraz z  partnerami chcemy 
być jeszcze bliżej klientów, 
aby móc szybko spełniać ich 
nowe oczekiwania. Dlate-
go dodajemy nowe elementy 
do programu partnerskiego 
–  edukacyjne i  rozwijające 
nowe kompetencje. Oczywi-
ście, kluczowe dla progra-
mów partnerskich jest także 
wprowadzanie atrakcyjnych 
i motywacyjnych elementów 
programu, tak aby partnerzy mogli osią-
gać swoje cele i korzyści – tłumaczy Paweł 
Miszkiewicz, dyrektor kanału partnerskie-
go w HP Inc Polska.

Program partnerski HP Amplify oferuje 
specjalną platformę, zaprojektowaną tak, 
aby wspierać rozwój strategii rynkowych. 
Jej działalność opiera się na trzech głów-
nych fi larach: wydajności, możliwościach 
i  współpracy. Nowy program nagradza 
partnerów zgodnie z różnorodnymi wskaź-
nikami wydajności związanymi ze sprze-
dażą produktów i przychodów. HP kładzie 

bardzo duży nacisk na sprzedaż konkret-
nych grup produktów oraz działania typu 
e-commerce. Na partnerów, którzy wpisu-
ją się w tego typu kryteria czekają atrakcyj-
ne bonusy. HP Amplify premiuje resellerów 
nie tylko za uzyskanie określonych przy-
chodów ze sprzedaży, ale też za zdobywa-
nie nowych kompetencji. Towarzyszące 
programowi szkolenia mają zachęcać part-
nerów do sprzedaży nie tylko produktów 
ale rozwiązań i usług, np. bezpieczeństwa, 

usług zarządzania dru-
kiem (MPS), rozwiązań 
w modelu DaaS (Device 
as a Service) oraz więk-
szej aktywności online.

Postępująca transfor-
macja cyfrowa wymaga 
od dostawców techno-
logii zacieśnienia relacji 
pomiędzy producentem 
a jego partnerami. Zało-
żenia programu sprzyjają 

temu procesowi. HP zamierza ściśle współ-
pracować z partnerami, aby zoptymalizo-
wać sprzedaż za pomocą nowych narzędzi, 
szkoleń i doradztwa dotyczących różnych 
kategorii.

 – HP Amplify spotkał się z ciepłym przyję-
ciem wśród naszych partnerów, a zwłaszcza 
tych, którzy chcą się rozwijać i iść z duchem 
czasu. Nie ukrywam, że chcemy odchodzić 
od tradycyjnego modelu sprzedaży polega-
jącego na sprzedawaniu tylko produktów. 
Usługi, doradztwo odgrywają coraz więk-
szą rolę i  dlatego zależy nam, żeby nasi 

partnerzy spełniali się też i w tym obszarze 
– mówi Paweł Miszkiewicz.

rozwoju
W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się 
o zrównoważonym rozwoju w kontekście 
fi rm. W praktyce oznacza to, że ponoszą 
one odpowiedzialność nie tylko za wpływ 
na teraźniejszość, ale również przyszłość, 
którą kształtują i pozostawiają dla innych. 
HP bardzo poważnie traktuje wszystkie 
działania z obszaru zrównoważonego roz-
woju. Swoją strategię opiera na trzech ele-
mentach: planeta, ludzie oraz społeczność. 
Firma planuje do 2030 r. osiągnąć neutral-
ność węglową, zaś do 2040 r. tzw. zerową 
emisję gazów cieplarnianych w swoim łań-
cuchu dostaw. Koncern zamierza zrealizo-
wać swoje ambitne cele we współpracy 
z partnerami. Dlatego do programu part-
nerskiego został wprowadzony dodatko-
wy element w postaci HP Amplify Impact, 
który ma pomóc partnerom realizować ideę 
zrównoważonego rozwoju. Jak do tej po-
ry HP Amplify Impact działa jedynie w kil-
ku krajach, ale już na przełomie września 
i października będzie dostępny również 
w Polsce.

HP Amplify ułatwia partnerom współpracę z HP, 
pomagając im w rozwoju i osiągnięciu sukcesu sprzeda-
żowego. Producent szczególnie duży nacisk kładzie 
na promocję usług oraz sprzedaż online.

Program HP Amplify:
razem z partnerami jesteśmy 
jeszcze bliżej klientów

Więcej informacji 
www.hp.com/pl-pl/solutions/hp-amplify-partner-program.html

Polska znalazła 
się w grupie 
z państwami Europy 
Centralnej oraz 
Niemcami, Austrią 
i Szwajcarią.

ADVERTORIAL
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RYNEK

n Tomasz Janoś 

Nowe technologie będą szybko zmieniać służbę zdrowia. Jednak 
na każdym etapie transformacji pojawia się pytanie - jak dobrze 
zabezpieczyć środowisko medyczne, które jest coraz bardziej 
skomplikowane, rozproszone i narażone na nowe zagrożenia? 

dla placówek
Rozwiązania IT 

Wnajbliższej przyszłości nu-
merem jeden pośród trendów 
związanych z  IT w  opiece 

zdrowotnej będzie cyberbezpieczeń-
stwo. Największy wpływ na to ma fakt, że 
jest to branża ściśle regulowana, a naru-
szenia bezpieczeństwa danych są w niej 
bardzo kosztowne. Już dziś duża ( jeśli nie 
największa) cześć ataków ransomware na 
świecie jest wymierzona w szpitale. 

Placówki medyczne muszą też zadbać 
o wydajną infrastrukturę IT, która pozwo-
li dostarczać im usługi w sposób optymal-
ny, z korzyścią dla nich samych, a przede 
wszystkim dla pacjenta. Dlatego zanim 
dojdzie do upowszechnienia w ochronie 
zdrowia nowych, najbardziej zaawanso-
wanych technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja, IoT, edge computing czy wir-
tualna rzeczywistość, trzeba dostarczyć 
do szpitali te bardziej podstawowe narzę-
dzia, które przyśpieszą ich cyfryzację. 

Tablet zamiast kartki papieru
Pandemia pokazała, jak wielkie korzyści 
może przynieść cyfryzacja i jakim utrud-
nieniem jest jej brak. Piotr Skirski, Regio-

nal Manager Public Sector & Enterprise 
w  Cisco, daje przykład wprowadzenia 
pewnej procedury związanej korona-
wirusem, w ramach której lekarze byli 
w szpitalach zmuszeni do przechodze-
nia przez tzw. śluzy, czyli pomieszcze-
nia służące oddzieleniu poszczególnych 
obszarów szpitala. Izolacja miała na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wiru-
sa. W praktyce cały proces bardzo opóź-
niał i utrudniał całą szpitalną logistykę, 
przez co personel medyczny znacznie 
mniej czasu mógł poświęcać pacjentom.

– Lekarz anestezjolog, znajdujący się 
przy łóżku pacjenta na OIOM-ie, mu-
si ustawić szereg parametrów respiratora 
podtrzymującego życie chorego. Jednocze-
śnie, wiele informacji z tym związanych 
powinien wprowadzić do systemu medycz-
nego. Jest to koniecznie, aby mogła być na 
bieżąco prowadzona historia opieki nad pa-
cjentem – tłumaczy Piotr Skirski. 

Przed wprowadzeniem ścisłych ob-
ostrzeń wyglądało to tak, że lekarz 
zapisywał sobie w notesie potrzebne in-
formacje i szedł do pomieszczenia służbo-
wego, w którym siadał przy komputerze, 

by uzupełnić historię choroby i leczenia 
pacjenta.

– Gdy nastały ograniczenia, w jednym ze 
szpitali lekarz spisywał na kartce wszyst-
kie wymagane dane, po czym podchodził 
do wielkiej szyby, przykładając do niej tę 
kartkę. Z drugiej strony ktoś z persone-
lu medycznego przepisywał to do note-
su. Następnie ta osoba szła do komputera 
i wprowadzała do systemu dane – opisuje 
niezwykłą sytuację ekspert Cisco.

Można by nawet uznać, że takie dzia-
łanie ad hoc spełniało swoje zadanie, bo 
redukowało możliwość zakażania. Gdyby 
jednak lekarz miał przy sobie tablet pod-
łączony do systemu szpitalnego, to sie-
dząc przy łóżku pacjenta, mógłby od razu 
wszystkie dane wprowadzić do systemu. 
A przecież chodzi o czas, który perso-
nel medyczny może poświęcić na opiekę 
nad kolejnymi pacjentami. A ten jest po 
prostu bezcenny. 

Problemy, które ujawniły się na skutek 
pandemii pokazały, jak bardzo dziś tech-
nologia jest w stanie lekarzom uprościć 
życie przy zachowaniu najwyższych po-
ziomów bezpieczeństwa. Dostęp do sieci 

medycznych
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bezprzewodowej i sys-
temów szpitalnych dla 
personelu medycznego na 
miejscu, przy łóżku pacjenta 
ma w takich sytuacjach znaczenie 
fundamentalne. Od dostępu do dokumen-
tacji pacjenta na mobilnym komputerze 
albo tablecie przez uzyskiwanie danych 
telemetrycznych z  aparatury medycz-
nej po systemy przywoływania perso-
nelu i aplikacje do lokalizacji – wydajna 
i bezpieczna sieć Wi-Fi staje się podstawą 
funkcjonowania placówek. 

Z powodu lockdownu telemedycyna, 
która wcześniej była nie za często sto-
sowanym dodatkiem do tradycyjnych 
usług, stała się usługą pierwszej potrze-
by. W październiku 2020 r. Anna Goław-
ska, zaraz po objęciu teki wiceministra ds. 
informatyzacji w Ministerstwie Zdrowia, 
zadeklarowała: „chcę, aby telemedycyna 

stała się powszechna w  pu-
blicznym systemie, szczególnie 

w zakresie elektronicznej doku-
mentacji medycznej oraz narzędzi 

umożliwiających udzielanie świadczeń 
zdalnie”.

Pandemia jeszcze bardziej uwypukliła 
problem, z którym polski sektor ochrony 
zdrowia zmaga się od lat. Według da-
nych OECD w 2018 r. na 1000 Polaków 
przypadało 2,4 praktykujących lekarzy, 
co było najniższym wynikiem wśród 
wszystkich państw Unii Europejskiej, 
dla której średnia wyniosła 3,8. Dlatego 
inwestowanie w  telemedycynę w  tych 
obszarach, w których może być stoso-
wana, powinno stanowić priorytet. Nie 
będzie to łatwe. W  raporcie Siemensa
„Priority Investment. Top investment 
areas for digital transformation in health-
care” już w 2019 r. podkreślano istnienie 
olbrzymiego wyzwania inwestycyjnego 
na rzecz telemedycyny, które w okresie 
2019 – 2022 oszacowano dla Polski na 

517 mln dol. Można przyjąć, że obecnie 
– wobec zwiększonych potrzeb – suma ta 
jest znacznie wyższa. 

Autorzy badania przeprowadzonego 
wspólnie przez fi rmę EC2, zajmującą się 
projektami IT dla klientów z sektora me-
dycznego, oraz akcelerator start-upów 
medycznych Tech Med House, stwier-

Zdaniem integratora 

n Tomasz Kiełbowski, 
dyrektor ds. klientów 
kluczowych, Vernity 
Fakt, że ochrona zdro-

wia to w zdecydowa-

nej większości podmioty 

z sektora publicznego, de-

terminuje zasady współpra-

cy z nimi. W porównaniu z klientami 

biznesowymi mamy w tym przypadku 

dużo więcej procedur, których trzeba 

się trzymać. Dużo trudniej jest także 

przewidywać kierunki rozwoju tego 

rynku, zwłaszcza w sytuacji trwającej 

już od półtora roku pandemii. Szpita-

le zostały zaskoczone koniecznością 

przeniesienia części personelu do pra-

cy zdalnej, a jednocześnie trafi ało do 

nich mniej pacjentów z problemami 

niezwiązanymi z COVID-em, których 

trzeba było jakoś obsłużyć, chociaż-

by poprzez zdalne konsultacje. Dlatego 

niektóre szpitale zakupiły rozwiąza-

nia, które pozwalają wykonywać część 

zadań, jak analiza zdjęć czy wyników 

z domu. Przykładowo, wdrożenie wir-

tualnych desktopów (VDI) rozwiązu-

je problemy z ograniczonym liczebnie 

personelem IT, co trafi a do przekona-

nia klienta. Nie zauważyłem natomiast, 

żeby szpitale były zainteresowane 

migracją infrastruktury do chmury, 

ponieważ posiadają zbyt wiele da-

nych wrażliwych, które nie powinny 

być wynoszone na zewnątrz. Dlatego 

kupują serwery i pamięci masowe, po 

czym wdrażają je u siebie. Ponieważ 

szpitale korzystają z outsourcingu IT, 

to potrzebują także narzędzi do zarzą-

dzania i kontroli zdalnego dostępu na 

prawach administratora (typu PAM). 

Ostatecznie, pomimo zawirowań, w tej 

branży niezmiennie będzie występo-

wać zapotrzebowanie na moc oblicze-

niową czy storage. Pacjentów będzie 

tylko przybywać, a wraz z nimi rosnąć 

objętość dokumentacji.  
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dzają: „Pandemia uświadomiła środowi-
sku medycznemu, że e-rozwiązania są 
nie tylko niezwykle korzystne, lecz także 
niezbędne w systemie ochrony zdrowia. 
Bez nich świadczenie dużej części usług 
nie byłoby możliwe. Z kolei elektroniczna  
postać dokumentacji pozwala na efek-
tywne realizowanie usług z zastosowa-
niem rozwiązań telemedycznych, ułatwia 
codzienną pracę placówek medycznych,  
a co najważniejsze, stawia pacjenta w cen-
trum uwagi”. 

Jakub Budziszewski, CEO EC2, pod-
kreśla, że przyspieszenie cyfryzacji firm 
medycznych wiąże się z  koniecznością 
znalezienia nowych kanałów komunika-
cji z pacjentami, klientami, kluczowymi 
partnerami biznesowymi czy dostawcami. 

 

Również narzędzia do wideokonferencji 
mogą znakomicie usprawniać funkcjono-
wanie szpitali. Dzięki terminalom wideo 
pracownicy szpitala nie muszą przecho-
dzić między poszczególnymi jego oddzia-
łami i sekcjami, które często dzielą setki 
metrów. Lekarze, ale również pracowni-
cy niemedyczni, używają terminali wideo, 
które są w różnych miejscach szpitala, że-
by się komunikować. Co więcej, ta techno-
logia sprawdza się również do konsultacji 
na zewnątrz, chociażby w przypadku, gdy 
lekarz z  jednego szpitala chce porozu-
mieć się z zewnętrznym specjalistą. Może 
w ten sposób uzgodnić zasadność wyko-
nania konkretnych badań. 

Oczywiście nie wszystko można za-
łatwić w ramach konsultacji zdalnych. 
Dlatego potrzebne są rozwiązania hy-
brydowe, optymalnie łączące w  sobie 

wykorzystanie 
technologii na od-
ległość oraz na 
miejscu, w  pla-
cówkach ochrony 
zdrowia. To nie-
uniknione, cho-
ciażby z  powodu 
barier związanych 
z  wiekiem części 
pacjentów i różni-
cami pokolenio-
wymi w obsłudze 
technologii. Choć 

dąży się do tego, żeby wizyt u lekarza by-
ło znów więcej, teleporady nie znikną.

– Część tych narzędzi, z których korzy-
staliśmy podczas pandemii, zostanie z na-
mi na stałe. Także w przypadku ochrony 
zdrowia. Te wizyty, które nie wymaga-
ją konsultacji bezpośredniej z  lekarzem, 
przykładowo związane z przedłużeniem re-
cepty, będą mogły być świadczone w pełni 
zdalnie. W wielu innych sytuacjach będzie 
funkcjonować model hybrydowy – przewi-
duje Piotr Skirski.

Świadczenie usług telemedycznych 
i w ogóle cyfryzacja całego sektora powin-
na się opierać na rozwiązaniach chmuro-
wych, umożliwiających gromadzenie, 
przetwarzanie i  przechowywanie ol-
brzymich ilości danych o  pacjentach. 
Musi odbywać się to w sposób zgodny 
z wymogami prawnymi w zakresie bez-
pieczeństwa przetwarzania wrażliwych 
danych osobowych. W  tym kontekście 
wykorzystanie chmury publicznej robi 
się – w obecnej sytuacji prawnej – dość 
problematyczne.

Wojciech Janusz, EMEA Manufactu-
ring Practice Lead w Dell Technologies, 
podkreśla, jak ważnym aspektem wy-
korzystania chmury w  medycynie jest 
gromadzenie i współdzielenie informa-
cji potrzebnych do badań medycznych. 
Precyzyjna medycyna czy diagnostyka 
wspierana sztuczną inteligencją wyma-
gają dostępu do dobrej jakości danych. 
Tylko na ich podstawie i współdzieleniu 
ich pomiędzy ośrodkami możliwe stanie 
się opracowywanie odpowiednio skutecz-
nych modeli leczenia. 

– Niestety, o  ile technologia do tego 
potrzebna już istnieje, to nadal braku-
je nam regulacji prawnych umożliwiają-
cych jej pełne wykorzystanie – przyznaje  
Wojciech Janusz.

Na obecnym etapie transformacji bez 
wątpienia mamy do czynienia z dostępem 
i konsumpcją w modelu chmury publicz-
nej takich rozwiązań, jak komunikatory, 
pakiety biurowe i inne tego typu aplikacje, 
potrzebne do codziennej pracy. Korzystają 
z nich lekarze i personel niemedyczny. Je-
żeli chodzi natomiast o systemy medycz-
ne, to model chmurowy jest już zgoła inny. 

Szpitale na celowniku 

HAKERÓW
Niestety, szpitale i inne placówki 

opieki zdrowotnej muszą się liczyć 

z dużym zagrożeniem związanym 

z ransomware i innymi ukierunkowa-

nymi na nie cyberatakami. Wynika to 

poniekąd z charakteru samej branży 

– dużego zdecentralizowania procesów 

w szpitalach i wykładniczo rosnącej 

ilości danych o stanie zdrowia pa-

cjentów, gromadzonych i przecho-

wywanych w formie elektronicznej 

dokumentacji medycznej (EDM) przez 

systemy medyczne.

Także COVID-19 przyczynił się do 

wzrostu ataków ransomware na 

służbę zdrowia. Wybuch pandemii 

zmusił dostawców usług medycznych 

do natychmiastowego tworzenia 

rozwiązań awaryjnych i dodatkowych 

placówek, więc brakowało czasu na 

zaplanowanie solidnej infrastruktury 

bezpieczeństwa IT w celu ochrony 

takich obiektów. Przejście praktycz-

nie z dnia na dzień na pracę zdalną 

i szybkie wdrażanie elementów tele-

medycyny otworzyły dziesiątki no-

wych luk w zabezpieczeniach, które 

są równie szybko wykrywane przez 

cyberprzestępców.

Co gorsza, towarzyszy temu rosnące 

wyrafinowanie grup przestępczych 

wykorzystujących oprogramowanie 

ransomware. Z przeprowadzania 

ataków typu brute force o dużej skali 

szybko przeszły one na bardziej skon-

centrowane, starannie zaplanowane 

i wykonywane uderzenia, które są 

dużo trudniejsze do wykrycia oraz 

neutralizowania.
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– Centrum e-Zdrowia, mając potężne 
własne zasoby, jest w pewnym sensie chmu-
rą prywatną, wybudowaną przez polski 
rząd. Innym przykładem jest NFZ, który 
także ma swoje data center, w ramach któ-
rego tworzy różne systemy. Także szpita-
le mają swoje prywatne chmury, w których 
przechowują wrażliwe dane i systemy. Dla-
tego trudno spodziewać się, aby takie orga-
nizacje dążyły do transformacji do chmury 
publicznej – zauważa Piotr Skirski.

Ostatecznie chodzi o dane w najwyż-
szym stopniu wrażliwe –  o  informacje 
dotyczące zdrowia pacjentów. Szybszej 
migracji do chmury publicznej można się 
natomiast spodziewać w ob-
szarach „miękkich”, rozwią-
zaniach na potrzeby back 
offi  ce’u i usług, które nie do-
tyczą danych pacjentów.

– Obserwujemy wyko-
rzystanie infrastruktury 
chmurowej do zapewnienia 
bezpiecznego dostępu, tak-
że dzięki uwierzytelnianiu 
wieloskładnikowemu. Inny 
przykład to przeniesienie do 
chmury portali do obsługi pa-
cjenta, które jest wykonalne 
i możliwe do zabezpieczenia przez narzę-
dzia typu Web Application Firewall – mówi 
Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynie-
rów w polskim oddziale Fortinetu.

Niektórzy liczą na zmianę w podejściu 
do chmury publicznej dzięki powołaniu 
spółki Krajowy Operator Chmury Me-
dycznej (Chmura dla zdrowia), o czym 
w  kwietniu tego roku poinformowały 
wspólnie Asseco Poland i Chmura Kra-
jowa. Jej celem ma być „cyfryzacja służ-
by zdrowia i umożliwienie jednostkom 
medycznym świadczenia e-Usług z za-
chowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa”. Chmura dla zdrowia 
będzie specjalizowała się w chmurowych 
wdrożeniach elektronicznej dokumen-
tacji medycznej (EDM). Ma też zadbać 
o  sprawne dostosowanie do regulacji 
prawnych i przyczyniać się do standary-
zacji usług informatycznych w sektorze 
opieki zdrowotnej. Będzie działać w opar-
ciu o platformę Google Cloud, które jest 
strategicznym partnerem Chmury Krajo-
wej. Dane mają być przechowywane na te-
rytorium Polski.

Przede wszystkim 

Cyfryzacja służby zdrowia oczywiście 
niesie za sobą cyberzagrożenia. Dlate-
go istotne jest wypracowanie dobrych 
praktyk i koncentracja na kwestiach 
cyberbezpieczeństwa już na wcze-
snym etapie projektowania syste-
mów i  doboru technologii. Szpitale 
muszą zadbać o zabezpieczenie wszyst-
kich urządzeń końcowych. Muszą pamię-
tać o wprowadzeniu segmentacji sieci, 
rozdzieleniu urządzeń medycznych od 
dostępu z urządzeń peryferyjnych typu 
tablet czy komputer. Powinny również za-

dbać o to, żeby móc spraw-
nie bronić się przed atakami 
typu ransomware. Zdaniem 
wielu specjalistów pomoc-
ne w  radzeniu sobie z  ty-
mi wyzwaniami może być 
podejście Zero Trust, czy-
li ochrona już na poziomie 
DNS. Odpowiedzialne za 
technologię zespoły powin-
ny zatroszczyć się również 
o autoryzację tego, kto ma 
dostęp do sieci. 

Inwestycje w bezpie-
czeństwo IT będą w najbliższych la-
tach kluczowe dla transformującej 
się branży medycznej. W tym kontek-
ście zwraca się uwagę na fakt, że placów-
ki ochrony zdrowia potrzebują wdrażania 
rozwiązań do segmentacji sieci, ale także 
inwestycji w wydajne fi rewalle następnej 
generacji (NGFW). Niezmiernie ważny 
jest też bezpieczny dostęp do sieci, któ-
ry zapewnią rozwiązania takie jak NAC 
czy VPN. 

– Wszędzie tam, gdzie tylko jest to moż-
liwe, powinny być wykorzystywane roz-
wiązania zapewniające dwuskładnikową 
weryfi kację dostępu do konta z zastoso-
waniem protokołu SAML – mówi Robert 
Dąbrowski. 

W zapewnieniu bezpieczeństwa dużą 
rolę odgrywają także bramy skanujące 
pocztę elektroniczną, ponieważ e-ma-
il nadal jest jednym z najczęściej wyko-
rzystywanych narzędzi do cyberataków. 
Aplikacje internetowe chronione mogą 
być za pomocą zapory typu WAF. Kolej-
ną warstwę zabezpieczającą przed ata-
kami stanowią bardziej zaawansowane 

narzędzia typu sandbox oraz EDR (End-
point Detection and Response). 

Rzecz jasna, sama ochrona środowiska 
IT to jednak nie wszystko. Ponieważ przy-
czyną większości ataków jest ludzki błąd, 
tak ważną sprawą niezmiennie pozostaje 
szkolenie pracowników pod kątem ewen-
tualnych zagrożeń.  n

Duża (jeśli nie 
największa) 
część ataków 
ransomware 
na świecie jest 
wymierzona 
w szpitale. 

Zdaniem specjalisty 
nPiotr Skirski, Regional 

Manager Public Sector 
& Enterprise, Cisco 
Aby zapewnić równy 

dostęp do usług i tech-

nologii z tego zakresu 

dla wszystkich obiektów, 

cyfryzacja służby zdrowia 

powinna być jednym z kluczowych 

kierunków w planowaniu strategicz-

nym Krajowego Planu Odbudowy. 

Nawet możliwość korzystania z pod-

stawowej infrastruktury dostępu do 

sieci ma szansę w ogromnym stopniu 

ułatwić pracę lekarzy i całego persone-

lu medycznego oraz podnieść poziom 

usług, które świadczą. Infrastruktura 

dostępowa zwiększa mobilność leka-

rzy, ułatwiając im pracę przy pacjencie, 

co jest szybsze, lepsze i tańsze. Drugą 

kluczową rzeczą jest bez wątpienia 

bezpieczeństwo w szpitalach – w tym 

wypadku chodzi o bezpieczeństwo 

w wymiarze cybernetycznym.

nWojciech Janusz, EMEA 
Manufacturing Practice Lead, 

Dell Technologies
Jeśli chodzi o potrzeby 

polskich szpitali w ob-

szarze IT, to odpowie-

dzią na nie może być to, 

co sprawdziło się już w in-

nych gałęziach gospodarki. Chodzi 

o automatyzację procesów, najlepiej 

wspieraną przez sztuczną inteligen-

cję. Czasochłonne i często uciążliwe 

czynności, takie jak gospodarowanie 

dostępnym sprzętem i pomieszcze-

niami, optymalizacja kalendarza dy-

żurów czy prowadzenie dokumentacji 

pacjenta można w dużej części wdro-

żyć w postaci bezobsługowej. Efektem 

takiego rozwiązania jest lepsze wyko-

rzystanie istniejących zasobów oraz 

odciążenie personelu, który może sku-

pić się na leczeniu.
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W ich przypadku podstawę stano-
wią systemy do obrazowania 
medycznego, opierające się na 

produktach fi rmy EIZO – lidera tego rynku. 
Dystrybutor stawia na rozwiązania, które 
łatwo zintegrować z istniejącą infrastruk-
turą jednostek medycznych. 

Kompleksowe stacje 
diagnostyczne
Alstor oferuje stacje diagnostyczne służą-
ce do tomografi i, mammografi i oraz radio-
logii ogólnej. W ich skład wchodzą wydajne 
komputery wraz z odpowiednimi monitora-
mi i specjalistycznym oprogramowaniem. 
Każda stacja opiera się na monitorach dia-
gnostycznych EIZO z  serii RadiForce,
które charakteryzują się rozdzielczoś-
ciami od 1 MP do 12 MP i mają przekątne 
o długości od 19 do 31,1 cala. Zastosowany 
komputer jest wyposażony w dedykowaną 
10-bitową kartę grafi czną obsługującą jed-
nocześnie do czterech monitorów w róż-
nych konfiguracjach (w  zależności od 
potrzeb). Opcjonalnie oferowane są moni-
tory pomocnicze do systemów HIS/RIS z se-
rii FlexScan, zasilacze awaryjne (UPS) oraz 
urządzenia i oprogramowanie do kalibracji 
i kontroli jakości.
Monitory z serii RadiForce są zgodne z Roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017  
oraz z krajowym Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia.

Na sale operacyjne 
i do endoskopii
Wśród oferowanych przez Alstor produk-
tów dostępne są również monitory do endo-
skopów z serii Curator EX, panele na sale 
operacyjne z serii EIZO CuratOR oraz roz-
wiązania do dystrybucji obrazów medycz-
nych (konwertery, splittery, kamery). 

Endoskopowe monitory medyczne EIZO 
dają dokładne odwzorowanie tkanek we-
wnętrznych w 2D i 3D, w rozdzielczości 
UHD/4 K. Monitory posiadają wiele edyto-
walnych profi li. Można na nich także oglą-
dać badania DICOM pacjenta. 

CuratOR na sale operacyjne, pełniące 
rolę negatoskopów cyfrowych, składają się 
z wbudowanego komputera oraz jednego 
lub dwóch monitorów z matrycami do 55 
cali (dostępne są wersje dotykowe). Stoso-
wane są w nich najwyższej klasy panele LCD 
o szerokich kątach widzenia z szybą antyre-
fl eksyjną, wyświetlające obrazy w standar-
dzie DICOM). Pracę na urządzeniu ułatwia 
składana klawiatura i myszka. Rozwiązania 
na sale operacyjne mają płaską konstruk-
cję i, ze względów bezpieczeństwa, za-
okrąglone rogi. Front pokryty jest szkłem 
ochronnym – pyłoszczelnym i wodood-
pornym. Konstrukcje 
nie zawierają wentyla-
torów, są więc ciche i nie 
powodują niepożądanej 
cyrkulacji powietrza na 
sali operacyjnej.

ADVERTORIAL

CRN nr 8/202134

W ofercie Alstor można znaleźć rozwiązania renomowanych 
producentów adresowane na rynek medyczny. 

Oprogramowanie
wspomagające diagnostykę

Aby wyświetlać poprawnie obrazy 

medyczne konieczne jest dedykowane 

oprogramowanie. iQ-VIEW to uniwer-

salna przeglądarka zdjęć DICOM stwo-

rzona przez radiologów dla specjali-

stów diagnostyki obrazowej. Stanowi 

solidne wsparcie dla codziennej pracy 

przy dowolnym źródle obrazowania. 

Występuje w wersji podstawowej 

iQ-VIEW oraz rozszerzonej iQ-VIEW 

PRO. Funkcjonalności obu wersji 

można wzbogacić dodatkiem iQ-3D, 

posiadającym wszystkie typowe funk-

cje wykorzystywane w ocenie badań 

CT i MRI. Oprogramowanie umożliwia 

prostą integrację z infrastrukturą szpi-

tala, wspiera też teleradiologię.

n  Oprogramowanie do mammografi i 

iQ-VIEW PRO MAMMO ma zapewnić 

lekarzom wsparcie w szybkiej oce-

nie badania. Oferuje szeroką gamę 

narzędzi pomocnych w wykrywaniu 

zmian w tkance. Umożliwia jedno-

cześnie ocenę i porównanie badań 

piersi z kilku modalności (mam-

mografi a, tomosynteza, USG, CT) 

różnych producentów z ich norma-

lizacją. Wyświetla znaczniki z syste-

mów CAD i umożliwia automatyczne 

generowanie raportów również 

w formacie Presentation States.

n  Materialise OrthoView służy do 

przedoperacyjnego planowania im-

plantacji protez stawów i leczenia 

ortopedycznego na ekranie monitora 

przy użyciu zdjęć DICOM. Pozwala 

na wyskalowanie zdjęcia do rzeczy-

wistych wymiarów pacjenta oraz 

skorzystanie z pełnej bazy on-line 

wszystkich wzorców protez. Stoso-

wane jest w protezoplastyce stawów, 

traumatologii, osteotomii, ocenie 

dysplazji i schorzeń kręgosłupa. 

lider na rynku 
diagnostyki 
medycznej 

Więcej 
informacji: 
www.alstor.pl. 

EIZO: EIZO: 
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ADVERTORIAL

Dzięki ofercie integrującej światy 
AV oraz IT, ATEN spełnia wysokie
wymagania instalacyjne w niezli-

czonych scenariuszach wdrożeniowych 
w medycynie. Poniżej kilka przykładów. 

Szpital zdecydował się na wdrożenie naj-
nowocześniejszego systemu transmisji 
obrazowania medycznego, aby umożli-
wić lekarzom skuteczniejsze przeprowa-
dzanie operacji i diagnozowanie w czasie 
rzeczywistym. Rozwiązanie miało słu-
żyć do przesyłania treści, w tym: obrazu 
wideo z operacji na żywo z kamer noszo-
nych przez lekarzy na głowie, dotyczących 
funkcji życiowych pacjenta, dokumenta-
cji medycznej, danych ze sprzętu MRI oraz 
systemu PACS –  dostępnych z  różnych 

miejsc wewnątrz szpitala. W celu doskona-
lenia metod leczenia raka i chorób mózgu 
szpital wdrożył również najnowocześniej-
szą radioterapię, kontrolowaną przez MRI.
Zastosowane rozwiązanie ATEN: Seam-
less Switch zapewnia stabilny przekaz wi-
deo na duże odległości za pomocą jednego 
kabla, konwertując różne rozdzielczości, 
by zapewnić najwyższą jakość. To eko-
nomiczne rozwiązanie udostępnia łatwe 
w użyciu oprogramowanie do zarządza-
nia dystrybucją mediów. Dzięki ekstende-
rom KVM HDBaseT fi rmy ATEN, sprzęt 
MRI jest obsługiwany bez opóźnień, a nie-
skompresowane wideo o jakości „piksel do 
piksela” bezproblemowo dostarczane do 
pokoju operatora przeprowadzającego 
diagnostykę w czasie rzeczywistym.

Szpital przeprojektował oddziały, two-
rząc kombinację wielo- i jednoosobowych 
sal, które musiały być łatwo monitorowa-
ne w trybie 24/7 z centrum kontroli. Me-
dyczny system monitorowania wymagał 
zintegrowania sprzętu EKG, dostępu do 
dokumentacji medycznej, sprzętu monito-
rującego i innych rozwiązań. Zainstalowa-
no więc ścianę wideo 3x3, aby wyświetlać 
sygnał z szerokiej gamy wejść. 
Zastosowane rozwiązanie ATEN: dla 
ściany wideo 3x3 zapewniono długody-
stansową dystrybucje HDMI 4K w celu 
wyświetlania przekazu z EKG i nadzoru 
wideo, a także treści ze sprzętu PC i TV 
oraz mikroskopu/kamery AV. Umożli-
wiono też łatwy dostęp z urządzeń prze-
nośnych do szerokiej gamy wejść i innych 
elementów sterujących. W rezultacie leka-
rze mogą wykonywać wiele zadań jedno-
cześnie, zdalnie monitorując stan zdrowia 

ATEN oferuje pełną gamę rozwiązań transmisji AV i zdalnego sterowania, 
które – zapewniając bardzo wysoką jakość wideo i dużą precyzję kontroli – doskonale 
sprawdzają się w krytycznych zastosowaniach medycznych i ochronie zdrowia.

Rozwiązania ATEN...
n …integrują się ze sprzętem 

medycznym,

n …zapewniają nieskazitelny obraz 

wideo w czasie rzeczywistym 

z obsługą HDR i skali szarości,

n …zapewniają transmisję na duże 

odległości,

n …oferują krytyczną niezawodność,

n …obejmują transmisję sygnału 

sterującego,

n …zapewniają dostęp do danych ana-

litycznych w czasie rzeczywistym,

n …umożliwiają zdalny dostęp do baz 

danych na platformach opartych 

na chmurze prywatnej/publicznej,

n …zapewniają zgodność ze standar-

dami bezpieczeństwa danych. 

medycznych. 

ATENATEN
dla ochrony zdrowia

pacjenta za pośrednictwem ściany wideo. 
Usprawniło to operacje, a także zapewniło 
natychmiastowy dostęp do bieżących od-
czytów i dokumentacji medycznej. Roz-
wiązanie ATEN bez problemu integruje się 
z istniejącym systemem wideokonferencji, 
dzięki czemu dokumentacja i dane o stanie 
pacjentów mogą być przesyłane do innych 
szpitali w celu błyskawicznych konsultacji.

Aby ułatwić lekarzom i stażystom osiąganie 
zawodowej biegłości stworzono zaawan-
sowane centrum szkoleniowe z obszaru 
chirurgii minimalnie inwazyjnej (MIS). 
Dzięki niemu lekarze doskonalą swoje 
umiejętności, obserwując procedury chi-
rurgiczne w czasie rzeczywistym, ogląda-
jąc pokazy instruktażowe, wykorzystując 
rzeczywistość wirtualną i inne interaktyw-
ne symulacje. Wszystko jest podłączone do 
monitorów w salach wykładowych, roz-
proszonych na dystansie kilkuset metrów.
Zastosowane rozwiązanie ATEN: Seam-
less Switch zapewnia transmisje o niskim 
opóźnieniu na duże odległości, w najwyż-
szych rozdzielczościach, bez degradacji 
sygnału. Technologia ATEN FrameSync 
synchronizuje dane wyjściowe dla syste-
mów VR, ułatwiając tworzenie idealnego 
środowiska do nauki. Rozwiązanie mini-
malizuje złożoność sieci dystrybucji me-
diów wideo. Standardy DVI i HDMI są 
zintegrowane w jednym systemie, więc 
studenci i wykładowcy mogą płynnie prze-
łączać się na alternatywne źródła. 

Dodatkowe informacje: 
tel. 514 120 220, 

offi ce@pl.aten.com, 
www.aten.pl
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łączenia do serwisu wróciły 24 sztuki, 

kompletnie martwe. Serwis producen-

ta przyjął sprzęt, ale poinformował nas, 

że naprawa potrwa co najmniej trzy ty-

godnie. Dla klienta to oczywiście wiecz-

ność, ale szef serwisu był nieubłagany. 

Wtedy zaproponowałam mu, że zabio-

rę jego komputer na trzy tygodnie i za-

pytałam, czy wyobraża sobie wówczas 

swoją pracę? Zrobiło się nerwowo i wte-

dy do „akcji” wkroczył Channel Manager. 

Dzięki jego interwencji mogliśmy w za-

ledwie trzy dni później postawić u klien-

ta nowe komputery.

Karol Labe 
Zgodzę się w 100 procentach z opinią 

Ewy. Osoba na takim stanowisku po-

winna pojawiać się w momencie, kiedy 

jest potrzebna. Mogę dodać, że dotyczy 

to nie tylko spraw serwisowych, ale też 

sprzedażowych, czyli na wcześniejszym 

etapie transakcji. A jednak zdarza się, 

że Channel Managerowie pojawiają się 

nie wtedy, kiedy akurat są potrzebni, ale 

w sytuacji, gdy wydaje im się, że wie-

dzą lepiej od nas, jak mamy postępować 

z klientami. Przykładowo, jeżeli Channel 

Manager poza naszymi plecami ustawia 

poziom cen z klientem, to już jest dla 

mnie skreślony jako nasz „opiekun”. Za-

miast takich praktyk, Channel Manager 

powinien być dla nas dostępny zawsze, 

gdy to koniecznie, a więc czy wystąpi 

awaria czy też potrzebne jest przyspie-

szenie biegu pewnych spraw. Dobrze, 

żeby ktoś odpowiedzialny za kanał part-

nerski jednak nas słuchał, bo przeważ-

nie mamy większą wiedzę o klientach 

i dłużej ich znamy. Nie lubimy, gdy ktoś 

nam wmawia, jak powinniśmy sprzeda-

wać dany produkt. Zwłaszcza, że kiedy 

coś nie wyjdzie, słyszymy potem, że to 

był nasz klient i nasza transakcja, więc 

Zacznijmy może od tego, jakie cechy powinien 
mieć idealny Channel Manager, a co wyklucza go z gro-
na profesjonalistów na tym stanowisku? 
 Ewa Piekart 
Dla mnie kluczową kwestią w kontekście 

takiej osoby jest jej gotowość do wspar-

cia partnera w momencie, gdy występu-

je awaria. Co ważne, niezależnie od tego, 

czy dotyczy to partnera dużego czy ma-

łego. Mówiąc kolokwialnie, wszystko 

jest dobrze, jak wszystko jest dobrze. 

Wtedy uśmiechamy się do siebie, cho-

dzimy na kawę, spotykamy na Zoomie… 

Ale tak naprawdę jakość Channel Mana-

gera mogę ocenić wtedy, gdy mam pro-

blem we współpracy z producentem 

i od wyniku takiej sprawy zależy do-

bro mojej fi rmy i w efekcie dobro klien-

ta. To jest najważniejsze. Żeby nie być 

gołosłowną podam przykład dostawy 

na 100 laptopów dla pewnej fundacji, 

z czego po czterech dniach od ich pod-

DEBATA CHANNEL AWARDS 2021

Debata 
Programy partnerskie  

Od kilku lat na rynku IT zachodzi dynamiczna zmiana modelu biznesowego, a jednocześnie sys-
tematycznie zwiększa się liczba producentów, którzy otwierają polskie oddziały. Tym procesom 
towarzyszą opinie, zgodnie z którymi rola kanału partnerskiego ma maleć na rzecz bezpośrednich 
relacji dostawców usług chmurowych z użytkownikami końcowymi. W związku z tym zasadna wy-
daje się próba odpowiedzi na pytanie o obecną rolę Channel Managerów oraz programów partner-
skich. Do dyskusji na ten temat zaprosiliśmy członków Kapituły konkursu Channel Awards 2021.  

i Channel Management  
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i problem jest nasz… Kolejny aspekt, 

który rzuca cień na wzajemne relacje 

z producentem to różnica w podejściu 

do dużych i małych partnerów, a nasza 

fi rma należy zwykle do tych drugich. 

Z doświadczenia wiem, że po latach pro-

ducenci zwykle na szczęście zaczynają 

szanować nawet stosunkowo niewielkie, 

lokalne fi rmy. Widzą, jak długo jesteśmy 

na rynku i jak dużą mamy wiedzę i do-

świadczenie. 

 Grzegorz Brol 
W przypadku Channel Managerów waż-

ne są oczywiście cechy osobowościo-

we, czyli jakość działania, uczciwość, 

transparentność. W zasadzie to cechy 

uniwersalne, niezależnie od tego, czy 

mówimy o Channel, Product czy Coun-

try Managerach. Z drugiej strony rola 

Channel Managera jest często niezdefi -

niowana, czyli w wielu przypadkach nie 

wiadomo, za co taka osoba de facto od-

powiada i czym jego funkcja różni się 

od Account Managera? W rezultacie 

mają miejsce sytuacje, w których 

partner ma kłopot, co z kim za-

łatwiać. Z tego powodu, jeśli już 

producent powołuje opiekuna 

kanału partnerskiego, powinien 

zadbać, aby to był ktoś zajmują-

cy w fi rmie mocną pozycję z jasno 

zdefi niowaną i, co podkreślam, istot-

ną w niej pozycją. Ktoś taki nie powinien 

ograniczać się do odpytania partnera, 

raz na rok, czy ten odbył wszyst-

kie wymagane szkolenia, a  je-

śli tak, to wspaniale, wysyłamy 

mu „blaszkę” na recepcję. Znam 

takie przypadki… To jednak po-

winna być rola dla kogoś, kto na-

prawdę jest adwokatem partnera 

u producenta i zapewnia, że zasady 

współpracy, chociażby w przypadku 

Ewa 
Piekart

Grzegorz 
Brol

Piotr 
Fabiański

Karol 
Labe

Uczestnicy 
debaty
(członkowie 
Kapituły 

tegorocznego 
konkursu)

prezes 
Data Point 
i CKZ.pl

CEO Integrity 
Partners 

prezes Infonet 
Projekt 
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Miecz Net 
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rejestracji projektów, są jak najbardziej 

fair. Ważne jest też, żeby Channel Ma-

nager miał jasną wizję tej współpracy 

i jasno komunikował, jak ma być po-

układany kanał partnerski w danym 

kraju. To naprawdę jest niezwykle istot-

ne, żeby w kanale partnerskim panował 

porządek i żeby ktoś wyraźnie zako-

munikował, że – dajmy na to – zamie-

rza współpracować w Polsce z trzema 

partnerami na poziomie Platinum, jakąś 

liczbą „goldów”, „silverów” itd. Taki wła-

śnie, jasny komunikat o rodzaju i liczbie 

partnerów, a  także 

przysługujących im 

benefi tach, sprzyja 

koncentracji na klien-

cie, a nie na grach we-

wnątrz kanału, gdzie 

poszczególne fi rmy 

udowadniają, która 

z  nich wykreowała 

projekt u klienta etc. 

Transparentne po-

dejście to bardzo ważny aspekt w kon-

tekście tematu naszej debaty.

 Piotr Fabiański 
Ze swojej strony powiem wprost – otóż 

mam wrażenie, że nie ma już takich sze-

fów kanału partnerskiego, jak dawniej. 

To znaczy takich, którzy tworzyli praw-

dziwe wspólnoty, jak przykładowo 25 lat 

temu twórcy kanału partnerskiego wo-

kół niezapomnianego programu IBM-a.

Dotyczył on całej dywizji pecetów, 

w niesamowity sposób zachęcając nas 

do współpracy dzięki naprawdę świet-

nym pomysłom. Nas przekonali i jeste-

śmy razem – teraz w ramach Lenovo – już 

od ćwierć wieku. Przez ten czas sporo 

się jednak zmieniło i nasi ludzie rozma-

wiają zdecydowanie częściej z opieku-

nami klientów niż z opiekunami kanału 

partnerskiego. A szkoda, bo szefowie 

kanałów partnerskich powinni w pełni 

wykorzystywać potencjał swoich part-

nerów, na przykład poprzez wyzyski-

wanie połączonego potencjału różnych 

partnerów. Mówię to jako między inny-

mi właściciel autoryzowanych serwisów 

Hitachi, Della, HP i Lenovo. Niestety, nie 

dostrzegam czegoś, co można określić 

mianem partnerskiego cross sellingu. 

Weźmy problemy z  serwisem opisa-

ne przez Ewę, gdzie po drugiej stronie 

„stołu” siedzi nasz serwis komputerowej 

marki numer 1 w Polsce i działa wzor-

cowo. Zamiast denerwować się i szar-

pać, żeby zrealizować swoją potrzebę, 

wystarczy, żeby Ewa dowiedziała się 

od swojego opiekuna kanału partner-

skiego, że jest taki serwis jak nasz, któ-

ry załatwia sprawy 

od ręki. To właśnie, 

moim zdaniem, by-

łoby wykorzystanie 

kanału partnerskie-

go dla dobra part-

nerów i  oczywiście 

klientów końcowych. 

Takie „rozprowadze-

nie kompetencyjne” 

partnerów byłoby 

korzystne dla tych z nich, którzy chcą 

ze sobą współpracować. Zwłaszcza że 

nie wszyscy konkurujemy ze sobą na 

śmierć i życie… 

 Swojego czasu Wojciech Murawski, szef Net-
-o-logy, powiedział na łamach CRN-a: „lokalnie Chan-
nel Managerowie, jak wynika z  moich obserwacji, 
mają ograniczony wpływ. Zwłaszcza ci z dużych fi rm. 
W przypadku tych mniejszych, niszowych, jest trochę 
inaczej”. Innymi słowy, szefowie kanałów w dużych kor-
poracjach mają nierzadko „związane ręce”, jeśli chodzi 
o konkretne decyzje, natomiast polskim przedstawicie-
lom mniejszych vendorów nieco łatwiej nagiąć zasady 
czy procedury. Czy też tak to widzicie?
 Ewa Piekart
Tak, zwłaszcza, że wyznaję zasadę, iż 

z wiekiem maleje zapotrzebowanie na 

kasę, za to rośnie na święty spokój. To 

właśnie dzięki takiemu podejściu z cza-

sem biznes przestał szarpać mi nerwy 

– teraz już tylko go kocham (śmiech). 

A mówiąc poważnie, to bardzo odpo-

wiada mi „miękkość” we współpracy 

z małymi Channel Managerami, taka 

relacyjność, która w kontaktach biz-

nesowych pozwala mi załatwiać spra-

wy „na wprost”, bez zbędnych ceregieli. 

Zawsze staram się znaleźć konkretne 

rozwiązania i naprawdę nie trzeba być 

Einsteinem, żeby rozwiązywać wszel-

kie problemy, jeśli się ma dobrą wolę, 

i to rozwiązywać w prosty sposób. Na-

uczył mnie tego Roman Kluska w czasie, 

gdy przez 16 lat byłam dilerem Optimu-

sa i miałam salon fi rmowy w Warszawie. 

Dopóki Kluska rządził, wszystko działa-

ło jak w zegarku i można było w Opti-

musie załatwić dosłownie wszystko, 

z każdym pogadać, do każdego dotrzeć… 

Potem, jak Kluska odszedł, to nowy pre-

zes w krótkim czasie rozmontował siat-

kę dilerską na modłę ówczesnego Della, 

gdzie wcześniej pracował. Wracając do 

odpowiedzi na pytanie, to oczywiście 

pewne procedury muszą obowiązywać, 

ale nie mogą przesłaniać całej reszty, 

między innymi tego, że na końcu drogi 

najważniejszy jest interes klienta. 

 Piotr Fabiański
Również działam relacyjnie i uważam, 

że niezależnie od miejsca pracy Chan-

nel Managera, ważna jest jego osobo-

wość i zaangażowanie. Ktoś jest bardziej 

zaangażowany, inny mniej, ktoś ma po-

mysł i jeszcze nie jest wypalony, a ktoś 

wykonuje tylko to, co musi… Oczywi-

ście w dużych korporacjach na pewno 

jest trudniej ze względu na procedu-

ry niż w fi rmach mniejszych, ale nie 

uważam, że to reguła. Ale nawet, gdy 

w grę wchodzą sztywne zasady, ważne 

jest, aby myśleć dobrem partnera. A ta-

kie myślenie wcale nie jest nagminne. 

Zwróćmy uwagę, że gdy Channel Mana-

ger trafi a do nowej fi rmy, ewentualnie 

otwiera nowy program partnerski, „ude-

rza” przede wszystkim do fi rm zaprzy-

jaźnionych. Przy czym często nie patrzy 

wcale na to, czy jego oferta współgra ze 

strategią biznesową partnera czy wręcz 

przeciwnie. Oczekiwałbym w  takich 

przypadkach bardziej profesjonalnego, 

szerszego spojrzenia na krajobraz part-

nerski, także w kwestii crosssellingu,
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Bardziej liczy się dla mnie 
pomoc ze strony Channel 
Managera niż program 
partnerski i jego zasady

– Ewa Piekart
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o czym już wspominałem. Tak czy ina-

czej, staramy się być w  przypadku 

każdego producenta, z którym współ-

pracujemy, partnerem numer jeden, 

ewentualnie jednym z topowych part-

nerów, co daje nam mocną pozycję we 

wzajemnych relacjach. 

 Karol Labe
Odpowiem krótko: niezależnie od te-

go, czy mamy do czynienia z korpora-

cją czy małym producentem, jeśli ktoś 

utrudnia nam działania, wywraca jakiś 

projekt do góry nogami – nie walczymy 

z wiatrakami. Staramy się mieć na tyle 

duży wybór, że w razie potrzeby mo-

żemy z jednego producenta przerzucić 

się na drugiego. 

 Grzegorz Brol
Nasz przypadek jest o tyle specyfi cz-

ny, że współpracujemy ze stosunko-

wo nielicznym gronem producentów, 

za to każdy z nich jest dużym graczem, 

jak choćby Microsoft, gdzie jesteśmy 

jednym z  kluczowych partnerów na 

polskim rynku. Z tym, że nasz rynek 

stanowi promil globalnych obrotów Mi-

crosoftu, a my jako Integrity Partners 

stanowimy zaledwie część tego pro-

mila. Także próby wywierania nacisku 

na jakieś zmiany w programie partner-

skim, nie byłyby w przypadku takiego 

giganta racjonalnym działaniem biz-

nesowym, ale rozrywką intelektualną 

i  sposobem na nietypowe spędzenie 

wolnego czasu (śmiech). Cała mądrość 

partnera musi więc w takim układzie po-

legać na tym, żeby jak najlepiej odnajdy-

wać się w tym, co proponuje korporacja. 

W przypadku tak złożonej struktury, 

jak Microsoft, wyjątkowo ważne jest 

bycie na bieżąco poprzez uważne śle-

dzenie wszelkich zmian w programie 

partnerskim. Tym bardziej, że w prze-

ciwieństwie do Miecz Netu nie oferuje-

my konkurencyjnych względem siebie 

rozwiązań różnych vendorów. Zamiast 

tego, w ramach wybranych partnerstw, 

specjalizujemy się w projektach długo-

falowych, gdzie po każdej transakcji ma 

miejsce dalsza, wieloletnia opieka nad 

klientem. Natomiast podobnie jak In-

fonet Projekt, staramy się być jeśli nie 

najlepszym, to przynajmniej jednym 

z najlepszych partnerów dla danego 

producenta. Wtedy nasz głos jest lepiej 

słyszalny, odwiedzają nas przedstawi-

ciele headquarters etc. 

Czy ewolucja programów partnerskich w mi-
nionych latach zmierza w kierunku pożądanym przez 
integratorów? 
 Ewa Piekart 
Programy były, są i będą, ich ewolucję 

wymusza technologia i tego procesu nic 

nie zatrzyma. Fakt, kiedyś programy by-

ły proste i, by tak rzec, przyjemne, bo 

dotyczyły prostych transakcji. Obecnie 

są skomplikowane i w zasadzie spro-

wadzają się do platformy, na którą się 

logujemy i sprawdzamy, ile mamy punk-

tów. Kiedyś uczestnictwo w programie 

partnerskim dawało 

nam możliwość na-

wiązywania relacji 

z innymi partnerami. 

Te relacje trwały czę-

sto całymi latami, gdy 

więc miałam problem 

z syndromem samot-

ności szefa, mogłam 

zadzwonić do znajo-

mego partnera Opti-

musa z Żagania czy 

Krakowa z prośbą o poradę albo choć-

by rozmowę. Zwłaszcza, że nie konkuro-

waliśmy ze sobą na lokalnych rynkach. 

Podam inny przykład: kiedyś partner 

Optimusa z Sieradza zapytał mnie na 

zjeździe w 2000 roku, dlaczego tak ma-

ło zarabiamy na usługach. To było dla 

mnie zaskakujące, ale w wyniku tej roz-

mowy przeprowadziliśmy transforma-

cję fi rmy w kierunku outsourcingu – tak 

bardzo zainspirował mnie wtedy mój 

rozmówca. Teraz programy partnerskie 

nie stanowią już dla nas sensu istnienia, 

bo producenci nie stawiają tak bardzo 

na networking, jak to było kiedyś, czego

nam bardzo brakuje. Teraz programy 

to takie tabele bonusów i przyznam, że 

samotność szefa znowu mnie dopada… 

 Piotr Fabiański 
Zgadzam się z Ewą, że kiedyś progra-

my były prostsze, a jednocześnie bar-

dziej dla nas istotne. Owszem, czasem 

ktoś z naszych ludzi przychodzi do mnie 

i zwraca uwagę, że mamy jakiegoś bo-

nusa. Wtedy pada pytanie czy można 

go rozprowadzić pomiędzy zespół. Dla 

mnie to jak najbardziej ok, bo buduje lo-

jalność i zaangażowanie pracowników. 

Swoją drogą rzeczywiście brakuje relacji 

i spotkań, które służą odświeżeniu umy-

słu i wzajemnej inspiracji. Tego aspek-

tu działań propartnerskich najbardziej 

nam teraz brakuje. 

 Karol Labe
Programy, nawet u  tych mniejszych 

vendorów, stają się coraz bardziej 

skomplikowane, tak 

naprawdę zresz-

tą bez większej po-

trzeby. Czasem mam 

wrażenie, że produ-

cent więcej energii 

zużywa na rozwój 

swojego progra-

mu partnerskiego 

niż produktów. Kie-

dyś próbowaliśmy 

wpływać na produ-

centów, żeby wycofywali się ze złych 

nowości w programach lub chociaż mo-

dyfi kowali pewne niekorzystne zasady. 

Teraz, po latach, podchodzimy do tego 

z dużo większym spokojem. Po prostu 

robimy swoje, a jeśli przy okazji może-

my skorzystać, bo tak mówi jakaś za-

sada danego programu, to oczywiście 

dobrze. Jednak nie jest to kluczowe dla 

naszego biznesu. 

 Grzegorz Brol 
Jeśli chodzi o  stopień złożoności, to 

z programów partnerskich Microsoftu

można zrobić doktorat (śmiech). 

Jeśli chodzi o stopień 
złożoności, to z programów 
partnerskich Microsoftu można 
zrobić doktorat

– Grzegorz Brol
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Zgadzam się z Ewą Piekart, że technolo-

gie, a zwłaszcza chmura, bardzo zmie-

niły oblicze programów. Microsoft to 

ogromny producent, który ma wiele pro-

gramów i nasi ludzie 

muszą cały czas dbać 

o to, żeby być na bie-

żąco. W ten sposób 

budujemy swoją 

przewagę rynkową, 

bo z  jednej strony 

wiemy, co doradzić 

klientom, a  z  dru-

giej możemy dobie-

rać te opcje, które 

są korzystne także 

dla nas. Generalnie Microsoft to pro-

ducent, którego nie można sprzedawać 

przy okazji. Wymaga to dużego zaanga-

żowania i jeśli ktoś jest na ten wysiłek 

gotowy, wtedy może liczyć na niema-

łe profi ty i  partnerskie traktowanie. 

Tym bardziej, że programy Microsoftu 

są jedynymi, jakie obecnie znam, które 

w pełni spełniają defi nicję programów 

z prawdziwego zdarzenia. Stawiają kon-

kretne wymagania wobec partnera, cha-

rakteryzują się konkretnymi zasadami, 

realnymi korzyściami i to rzeczywiście 

działa. O ile ktoś się na całego zaangażu-

je, poświęcając na to dużo czasu i ener-

gii. Microsoft stawia też duży nacisk na 

networking wśród partnerów, a to fak-

tycznie niezwykle istotne. Czego zresz-

tą sam jestem dobrym przykładem, bo 

swojego partnera w biznesie – Artura 

Kozłowskiego – poznałem w Toronto, na 

światowym zjeździe, co zaowocowało 

połączeniem naszych biznesów w jeden. 

 Na koniec pytanie, którym w zasadzie można by 
rozpocząć dyskusję, a mianowicie jak duże znaczenie 
przy wyborze dostawcy ma jego program partnerski? 
Czy kiedykolwiek zdecydowaliście się na współpracę 
z danym producentem właśnie ze względu na taki czy 
inny program? 
 Ewa Piekart 
Nie reprezentuję dużej fi rmy, a  tak-

że nigdy nie pracowałam w korpora-

cji. Występuję więc z pozycji małego 

i  średniego biznesu, w oparciu o 27 

lat doświadczeń w branży IT. I, jak już 

mówiłam, klient oczekuje od nas, jako 

sprzedawcy, załatwienia problemu i nie 

ma tłumaczenia, że 

to na przykład aktu-

alizacja oprogramo-

wania jest winna, że 

coś nie działa. Dlate-

go bardziej liczy się 

dla mnie pomoc ze 

strony Channel Ma-

nagera niż program 

partnerski i jego za-

sady. Producenta 

oceniam na podsta-

wie jego podejścia do partnerów, ela-

styczności, opiekuńczości i relacyjności. 

 Karol Labe 
Nie prowadzimy biznesu pod dyktan-

do programów. Zwłaszcza, że współ-

pracujemy z  wieloma producentami 

i nie jesteśmy w stanie znać wszystkich 

programów szczegółowo, co najwyżej 

pobieżnie. Także siłą rzeczy nie podej-

mujemy decyzji o partnerstwie, bo ktoś 

ma dobry program. 

 Piotr Fabiański 
Programy miały olbrzymie znaczenie na 

początku naszej dzia-

łalności, kiedy dopie-

ro ją rozwijaliśmy. 

Teraz jesteśmy doj-

rzałą fi rmą, która ma 

własną strategię i nie 

kierujemy się pro-

gramami w wyborze 

vendora czy jakiejś 

konkretnej transakcji. 

Swoją drogą sam, jako producent opro-

gramowania, chciałem stworzyć własny 

program partnerski, ale to się nie udało, 

między innymi z tego powodu, że nie 

znaleźliśmy odpowiedniego człowie-

ka. Ponadto inni integratorzy, których 

chcieliśmy pozyskać do współpracy, 

często postrzegają nas jako konkuren-

tów, czasem nie bez racji. Wydaje mi 

się również, że problem tkwi w samych 

programach, bo tworzą je i zatwierdza-

ją szefowie kanałów, a nie partnerzy, 

którzy są do nich zapraszani. W efekcie 

nierzadko mam wątpliwości, czy biznes 

w oparciu o zasady tego czy innego pro-

gramu faktycznie się spina? To już nie są 

te czasy, gdy ktoś miał duże bonusy, bo 

sprzedawał dużo sprzętu. Teraz nie za-

rabia się na samej sprzedaży, ale wielu 

różnych usługach. I z całym szacunkiem 

do producentów, bywa że ktoś realizuje 

z nimi kampanię marketingową na zasa-

dzie: ok, zróbmy to i miejmy już spokój. 

A tymczasem partner może oczekiwać 

innego rodzaju wsparcia niż na przykład 

fundusze marketingowe. Jak to wszyst-

ko podsumować, to w mojej opinii rola 

Channel Managementu powoli, ale sys-

tematycznie zanika. 

 Grzegorz Brol
Zgadzam się z opinią, że rola Channel 

Managera często nie jest sprecyzowa-

na. Co więcej, obserwuję, że coraz mniej 

producentów w ogóle taką funkcję usta-

nawia. To jest teraz raczej domena fi rm 

globalnych, ale nawet największe orga-

nizacje coraz częściej powołują regio-

nalnych Channel Managerów, a lokalnie 

w Polsce działają Country Managerowie, 

Account Managero-

wie i Sales Engine-

erowie. To pokazuje 

pewną tendencję, je-

śli chodzi o opiekę 

nad kanałem part-

nerskim. Dużo się 

zmieniło od pamięt-

nych  złotych lat 

90-ych, które oczy-

wiście rządziły się swoimi prawami. 

Teraz, mimo wielu zastrzeżeń, rynek 

dojrzał, jest bardziej uporządkowany 

i transparentny. 

Debatę moderowali:
Tomasz Gołębiowski – redaktor naczelny; 
Ireneusz Dąbrowski, sekretarz konkursu 
Channel Awards 2021 

Zdarza się, że Channel 
Managerowie pojawiają się 
nie wtedy, kiedy akurat są 
potrzebni

– Karol Labe

Rola Channel Managementu 
powoli, ale systematycznie 
zanika

– Piotr Fabiański
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Sytuacja na rynku ochrony i zarządzania 
danymi jest wyjątkowo dynamiczna. 
Dostawcy systemów bezpieczeństwa 

muszą sprostać coraz bardziej wygórowa-
nym oczekiwaniom klientów. Chodzi już nie 
tylko o ciągłe obniżanie wskaźników RTO 
czy RPO, ale również ochronę cyfrowych 
zasobów w różnych środowiskach. Zacho-
dzące zmiany stanowią też wyzwanie dla in-
tegratorów. Dlatego takie fi rmy jak Veeam, 
które realizują swoją sprzedaż w 100 proc. 
przez kanał partnerski, z jednej strony mu-
szą odpowiednio nagradzać partnerów za 
dobre wyniki, zaś z drugiej zachęcać, żeby 
podążali wyznaczonymi przez producenta 
ścieżkami. 

Polityka licencyjna 
Umowy licencyjne producentów oprogra-
mowania nierzadko budzą kontrowersje 
wśród użytkowników końcowych, a  cza-
sami również integratorów. Zdarza się, że 
zapisy są mało zrozumiałe, a użytkownicy 
często wpadają w pułapki, wybierając nie-
korzystne dla siebie opcje. Sytuację dodat-
kowo komplikuje migracja części obciążeń 
do chmury publicznej. Wszak w środowisku 
chmurowym nie ma czegoś takiego jak licen-
cja na fi zyczne gniazda procesora, ponieważ 
wszystko opiera się na instancjach. 

Dlatego też Veeam wprowadził Univer-
sal License – prostą, elastyczną licencję do 
ochrony wszystkich obciążeń w środowi-
skach lokalnych, hybrydowych i wieloch-
murowych. Ponadto producent namawia 
partnerów do korzystania z  licencji od-
nawialnych zamiast perpetualnych. Jed-
nym z mankamentów tych ostatnich jest 
przypisanie do określonego środowiska, 
co w obecnych czasach przestaje zdawać 

egzamin. Poza tym licencja odnawialna jest 
elastyczna i uniwersalna, dzięki czemu klient 
ma zapewnione stałe wsparcie serwisowe 
i możliwość płynnego zwiększania zakresu 
licencji w zależności od potrzeb i wprowa-
dzanych innowacji. Natomiast w przypad-
ku nieprzewidzianych utrudnień, takich jak 
chociażby pandemia, można zmniejszyć jej 
zasięg. 

Kolejnym plusem tego modelu licencjo-
nowania jest utrzymywanie stałych rela-
cji z klientami oraz ciągły strumień zysku. 
Z perspektywy partnera taka długotermino-
wa współpraca wydaje się być bardziej opła-
calna, ponieważ przy każdym odnowieniu 
marża ze sprzedaży może rosnąć. Zamiast 
jednorazowej prowizji od sprzedaży, partner 
zyskuje regularne przychody w dłuższym 
okresie czasu. Veeam pobiera opłatę za rok 
używania licencji, aczkolwiek klient kupując 
ją na dłuższy okres otrzymuje zniżki. Co wię-
cej, w perspektywie czasu przekłada się to 
na możliwość dostarczania kompleksowych 
rozwiązań, nie tylko z zakresu rozwiązań do 
zarządzania i ochrony danych. 

Istnieją dwa modele sprzedaży licencji 
subskrypcyjnych Veeam: klasyczny – płat-
ność z góry, na określony, dłuższy czas; drugi 
model to płatności roczne – licencja wyku-
piona na 3 lata jest podzielona na 3 tury (użyt-
kownik płaci roczną wartość co dwanaście 
miesięcy). 

Warto podkreślić, że Veeam udostępnia ba-
zę wiedzy, narzędzia i zasoby, które pozwa-
lają partnerom iść z duchem czasu i zarabiać 
przyzwoite pieniądze. Jednym z przykła-
dów jest Veeam IQ – centrum szkoleniowe 

online zawierające materiały o nowych pro-
duktach, a także wskazówki dotyczące tego, 
jak skutecznie konkurować i wiele innych. 
Wszystko przedstawione jest w postaci pro-
stych fi lmów instruktażowych. Dodatkowo 
Veeam organizuje szkolenia produktowe, 
sprzedażowe i usługowe dla partnerów, któ-
rzy nie tylko sprzedają produkty, ale również 
świadczą w oparciu o nie różne usługi. 

– ProPartner jest żywym organizmem, 
który reaguje adekwatnie do zmieniających 
się warunków, takich jak pandemia. Przykła-
dem tego jest rozwiązanie, które Veeam opra-
cował wspólnie z dystrybutorem Veracomp, 
polegające na dobieraniu właściwych licen-
cji. Narzędzie podpowiada partnerowi jakie 
rozwiązanie będzie najlepsze dla określonych 
zasobów i potrzeb klienta – mówi Wojciech 
Cegliński, Channel Manager Poland and 
Baltics w Veeam Software. 

Integratorzy, który chcą rozpocząć współ-
pracę z kluczowym graczem w segmencie 
systemów do ochrony i zarządzania dany-
mi, mogą to zrobić praktycznie od ręki, two-
rząc konto na stronie internetowej (https://
propartner.veeam.com). ProPartner jest 
otwarty na wszystkie fi rmy z sektora IT, 
niezależnie od ich specjalizacji. Co ważne, 
Veeam w porównaniu do poprzedniej wersji 
programu skrócił drogę awansu partnerów. 
Wcześniej należało sprzedać jakiś produkt, 
zaś obecnie wystarczy ukończyć szkolenia, 
aby przejść z etapu początkowego do Silver. 
Oczywiście wyższy poziom niesie za sobą 
większe korzyści dla partnera – procent ze 
sprzedaży wzrasta wraz z poziomem (od 
Silver po Gold, aż do Platinum). Co ważne, 
rabaty i nagrody są tak skonstruowane, że 
już przy statusie Silver można konkurować 
cenowo z partnerami o wyższych statusach. 

Sprzedawcy nowych technologii muszą dbać o równowagę 
pomiędzy stopniowym rozwojem działalności a nadążaniem
za szybkim tempem pojawiania się kolejnych innowacji. Program 
ProPartner fi rmy Veeam pozwala zachować ten balans.

Veeam ProPartner: 
wyższy poziom to wyższe zyski
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P rogram partnerski OVHcloud pow-
stał w oparciu o wnioski i potrzeby 
współpracujących z operatorem fi rm. 

Ich zdaniem wspólny sukces ułatwiają przej-
rzyste warunki współpracy. Ważne jest też, aby 
na starcie nie zniechęcać listą wymagań ob-
rotowych bądź kompetencyjnych. Zdarza się, 
że zamiast skupić się na strategii czy promo-
cji rozwiązania, vendor wypełnia dokumen-
ty i prognozy estymujące własną sprzedaż. 
Po stronie organizatora programu leży uła-
twienie tego procesu, gdyż zbytnia formali-
zacja zniechęca potencjalnych partnerów. 

Dialog i zrozumienie potrzeb 
Partner nie może być zostawiony samemu 
sobie. Niezbędny jest dedykowany opiekun 
wspierający proces od strony formalnej i pro-
ceduralnej, czuwający nad platformą, obsługą 
i potencjalnie rejestracją sprzedaży. Poza mo-
mentem rozruchu długoterminową relację 
ułatwia wypracowanie na starcie wspólnych 
celów i planów biznesowych, uzgodnienie 
działań marketingowych, wreszcie przy-
jęcie vendor planu, czego efektem są nowe 
szanse sprzedażowe. Dedykowana osoba, zo-
rientowana w realiach i możliwościach dru-
giej strony, znakomicie ułatwia prowadzenie 
biznesu, identyfi kację kolejnych szans czy 
dzielenie się know-how, co może skutkować 
rozszerzeniem współpracy w nietkniętych 
wcześniej obszarach. Partnerzy OVH-
cloud mogą też liczyć na wsparcie zespo-
łu Professional Services, gdzie najlepsi
architekci zapewniają pomoc poprzez 
szkolenia, warsztaty i czuwanie nad proce-
sem konkretnych wdrożeń u klienta. 

Poziomy wsparcia
Dobrze przygotowany program partnerski 
powinien cechować się przynajmniej dwo-
ma poziomami (tak właśnie jest w przypadku 
OVHcloud): Standard i Advanced. Partne-
rom OVHcloud są zapewniane dedykowa-
ne szkolenia, w tym sesje wprowadzające 
(poziom Standard) oraz Partner Academy 
(poziom Advanced), a także specjalistyczne 
szkolenia na temat produktów spółki i opar-
tych na nich rozwiązań. Na przykład pod 
koniec sierpnia br. zaplanowano sesje po-
święcone Disaster Recovery Plan. 

Poziom Standard to pierwszy etap part-
nerstwa i jest dedykowany tym, którzy roz-
poczynają współpracę z OVHcloud, planując 
rozwijać działalność w oparciu o produkty 
i usługi spółki. W ramach poziomu Standard 
funkcjonuje cykl szkoleń wprowadzających 
i produktowych, dostęp do Portalu Partner-
skiego, dedykowany newsletter, a także moż-
liwość własnej promocji w Katalogu. 

Partnerzy Advanced, o ugruntowanych już 
relacjach biznesowych, współpracują z de-
dykowanym Account Managerem. Współ-
uczestniczą w tworzeniu mapy produktowej 
oraz prowadzą wspólne działania promocyj-
ne, korzystając z funduszy marketingowych. 
W OVHcloud fundusze działają na zasadzie 
fi nansowania 50/50 i można je przeznaczyć 
na szeroką gamę działań: od udziału w kon-
ferencjach i targach, przez tworzenie mate-
riałów promocyjnych, aż po webinary i serie 
podcastów. To się sprawdza, bo fi rmy wy-
soko cenią wspólne aktywności na rzecz 
pozyskiwania leadów sprzedażowych. Po-
nadto w październiku 2021 r., z myślą o grupie 

Advanced, jest planowana pierwsza sesja 
Partner Academy prowadzona przez Solu-
tion Architektów i ekspertów produktowych. 

– Poszukujemy fi rm, które razem z  na-
mi będą odpowiadać na coraz bardziej zło-
żone potrzeby klientów, operujących między 
innymi w sektorze fi nansowym, służby zdro-
wia, przemysłowym i e-commerce. Stawiamy 
na specjalistów od migracji, na wdrożeniow-
ców systemów klasy ERP i  BI, ekspertów 
konfi guracji sieciowych multicloud, na in-
tegratorów. Celujemy w Polskę, ale też w ca-
ły region Europy Środkowo–Wschodniej, od 
Czech, przez kraje bałtyckie, po Ukrainę, a tak-
że Turcję – mówi Hanna Fernandez, Partner 
Program Manager w OVHcloud. 

Założenia programu partnerskiego powin-
ny być atrakcyjne zarówno dla niewielkich 
fi rm, jak i dużych graczy. Ceniona jest ela-
styczność – dopasowanie do różnych potrzeb 
oraz zabezpieczenie interesów uczestników 
w krótkiej i długiej perspektywie. Zrozumia-
łe zasady współpracy i honorowanie ustaleń, 
które nie zmieniają się na przestrzeni lat, to 
zresztą wyraźny postulat vendorów. Przed-
stawiciele OVHcloud podkreślają, że to także 
cecha programu ich fi rmy.

ADVERTORIAL
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Czytelne zasady, łatwy próg wejścia i katalog korzyści – tego szukają 
fi rmy współpracujące i to właśnie znajdują w programie partnerskim 
europejskiego lidera wśród dostawców usług chmurowych. 

dialog i zwiększanie 
szans sprzedażowych

Program partnerski

OVHcloud:

Do programu partnerskiego OVHcloud 
można dołączyć pod adresem: 

https://partner.ovhcloud.com/pl

Pytania należy kierować na adres:
partner-program.cee@ovhcloud.com 
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44 Drugie życie domowej drukarki

Jeszcze do niedawna wydawało się, że drukarki podzielą los telefonów 
stacjonarnych i zaczną znikać z gospodarstw domowych. Tymczasem druk 
we własnych czterech ścianach trzyma się nie tylko mocno, ale coraz lepiej.  

48 Materiały eksploatacyjne: nieco mniej do podziału

Część resellerów potwierdza, że w czasie pandemii sprzedaż tuszów oraz 
tonerów zmniejszyła się, co dotknęło zwłaszcza sprzedawców nastawionych 
w większym stopniu na segment biznesowy.

50 Druk biurowy: nadzieja na trwałe odbicie

W ostatnich miesiącach na rynku druku biurowego coś drgnęło, jednak nie 
ma pewności, czy ożywienie okaże się trwałe. 

56 Jeszcze się nadrukujemy…

„Rosnącemu procentowo udziałowi danych cyfrowych towarzyszy ogólny 
wzrost wszystkich generowanych przez fi rmy i instytucje dokumentów, 
obejmujących także papier” – mówi Maciej Amanowicz, prezes zarządu 
Marcova.

Rynek druku
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drukarki atramentowe – mówi Michał Świą-
tek, Research Manager w IDC.

Jak zauważają analitycy, dobra koniunk-
tura w segmencie urządzeń jest w dużym 
stopniu zasługą gospodarstw domowych, 
które często kupują tego typu sprzęt do 
pracy w  domu. Według raportu „Home  
Printing Trends 2021”, opracowanego  
przez Quocirca, tylko 10 proc. responden-
tów dostało od pracodawcy drukarkę do 
użytku domowego. 17 proc. przyznaje, że 
otrzymuje pełen zwrot kosztów drukowa-
nia, 44 proc. natomiast uzyskuje tylko część 
rekompensaty za materiały eksploatacyjne. 
Co ciekawe, zupełnie inne wnioski można 
wysnuć na podstawie rezultatów badania 
przeprowadzonego przez Brothera. Ponad 
80 proc. zapytanych przez japońskiego pro-
ducenta firm udostępniło sprzęt drukujący 
zdalnym pracownikom. 

Drukarki atramentowe od dawna są utoż-
samiane z  gospodarstwami domowymi. 
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że po-
pularne „plujki” odejdą do lamusa, a  ich 
miejsce zajmą urządzenia laserowe. Wszyst-
ko wskazuje na to, że ten scenariusz się nie 
sprawdzi, a po „lasery” sięgną co najwyżej 
użytkownicy indywidualni korzystający 
przede wszystkim z druku monochroma-
tycznego. Silną pozycję „atramentówek” 

w czterech kątach dodatkowo wzmocni-
ła technologia opracowana przez Epsona, 
który ponad dekadę temu pokazał świa-
tu drukarki z systemem stałego zasilania. 
Przełom polegał na tym, że urządzenia były 
pozbawione kartridży, a ich miejsce zajęły 
zbiorniki z tuszem do samodzielnego uzu-
pełniania. Na początku technologia spotka-
ła się z chłodnym przyjęciem, ale obecnie 
każdy liczący się producent oferuje drukarki 
atramentowe z systemem stałego zasilania. 

Jak wynika z danych Contextu w pierw-
szym kwartale bieżącego roku wydrukowa-
no w Europie ponad miliard stron za pomocą 
urządzeń z  systemem stałego zasilania, 
a więc o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Drukarki bazujące na tej technologii kosztu-
ją zazwyczaj więcej niż sprzęt z kartridżami, 
aczkolwiek są zdecydowanie tańsze w eks-
ploatacji. Zdaniem analityków Contextu to 
właśnie niższy koszt druku w przeliczeniu 
na stronę sprawia, że modele tego typu zys- 
kały dużą popularność wśród użytkowni-
ków domowych. Osoby pracujące w domu 
przywiązują dużą wagę do ceny wydruków, 
ponieważ zazwyczaj we własnym zakresie 
pokrywają wydatki związane z eksploata-
cją urządzeń drukujących. Niemal połowa 
uczestników badania przeprowadzonego 
przez Quocirca, przyznaje, że największą 
zaletą biurowej drukarki jest… możliwość 
darmowego drukowania. 

Jeszcze do niedawna wydawało się, że drukarki  
podzielą los telefonów stacjonarnych i zaczną  
znikać z gospodarstw domowych. Wydarzenia 
ostatnich kilkunastu miesięcy sprawiły,  
że druk w czterech ścianach trzyma się  
nie tylko mocno, ale coraz lepiej.

Domowe drukarki przeżywają swoją 
drugą młodość. Według danych 
NPD w pierwszych dziewięciu mie-

siącach pandemii globalne przychody ze 
sprzedaży detalicznej tych urządzeń wzro-
sły o 51 proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego. 

– Przed epidemią w wielu gospodarstwach 
domowych w ogóle nie było drukarek. Jed-
nak przez cały okres lockdownu zaobser-
wowaliśmy coś, co można śmiało nazwać 
renesansem druku w domu. To właśnie ma-
łe drukarki, adresowane do klientów SOHO, 
wspomagały nasze życie zawodowe i poma-
gały w nauce – przyznaje Mateusz Wasilew-
ski, Category Manager w HP.

Popyt na sprzęt drukujący nie jest już tak 
wysoki jak w pierwszych miesiącach pan-
demii, jednak nadal utrzymuje się na bardzo 
solidnym poziomie. Choć podobnie jak na 
rynku komputerów, w sektorze druku rów-
nież występują problemy związane z podażą 
materiałów oraz zatory w logistyce. Sytuacja 
na rodzimym rynku nie odbiega od świato-
wych trendów.

– Znaczny wzrost zapotrzebowania na 
urządzenia drukujące dla SOHO pojawił się 
u nas w zasadzie na początku ubiegłego ro-
ku. Wszystko wskazuje na to, że mocny popyt 
utrzyma się również w pierwszej połowie 2021 
roku. Według naszych wstępnych szacunków 
klienci najczęściej kupują wielofunkcyjne  
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– Wygląda na to, że klienci są coraz bardziej 
świadomi kosztów związanych z posiada-
niem drukarki. Widać to na przykładzie ro-
snącej popularności urządzeń typu ink tank. 
Dostrzegają to producenci, którzy dostosowu-
ją swoje porfolio do zapotrzebowania użyt-
kowników – podsumowuje Michał Świątek.

Zmiana preferencji 
W większości przypadków użytkowni-
cy domowi wymieniają drukarkę na no-
wą z  chwilą, kiedy wysłużony model 
przestanie działać. Znacznie rzadziej ro-
bią to z innych powodów, jak poszukiwa-
nie oszczędności czy problemy związane 
z dostępnością części lub materiałów eks-
ploatacyjnych. I to nie zmienia się od lat, 
natomiast konsumenci zrewidowali swoje 
preferencje dotyczące zakupu. Użytkowni-
cy indywidualni jeszcze do niedawna kie-
rowali się przede wszystkim ceną drukarki, 
ale nie najlepsze doświadczenia skłoniły 
ich do tego, aby spojrzeć na inwestycję nie 
tylko poprzez pryzmat kartki z ceną pro-
duktu. Według badania „Home Printing 
Trends 2021” 46 proc. konsumentów roz-
ważających zakup domowej drukarki naj-
bardziej martwi się o koszty eksploatacji, 
gdy dla 43 proc. kluczowa jest niezawod-
ność, a dla 42 proc. łatwość utrzymania. 

Użytkownicy domowi zwracają uwagę 
też na inne cechy urządzeń. Nie wystarcza 

im już sama funkcja druku, coraz częściej 
chcą kopiować i skanować materiały za-
równo dla celów prywatnych, jak i służbo-
wych. Duże znaczenie mają też gabaryty 
sprzętu – nikt nie kupuje urządzeń zajmu-
jących pół biurka. Liczy się funkcjonal-
ność i wygoda. Niemniej ta ostatnia cecha 
jest utożsamiana nie tylko z kompaktowy-
mi wymiarami drukarek, ale również ko-
munikacją z domowymi komputerami oraz 
smartfonami. 

Jak łatwo się domyśleć 
domownicy nie cierpią 
plątaniny kabli i bardzo 
chętnie stawiają na roz-
wiązania bezprzewodo-
we. Przy czym nie chodzi 
tutaj wyłącznie o łącze-
nie się z  komputerem 
poprzez Wi-Fi, ale rów-
nież o bezpośredni druk 
z telefonu komórkowe-
go lub tabletu z aplikacji 
mobilnej. 

Jeśli chodzi o  prefe-
rencje dotyczące marek, użytkownicy do-
mowi na pierwszym miejscu stawiają HP. 
Aż 47 proc. osób biorących udział w ba-
daniu Quocirca wskazało na tego właśnie 
producenta. Kolejne miejsca zajęły Canon 
(21 proc.) z Epsonem (13 proc.). Warto do-
dać, że HP jest również marką najczęściej 

CRN nr 8/2021 45

braną pod uwagę w przypadku poszukiwa-
nia urządzenia drukującego do domowego 
biura (74 proc.). 

Czas na zmiany 
Postępująca cyfryzacja, przynajmniej teore-
tycznie, powinna być dla dostawców urzą-
dzeń drukujących gwoździem do trumny. 
Niemniej COVID-19 sprawił, że drukarki 
wróciły do gry (pozostaje pytanie, na jak 

długo…). Rządy wielu 
państw już straszą nas 
czwartą falą pandemii 
i Deltą – kolejną mutacją 
koronawirusa. To ozna-
cza ni mniej, ni więcej, 
że firmy szybko nie po-
rzucą hybrydowego try-
bu pracy. 
– Upowszechnienie mo-
delu zdalnej pracy spra-
wia, że odbiorcy domowi 
znajdą się na radarze wie-
lu vendorów. To powinno 
przełożyć się na szerszą 

gamę drukarek dla SOHO, do których dostar-
czane będą materiały eksploatacyjne w ra-
mach subskrypcji. Należy też spodziewać się 
bogatszej oferty w zakresie bezpieczeństwa 
dopasowanej do potrzeb i możliwości gospo-
darstw domowych i małych firm – przewiduje  
Michał Świątek.

Pilnuje się wdrożenia 
bezpiecznych procedur 
na komputerach 
i telefonach, 
zapominając 
o drukarkach 
i skanerach. 

RAPORT
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Nie tylko analitycy IDC dostrzegają za-
grożenia związane z drukowaniem w domu 
bądź w małych fi rmach. Eksperci Quocir-
ca sygnalizują, że w czasie pandemii 
42  proc. gospodarstw domowych 
wymieniło stare modele drukarek 
na nowsze, aczkolwiek lwia część 
tych zakupów nie była autoryzowana. 
W związku z tym mogą one nie spełniać 
korporacyjnych wytycznych dotyczących 
bezpieczeństwa. Z badań przeprowadzo-
nych przez Brothera wynika, że aż 9 na 10 
małych i średnich fi rm doświadczyło incy-
dentu cyberbezpieczeństwa związanego 
z urządzeniem drukującym. Takie sytuacje 
najczęściej wynikały z zaniedbań, takich 
jak pozostawienie poufnych dokumen-
tów przy drukarce, nieodebranie wy-
druków lub przechwycenie ich przez 
innych pracowników. 

Niestety, zdarzają się też bardziej 
wysublimowane cyberataki i  wie-
le przemawia za tym, że ich liczba będzie 
wzrastać. Zdaniem Pawła Wośko, Pre-sales 
& Technical Service Managera w Brothe-
rze, nowoczesne drukarki posiadają wiele 
zabezpieczeń, chociażby unikalne hasło, 
możliwość fi ltrowania adresów IP i wy-
łączenia nieużywanych protokołów 
sieciowych. Problem polega na tym, 
że użytkownicy oraz administrato-
rzy pilnują wdrożenia bezpiecznych 
procedur na komputerach i telefonach, 
zapominając o  drukarkach i  skanerach. 
Trudno się zatem spodziewać, że domow-
nicy wykażą się w tym zakresie większą 
roztropnością. 

Innym gorącym tematem, od któ-
rego nie „uciekną” producenci jest 
powolne odchodzenie od tradycyj-
nego modelu sprzedaży na rzecz 
subskrypcji. Oczywiście będzie to 
proces ewolucyjny i w pierwszym rzę-
dzie obejmie materiały eksploatacyjne, 
zresztą HP już wprowadziło tę opcję do 
swojego cennika. Użytkownik może, przy-
kładowo, zapłacić 20 zł za wydrukowanie 
100 stron miesięczne, a za każde następ-
ne strony naliczana jest dodatkowa opła-
ta. Tę metodę od lat z powodzeniem 
stosują operatorzy telefonii komór-
kowej. Wiele przemawia za tym, że 
sprawdzi się ona także wśród klien-
tów zaopatrujących się w drukarki 
i materiały eksploatacyjne.  n

Zdaniem producenta 

n Piotr Baca, Country Manager, Brother
Od początku pandemii obserwujemy wzrost zainteresowania kom-

paktowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi do biur domowych. 

Sprzedaż urządzeń z naszego portfolio była dobra, chociaż mogła 

być lepsza, gdyby nie zmniejszona dostępność produktów. Ponadto 

przez liczne ograniczenia cała logistyka, w tym produkcja i transport, 

stały się znacznie bardziej skomplikowane. Również wszelkie estyma-

cje sprzedaży stały się bardziej złożone. Z jednej strony zamknięte zostały 

sklepy stacjonarne, w tym te wielkopowierzchniowe, ale z drugiej niesamowicie 

rozwinął się rynek e-commerce. Tak wyglądał pierwszy kwartał – dzięki niemu 

nauczyliśmy się planować działania w czasie pandemii i bardzo elastycznie po-

deszliśmy do kwestii planów dla naszych partnerów.

n Zuzanna Schön, B2C Marketing Director, Canon 
Sytuacja związana z COVID-19 i wymuszona izolacja pracowników 

oraz uczniów i studentów spowodowała znaczny wzrost popytu na 

małe, domowe urządzenia drukujące atramentowe i laserowe. Trend 

jest obecny na rynku od marca 2020 i trwa do dziś, choć już z mniej-

szym nasileniem. Dużym popytem wśród naszych klientów cieszą 

się zarówno jednofunkcyjne drukarki, jak i wielofunkcyjne urządze-

nia drukujące. Zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt spowodowało wy-

przedaż zapasów w sklepach oraz u dystrybutorów. W związku z tym możemy 

śmiało stwierdzić, że każde urządzenie drukujące jest na rynku poszukiwane 

i ma zapewniony zbyt.

n Matuesz Wasilewski, Category Manager, HP 
W najbliższej przyszłości spodziewamy się trzech trendów, które bę-

dą dominować na rynku urządzeń drukujących. Po pierwsze jest to już 

dziejąca na naszych oczach przyspieszona digitalizacja obiegu do-

kumentów. Po drugie, być może normą stanie się usługa subskrypcji 

druku, czy drukowanie na abonament. Usługa taka usprawnia pro-

ces drukowania zarówno w domu, jak i w biurze – sprawdza się również 

w hybrydowym modelu pracy. Przewidujemy też korzystanie na dużą skalę 

z urządzeń drukujących w przestrzeni publicznej na zasadach współdzielenia.

n Robert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson 
W ostatnim okresie wzrosło zainteresowanie małymi i średnimi urzą-

dzeniami biznesowymi do użytku jednostanowiskowego lub dla 

małych grup roboczych (2–4 osobowych). To potwierdza fakt, że dru-

karka jest wciąż niezbędnym wyposażeniem każdego biura, zarówno 

tego w domu, jak i tego rozumianego tradycyjnie. Użytkownicy doce-

niają możliwości zdalnego zarządzania urządzeniami, wykorzystanie 

chmurowego systemu obsługi urządzeń przez programy pozwalające na 

zarządzanie cyfrowymi dokumentami. Coraz chętniej wybierane są też urządze-

nia wielofunkcyjne umożliwiające nie tylko drukowanie, ale również skanowanie 

i kopiowanie. Użytkownicy zwracają też uwagę na możliwość wydruków z urzą-

dzeń mobilnych oraz automatycznego druku dwustronnego.

n Mirosław Kaźmierowski, Channel Manager, Lexmark
Drukarki laserowe, jak i atramentowe A4 skierowane do SOHO, cieszą 

się dzisiaj dużą popularnością. Spadek odnotowują jedynie produkty 

A3, które rzadziej są kupowane do domowych biur. Spore znaczenie 

przy wyborze drukarki mają jej wymiary, z drugiej strony znacze-

nie mają takie parametry jak prędkość druku, wydruk bezprzewo-

dowy WiFi, wydajność materiałów, możliwość druku dwustronnego. 

RYNEK DRUKU  

CRN nr 8/202146

44_46_CRN_08_2021 tekst_druk_WU.indd   46 16.08.2021   20:05:04



Coraz więcej przedsiębiorstw skłania 
się ku infrastrukturze IT w modelu 
usługowym. Rozwiązania w  ob-

szarze druku, które są dostarczane przez 
Sharp, doskonale wpisują się w ten trend, 
a tym samym w aktualne oczekiwania użyt-
kowników. Powierzenie specjalistom zadań 
związanych z drukiem czy skanowaniem 
pozwala użytkownikom ograniczyć para-
metr TCO, czyli całkowity koszt posiadania. 
W dół idą bowiem koszty związane z bie-
żącą eksploatacją, awariami i  przestoja-
mi, a jednocześnie odciążony zostaje dział 
IT firmy (co także przekłada się na niższe 
koszty). Z drugiej strony model usługowy 
zapewnia użytkownikom większe bez-
pieczeństwo, optymalne wykorzystanie 
zasobów i ich dostosowanie do potrzeb kon-
kretnej firmy, gwarantując jednocześnie 
odpowiednią wydajność. To oczywiście tyl- 
ko niektóre zalety tego modelu działania.  

Narzędzia Sharp do zarządzania drukiem 
dostarczają administratorom i integrato-
rom całą paletę możliwości. Poniżej kilka 
przykładów.

Istotna jest uniwersalność narzędzi Sharp, 
jak i łatwość obsługi. Pozwalają administra-
torowi na zarządzanie urządzeniami i użyt-
kownikami z dowolnej lokalizacji. Sprawdzą 
się zarówno w małych firmach, gdzie działa 
10 drukarek, jak i takich, gdzie jest ich tysiąc. 
Raportowanie pozwala uzyskać szczegóło-
we dane i wgląd we wszystkie obszary zwią-
zane z drukiem, począwszy od dzienników 
stron, po podsumowania według użytkow-
nika, działu i urządzenia. Pozwala to nie 
tylko dostarczyć na czas materiały eks-
ploatacyjne czy zająć się serwisem, ale też 
dobrać odpowiednie urządzenia pod wzglę-
dem wydajności i innych cech.

Bezpieczniejszy druk
Administrator zarządza jedną bezpieczną 
kolejką drukowania z dowolnej liczby ma-
szyn. Zadania są zwalniane tylko wtedy, gdy 
są autoryzowane przez nadawcę osobiście. 
Z kolei dzięki funkcji druku podążającego 
można drukować na dowolnym urządze-
niu w sieci. Pozwala to nie tylko ograniczyć 
koszty, wysyłając dokumenty na najbar-
dziej oszczędne urządzenie, ale też zmniej-
sza liczbę zgubionych dokumentów. 

Dostępna jest też funkcja bezpiecznego 
skanowania. Wymusza ona wprowadzenie 
w panelu sterowania urządzenia hasła dla 
skanowanego dokumentu, które później 
należy wpisać, by otworzyć plik na lapto-
pie czy smartfonie. 

Z kolei rozwiązanie o nazwie Sharp Job 
Accounting II pomaga spełnić wymagania 
RODO. W razie naruszenia poufności da-
nych pozwala przedstawić dokumentację 
i szczegółowe dzienniki aktywności, oraz 
zanonimizować poufne dane. Można też 
określić własną politykę archiwizowania 
dokumentów. 

Dzięki funkcji zintegrowanego skanowa-
nia i rozpoznawania znaków OCR użytkow- 
nicy mogą bezpiecznie przesyłać edytowal-
ne dokumenty do pamięci lokalnej i chmu-
ry (e-mail, Google Drive, SharePoint i in.). 

Niezależnie od wyboru, Autoryzowani 
Partnerzy Sharp mają możliwość, oprócz 
kupna, nabycia produktów i rozwiązań za 
pomocą leasingu czy najmu. 

Rozwiązania zarządzania drukiem pozwalają 
zmniejszyć koszty, a także zwiększyć wydajność  
i poprawić zabezpieczenia w firmie każdej wielkości.

Sharp: 
drukowanie tanie 
i bezpieczne

ŁATWE I SPRAWNE ZARZĄDZANIE 
Rozwiązanie Sharp Proactive Care pozwala w łatwy sposób administrować flotą 

urządzeń wielofunkcyjnych i zmniejszać koszty. Oprogramowanie pomaga 

monitorować, w jaki sposób eksploatowane są maszyny, kto i kiedy ich używa, 

a także zarządzać prawami dostępu, czy też uzyskać informacje niezbędne  

do zapewnienia optymalnej wydajności i sprawnej obsługi środowiska druku.

PC JAKO USŁUGA
W portfolio IT w modelu usługowym Sharp oferuje również usługę PC as a Service 

(PCaaS). To forma leasingu laptopów biznesowych, która eliminuje wiele kosztów 

związanych z ich zakupem i zarządzaniem. W ramach miesięcznej opłaty 

użytkownik, oprócz samego sprzętu, może liczyć na stały monitoring urządzeń 

i szybkie rozpoznanie ewentualnych problemów oraz serwis, w tym aktualizacje 

(zarówno oprogramowania, jak i sprzętu), cyberochronę 24x7 i inne usługi.

RAPORT
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– twierdzi Robert Reszkowski, Business 
Sales Manager w Epsonie. 

Tym niemniej, niedawny wzrost sprze-
daży odzwierciedla nie tylko aktualny po-
pyt, lecz także ten przesunięty w czasie 
z powodu odmrożenia projektów Dlatego 
trudno ocenić, czy obecny trend jest trwały.

– O tym, czy popyt rzeczywiście i trwa-
le wzrósł, będziemy mogli mówić dopie-
ro w pierwszym kwartale przyszłego roku 
– uważa Dariusz Szwed, MPS Business 
Development Manager w Canonie. 

Tak czy inaczej, analitycy IDC przewi-
dują, że ze względu na utrwalenie hybry-
dowego systemu pracy nadal spora część 
dokumentów do pracy będzie drukowa-
na w domach. Co jednak nie zrównoważy 
spadku w segmencie biurowym. Według 
danych dla Europy Zachodniej aż 50 proc. 
stron drukowanych w domach ma zwią-
zek z pracą, 15 proc. – z nauką, a jedynie 
35 proc. jest drukowana do celów prywat-
nych (dane IDC z maja 2021 r.). 

W związku z pracą hybrydową, zamknię-
ciem biur i  częstą zmianą lokalizacji 
pracowników producenci sygnalizują 
większe zapotrzebowanie na mniejsze 
biurkowe urządzenia dla małych zespo-
łów (czyli najwyżej kilku osób), które 

można łatwo przenieść z miejsca na miej-
sce, czy nawet zabrać do domu w razie 
potrzeby. Spadło natomiast zapotrzebo-
wanie na maszyny A3. 

– Od początku pandemii obserwujemy 
stopniowe odchodzenie przedsiębiorstw 
od korytarzowych, biurowych urządzeń 
drukujących typu MFP na rzecz kompak-
towych modeli wielofunkcyjnych do domo-
wych przestrzeni ¬– informuje Piotr Baca, 
Country Manager Brothera w Polsce.

Badania producenta wskazują rów-
nież, że dla klientów biznesowych głów-
nym czynnikiem wyboru dostawcy są 
koszty (46 proc. wskazań), poziom usług 
(40 proc.), a także wcześniejsza współ-
praca z tym dostawcą (37 proc.). Część 

W ostatnich miesiącach na rynku druku biurowego coś drgnęło, 
jednak nie ma pewności, czy ożywienie okaże się trwałe. 

Kolejne fale pandemii i  zamknię-
cie różnych sektorów gospodarki 
sprawiły, że globalny segment dru-

ku biurowego  złapał solidną zadyszkę. 
O skali zapaści świadczą dane Keypoint 
Intelligence, z których wynika, że spadek 
liczby wydruków w Europie wyniósł nawet 
52 proc. w porównaniu z okresem sprzed 
pandemii. Według IDC z powodu lock-
downów liczba wydrukowanych stron na 
świecie w 2020 r. zmalała o 16 proc. (w do-
mach i biurach). Wprawdzie ostatnich mie-
siącach widać poprawę na rynku B2B, lecz 
trzeba pamiętać, że dobrze wygląda to je-
dynie na tle fatalnego dla branży zeszłego 
roku. 

Otóż w II kw. 2021 r. na polskim rynku 
sprzedaż urządzeń w segmencie bizneso-
wym wzrosła według analityków Contextu 
o 29 proc. rok do roku. W ujęciu warto-
ściowym skok był również spory, sięgając 
23 proc. Tymczasem w I kw. 2021 r. nastąpił 
spadek o 3 proc., choć wartościowo mieli-
śmy do czynienia ze wzrostem (+6 proc.). 
Producenci informują o wzroście popytu 
na rozwiązania biznesowe zarówno w sek-
torze prywatnym, jak i publicznym.

– Widać ewidentnie, że użytkownicy 
biznesowi wracają do biur. W porównaniu 
z zeszłym rokiem zapotrzebowanie na duże 
urządzenia zwiększyło się o ponad 60 proc. 
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Druk biurowy: 
nadzieja na trwałe odbicie

RYNEK DRUKU  

Sprzedaż urządzeń drukujących na polskim rynku w 2021 r. (dane dystrybutorów)

Ilościowo (proc.) Wartościowo (proc.)

I kw. 2021 r. II kw. 2021 r. I kw. 2021 . II kw. 2021 r.

Urządzenia konsumenckie 21,7 - 15,9 40,8 - 3,6

Urządzenia biznesowe - 2,7 29,3 5,8 22,6
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producentów zapewnia jednak, że fir-
my ponownie uruchamiając zamrożone 
dotąd projekty znów interesują się tak-
że dużymi, wydajnymi maszynami oraz  
modelami wielofunkcyjnymi.

– W obszarze biurowym kontynuowa-
ne są trendy sprzed pandemii, takie jak 
wzrost popularności koloru, czy też zapo-
trzebowanie na urządzenia wielofunkcyjne 
monochromatyczne, które wspierają pra-
cę całych zespołów i działów – twierdzi 
Krzysztof Ukleja, Business Development 
Manager w Sharp Electronics CEE.

 
Podczas pandemii użytkownicy, któ-
rzy drukowali w domu na urządzeniach  

kolorowych, przenieśli ten rodzaj druku 
do biura. Stąd maszyny kolorowe cieszą 
się rosnącą popularnością. 

– Problemem była dostępność urzą-
dzeń, ponieważ wysoki popyt i opóźnienia 
w dostawach spowodowały, że na rynku 
brakowało kolorowych urządzeń wielo-
funkcyjnych – informuje Artur Majewski, 
ekspert ds. marki Activejet w Actionie.

Jak zaznaczano, podaż produktów to 
obecnie podstawowy problem, z  jakim 
zmaga się cała branża druku. Stąd spe-
cyfikacja sprzętu ma dziś dla klientów 
mniejsze znaczenie niż wcześniej – urzą-
dzenie musi spełniać konkretne wymogi. 
W tym kontekście istotnym aspektem są 
obecnie koszty druku lub TCO i general-
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nie oszczędności, ale nie ma już nacisku 
na sprecyzowane parametry, jak to było 
wcześniej. 

Coraz więcej firm zwraca przy tym 
uwagę na kwestię ekologii eksploatacji, 
jak i produkcji przy wyborze urządzeń. 
Zdaniem producentów ten aspekt będzie 
coraz bardziej istotny dla klientów. Cho-
dzi nie tylko o pobór mocy, ale też produk-
cję sprzętu z materiałów odnawialnych 
i niski ślad węglowy. 

„Nowa rzeczywistość” zmieniła rów-
nież preferencje klientów nie tylko co do 
urządzeń, lecz przede wszystkim proce-
sów. Ostatnio cyfryzacja polskich biur 
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Symbioza digitalizacji 
i papieru
Przypuszcza się, że zapotrzebowanie 
użytkowników biznesowych na rozwią-
zania druku wspierające procesy cyfrowe 
oraz aplikacje, które pomogą pracowni-
kom zdalnym bezproblemowo połączyć 
się z systemem przepływu pracy, również 
jest trwałym zjawiskiem na 
rynku. 

– Cyfryzacja procesów 
opartych na papierze sta-
ła się bardziej popularna 
i  prawdopodobnie będzie 
przyspieszać, co otwiera 
możliwości wykorzystania 
inteligentnych urządzeń 
wielofunkcyjnych do inicjo-
wania zautomatyzowanych 
przepływów pracy – uważa 
Yulian Grigorov, dyrektor 
generalny Xerox Poland.

IDC spodziewa się, że w 2021 r. liczba 
wydrukowanych stron wzrośnie o 2 proc., 
ale nie osiągnie poziomu sprzed pande-
mii. Z  kolei analitycy Keypoint Intel-
ligence szacują, że nawet pod koniec 
2022 r. wolumeny druku biurowego będą 
o 14 proc. niższe względem ilości sprzed 
2020 r. Nie oznacza to jednak, że jeste-
śmy już blisko odstawienia drukarek do 
lamusa i korzystania z dokumentów je-
dynie w formie cyfrowej. Przeczą temu 
zarówno dane z rynku, jak i opinie pro-

nabrała tempa. W związku z tym wzrosło 
zainteresowanie digitalizacją dokumen-
tów i narzędziami do zdalnego dostępu. 
Dla przedsiębiorców coraz ważniejsza 
okazuje się możliwość integracji środo-
wiska druku z platformami umożliwia-
jącymi elektroniczny obieg i zarządzanie 
dokumentami. Stąd nawet w małych, po-
pularnych obecnie modelach MFP dla 
użytkowników biznesowych istotne są 
zaawansowane funkcje cyfryzacji. 

Ponadto w ostatnich kwartałach wzię-
cie mają szybkie skanery. Przedsiębior-
stwa i urzędy szukają rozwiązań, które 
oferują szybkie i dobrej jakości skano-
wanie. Firmy także coraz większą wagę 
przywiązują do bezpieczeństwa środo-
wiska druku.

– Dla użytkownika znaczenia nabiera 
możliwość bezpiecznego przesłania ze-
skanowanego dokumentu do folderu, cy-
frowego archiwum czy na skrzynkę e-mail. 
Możliwość integracji z elektronicznym sys-
temem obiegu dokumentów, skanowanie do 
chmury, druk z chmury to cechy, które stają 
się coraz ważniejsze dla pracowników biu-
rowych – twierdzi Barbara Boryczka, Pro-
duct Marketing Manager w Ricohu.

Japoński producent odnotowuje rów-
nież rosnące zainteresowanie pakie- 
tami aplikacji umożliwiających połącze-
nie urządzeń wielofunkcyjnych z One-
Drive czy Sharepoint, w celu drukowania 
z chmury lub skanowania do niej. 

RYNEK DRUKU  
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ducentów. Mimo spadku liczby wydruko-
wanych stron globalnie o 14 proc. w ub.r. 
(czy nawet o ponad 50 proc. w biurach), 
trzeba pamiętać, że nadal mówimy o bar-
dzo dużych liczbach. 

Otóż według prognozy IDC jeszcze 
w 2025 r. na świecie zostanie wydrukowa-
nych 2,3 bln stron. Oznacza to zapełnie-

nie co minutę powierzchni 
równej 39 boiskom do piłki 
nożnej.

– Wzrost popytu na małe 
urządzenia drukujące, któ-
re dla wielu okazały się ko-
nieczne w domowym biurze, 
pokazuje, że jesteśmy na-
dal mocno przywiązani do 
papieru i idea 100 proc. pa-
perless pozostaje na razie 
mrzonką –  podkreśla Bar-
bara Boryczka.

optymalizacji
Jak twierdzą producenci, coraz więcej 
klientów jest zainteresowanych korzy-
staniem z  usługi zarządzania drukiem 
(MPS). Dla użytkowników istotna jest ela-
styczność, automatyzacja i oszczędności 
( jeśli nie drukują i nie korzystają ze sprzę-
tu, to płacą mniej lub nie płacą wcale).

Według danych Brothera ponad 
90 proc. przedsiębiorców planuje odno-
wić kontrakt w ramach chmurowej usługi 
MPS. Do priorytetów należy optymaliza-
cja druku, a model usługowy jest jednym 
z elementów spełniających te oczekiwa-
nia. Mianowicie 78 proc. użytkowników 
twierdzi, że wydajność w firmie wzrosła 
dzięki automatyzacji dostaw materiałów 
eksploatacyjnych w ramach usługi MPS.

– Firmy coraz częściej szukają techno-
logii, która pozwoli na zautomatyzowa-
ną obsługę w obszarze druku. Pojawia się 
tutaj zapotrzebowanie na systemy do za-
rządzania flotą urządzeń czy też rozwiąza-
nia z wydrukiem podążającym – twierdzi 
Krzysztof Mertowski, Head of Sales 
w Brotherze. 

Z kolei podmioty z sektora publiczne-
go zwracają uwagę na kompleksowe roz-
wiązania druku, odciążające działy IT. 
Producenci przewidują więc większe za-
potrzebowanie na wspomniane już urzą-
dzenia dla małych grup roboczych, z tym 

Zdaniem integratora 

n  Maciej Szyłejko, handlowiec, GED
Już od kilku lat obserwujemy spadek sprzedaży urządzeń biznesowych i pan-

demia niewiele tutaj zmieniła. Nie chodzi jednak o to, że klienci nie potrzebu-

ją takiego sprzętu. Przeciwnie, z tego co widzę, to po prostu coraz lepiej potrafią 

liczyć koszty, dlatego o ile jednorazowych transakcji jest mniej, to w ostatnich 

latach znacznie wzrosło u nas zainteresowanie korzystaniem ze sprzętu dru-

kującego w modelu usługowym. Dostarczamy klientom maszyny na zasadzie 

dzierżawy, zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne i dbamy o serwis, a użyt-

kownicy są rozliczani za wydrukowaną stronę. Mamy w ofercie duże wydajne 

maszyny i mimo zamknięcia biur nie zauważyłem odpływu klientów. W tym ro-

ku mamy nawet nowych, i to na duże urządzenia korytarzowe. Klientami są fir-

my między innymi z branży produkcyjnej i logistycznej, często z zagranicznym 

kapitałem. Są to co najmniej małe firmy, zatrudniające od około 10 osób wzwyż, 

ale także urzędy. Widzimy również rosnące zapotrzebowanie na digitalizację do-

kumentacji. Oferujemy również skanowanie papierowych dokumentów do wersji 

cyfrowej, natomiast nie zajmujemy się obsługą obiegu cyfrowych dokumen-

tów, choć również na to obserwujemy spory popyt. Koncentrujemy się na tym, 

w czym mamy duże doświadczenie, a więc na zarządzaniu środowiskiem druku.

W ciągu  
5 najbliższych 
lat średnia liczba 
drukowanych 
stron ma spadać 
co roku 
o 1,9 proc. 
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że z możliwością zdalnego zarządzania, 
w tym poprzez dostarczane przez pro-
ducentów narzędzia bezpieczeństwa 
i administracyjne. 

– Użytkownicy docenili możliwość 
zdalnego zarządzania urządzenia-
mi i  wykorzystanie chmurowe-
go systemu obsługi urządzeń przez 
programy, które pozwalają wspierać 
użytkowników w home offi  ce i zarzą-
dzać fl otą urządzeń drukujących – utrzy-
muje Robert Reszkowski. 

Producenci sygnalizują też większe za-
interesowanie modelem rozliczeń „jako 
usługa”. Przykładowo, HP urucho-
miło usługę dostaw tuszu opartą 
na subskrypcji – zarówno w domu, 
jak i w biurze. 

– Wiele korporacji bada model 
pay-per-use na potrzeby drukowania. 
Spodziewamy się, że modele pay-per-use 
i OPEX staną się jeszcze bardziej popu-
larne – uważa Yulian Grigorov.

Z kolei przedstawiciele fi rm reseller-
skich, z którymi rozmawialiśmy, raczej 
nie są zainteresowani zarządzanymi 
usługami druku. Powodów można wska-
zać kilka – przede wszystkim MPS-em 
nie są zainteresowani klienci, a samym 
resellerom to się nie opłaca. Wśród wie-
lu sprzedawców panuje przekona-
nie, że zarządzane usługi i model 
abonamentowy mogą być korzyst-
ne, gdy zarządza się większą fl otą 
urządzeń, liczącą od dziesięciu ma-
szyn wzwyż. 

Za to większość partnerów już od 
dawna oferuje usługi związane z digita-
lizacją dokumentacji papierowej. Waż-
ne, żeby wyposażali przy tym klientów 
w  takie narzędzia, które umożliwiają 
przetwarzanie informacji w sposób 
bezpieczny oraz zgodny z przepi-
sami RODO. 

– Partnerzy obsługujący biura 
w obszarze druku muszą posiadać 
większą wiedzę z  zakresu bezpie-
czeństwa, ponieważ drukarki to jedno 
ze słabych miejsc w infrastrukturze przed-
siębiorstwa, przez które dane są narażone 
na ataki hakerskie – podsumowuje Artur 
Majewski, ekspert ds. marki Activejet 
w Actionie. n

Zdaniem producenta 

n Krzysztof Ukleja, Business Development Manager, Sharp Electronics CEE
Po zniesieniu lockdownu widzimy wzrost zainteresowania rozwią-

zaniami druku oraz wszelkimi wspierającymi pracę z dokumentami 

elektronicznymi. Część fi rm po powrocie pracowników do biur po-

nownie uruchomiło zamrożone przez pandemię projekty. Inne intere-

sują się rozwiązaniami, chcąc uzyskać oszczędności, jakie gwarantuje 

ich zastosowanie. Nastąpiła także widoczna zmiana w porównaniu 

z czasem sprzed pandemii. Klienci oczekują od rozwiązań funkcjonalności 

wspierających pracę zdalną. Nowa rzeczywistość wymusiła na części partne-

rów przebranżowienie się, ponieważ między sprzedażą urządzeń kopiujących 

a sprzedażą rozwiązań jest olbrzymia różnica. Partnerzy oczekują szkoleń czę-

ściej niż rok temu.

n Krzysztof Mertowski, Head of Sales, Brother
We wcześniejszych latach zdarzało się, że klient kupował zbyt duże 

i zbyt wydajne urządzenia, których nie potrzebował. Wielu przedsię-

biorców dawało się „nabierać” na niski koszt strony, który jest tylko 

jednym z wielu elementów w koszcie druku. Coraz częściej klien-

ci zwracają uwagę na TCO, czyli całkowity koszt obsługi druku, który 

obejmuje cenę wydruku strony, urządzenia, serwisu i oprogramowa-

nia. Przedsiębiorcy będą więc potrzebować rzetelnego wsparcia ze strony 

partnerów, którzy powinni zaproponować im rozwiązanie idealnie wpisujące się 

w prowadzony biznes. Ponadto partnerzy w najbliższych miesiącach powinni 

zwracać szczególną uwagę na dostępność sprzętu i zarządzanie zapasami, jeśli 

chcą dobrze obsłużyć swoich klientów. Kolejnym istotnym elementem jest duża 

rozpiętość pokoleniowa klientów, do której trzeba się przygotować. Młodsi me-

nedżerowie korzystają głównie z informacji w internecie i oczekują szybkiej re-

akcji. Integratorzy powinni zadbać o swoją widoczność w sieci, żeby dotrzeć do 

takich klientów. 

n Dariusz Szwed, MPS Business Development Manager, Canon
Obserwujemy wzrost zainteresowania mniejszymi urządzeniami. 

Największą popularnością cieszą się nabiurkowe maszyny wielo-

funkcyjne, lekkie i łatwe do przeniesienia, a przy tym wyposażo-

ne w zaawansowane funkcje digitalizacji. Liczą się szybkie skanery, 

dostęp urządzenia do chmury i sprawny sposób rozliczania kosztów. 

Widać przy tym większe zapotrzebowanie na urządzenia kolorowe A4. 

Dla klientów biznesowych coraz większą rolę odgrywa kwestia cyfrowej 

transformacji dokumentacji. Firmy zwracają uwagę na proces skanowania i po-

zyskiwania informacji z dokumentów. Chodzi między innymi o procesy automa-

tycznego odczytywania metadanych oraz ich późniejsze wykorzystanie.

n Barbara Boryczka, Marketing Manager, Ricoh
Jesteśmy w trakcie cyfrowej ewolucji i partnerzy, którzy do tej po-

ry bazowali jedynie na rozwiązaniach druku, muszą rozwijać swoje 

kompetencje w obszarze rozwiązań do elektronicznego obiegu do-

kumentów. Tradycyjne modele sprzedaży, polegające na oferowaniu 

gotowego produktu nie przystają do obecnych oczekiwań klientów. 

Cenniejsza niż dotychczas jest więc wiedza, jak usprawnić zadania 

związane z przepływem dokumentów, czy to papierowych, czy elektronicz-

nych. Ważne jest również zarządzanie bezpieczeństwem rozproszonej infra-

struktury druku. Urządzenia drukujące muszą się łatwo integrować z usługami 

chmurowymi i systemami wykorzystywanymi przez fi rmę, na przykład do archi-

wizacji lub elektronicznego obiegu dokumentów. 

RAPORT
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Rzeczywiście na skutek optymali-
zacji lub oszczędności staramy się 
drukować mniej dokumentów niż 

kiedyś, ale jednocześnie stale rośnie ilość 
informacji, które znajdują się w obiegu. 
Dlatego też wciąż resellerzy i integrato-
rzy odgrywają ważną rolę w ustalaniu po-
trzeb klienta i tworzeniu na tej podstawie 
propozycji najlepszego rozwiązania w za-
kresie druku. Jednym z najczęściej obser-
wowanych trendów w ostatnim okresie 
było zmniejszenie zapotrzebowania du-
żych biur na urządzenia departamen-
towe i materiałów eksploatacyjnych do 
nich. Oczywistym efektem masowego 
przejścia na pracę w modelu zdalnym czy 
hybrydowym jest natomiast zdecydowa-
ny wzrost sprzedaży urządzeń do użyt-
ku domowego i małych grup roboczych. 

Potwierdza to teorię, że 

biuro bez papieru w żadnych okoliczno-
ściach nie może istnieć. 

Użytkownicy coraz chętniej (i świado-
mie!) decydują się na zakup biznesowych 
drukarek atramentowych zamiast lasero-
wych. Trend będzie dodatkowo przybie-
rał na sile – istotną rolę odgrywa w nim 
także „marketing szeptany”. Niemal każ-
dy klient korzystający z  atramentówek 
nowej generacji potwierdza ofi cjalnie 
deklarowane zalety tej technologii. Bar-
dzo zauważalne jest też to, że klien-
ci zwracają uwagę na całkowite koszty 
eksploatacji, zapas atramentu, długość 
gwarancji (w Epsonie bezpłatnie można 
wydłużyć okres ochrony do 3 lat na więk-
szość modeli) i kwestię ekologii. Coraz 
więcej osób jest gotowych zapłacić wię-
cej kupując nowe urządzenie, by zapew-
nić sobie oszczędności oraz mieć komfort 

jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne 
przez następne 2–3 lata. 

Doświadczenia korporacji oraz dużych 
fi rm wyraźnie wskazują, że druk atra-
mentowy potrafi  obecnie zapewnić ob-
niżenie kosztów związanych zarówno 
z wydrukiem pojedynczej strony, jak i ca-
łościową eksploatacją (TCO). W  przy-
padku urządzeń marki Epson znacząca 
przewaga nad tradycyjnymi urządzenia-
mi laserowymi wynika z  zastosowania 
autorskiego rozwiązania druku piezo-
elektrycznego (Precision Core). Sprzęt 
wchodzący w  skład biznesowej serii 
WorkForce Pro redukuje koszty kolo-
rowego wydruku aż o 50 proc., co ozna-
cza, że za pojedynczą stronę użytkownik 
płaci znacząco mniej niż przy wydru-

W Europie trudno mówić o zmierzchu druku. Mimo nośności haseł typu paperless offi ce, a także
upowszechniania dokumentacji cyfrowej wciąż tworzy się mnóstwo plików i dokumentów, które 
z różnych przyczyn trzeba wydrukować. Dlatego od lat poziom druku w fi rmach pozostaje 
w zasadzie bez zmian, a jego przyszłość jest niezagrożona.

Epson:
pozdrowienia od Gutenberga

RYNEK DRUKU  
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Pod wpływem jakich trendów będzie się rozwijał rynek rozwiązań drukują-
cych dla fi rm i instytucji oraz użytkowników prywatnych?
Generalnie, w czasie lockdownu, spadł popyt na duże urządzenia forma-

tu A3, ale poszukiwane były niewielkie urządzenia A4 i A3 dla mniej-

szych grup roboczych z miesięcznymi obciążeniami rzędu 2 – 3 tys. stron. 

W skali makro widoczna jest coraz bardziej potrzeba drukowania w ko-

lorze – fi rmy idą w kolorowy druk pigmentowy. Istotne jest wyróżnienie 

dokumentów jakością, wzorem, designem, a cena druku w kolorze nie 

jest już istotną barierą. Druk pigmentowy dla biznesu jest coraz chęt-

niej wybierany przez klientów głównie ze względu na dużą wydajność, 

szybkość wydruku pierwszej strony i certyfi kowaną trwałość gotowych 

wydruków, nawet do około 400 lat. Warto także nadmienić, że trwałość 

treści zapisanych z użyciem tuszu pigmentowego jest równa długowiecz-

ności materiału, na którym je drukujemy, czego nie gwarantuje tradycyj-

na technologia druku biznesowego. Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca 

również uwagę na aspekt ochrony środowiska przy wyborze urządzeń 

biznesowych. Podsumowując, na pewno wzrastać będzie zapotrzebo-

wanie na urządzenia dla małych grup roboczych, charakteryzujących 

się  ultratanią eksploatacją, o dużej wydajności oraz z możliwością zdal-

nego zarządzania. 

Trzy pytania do…
Roberta Reszkowskiego, Business Sales Managera w Epson Europe. 
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efektywności i ekonomii, jak i ekologii. 
Już prosta zmiana drukarki laserowej na 
atramentową (pamiętajmy, że drukarki 
odpowiadają w fi rmach za około 10 proc. 
zużycia energii), w technologii heat free 
zapewni zaoszczędzenie wymiernej 
w skali roku ilości energii. Epson wspie-
ra też przedsiębiorców w  sposób bar-
dziej bezpośredni wprowadzając model 
usługowy MSP (odpowiednik leasingu), 
który – przy przejęciu w ramach umowy 
100 proc. odpowiedzialności serwisowej 
przez partnera – zapewnia ogromnie istot-
ną rzecz, jaką jest przewidywalność wy-
datków, tak ważna w obecnej sytuacji.

kach laserowych. W kontekście szukania 
oszczędności warto także przypomnieć, 
że drukarki Epson nie podgrzewają tuszu 
ani nośników, a to w praktyce ogranicza 
zużycie energii elektrycznej aż o 83 proc. 
(w porównaniu z laserowymi urządzenia-
mi podobnej klasy). 

Każdy partner chce się wyróżnić propo-
nując klientowi wartość dodaną. W przy-
padku Epsona – oprócz już wspomnianych 
cech –  zaletą, którą doceniają klien-
ci jest oprogramowanie, jak na przykład 
Epson Remote Service (ERS), który za-
pewnia wszechstronność obsługi urzą-
dzeń biznesowych Epson. To darmowy, 
chmurowy system monitoringu i zarzą-
dzania. Umożliwia zdalne administrowa-
nie całą fl otą urządzeń, przekazywanie 
automatycznych powiadomień oraz bie-
żącą analizę użytkowania sprzętu, diagno-
stykę i zdalne rozwiązywanie niektórych 
problemów. ERS może być wykorzystywa-
ny także przez fi rmy trzecie, świadczące 
usługi wsparcia dla swoich klientów. Da-
je to fi rmie pełną kontrolę, a pracowniko-
wi komfort, bez konieczności myślenia 
o czynnościach eksploatacyjnych czy ser-
wisowych. Obecna wersja oprogramowa-
nia obsługuje również serię biznesowych 
drukarek EcoTank PRO, często wykorzy-
stywanych w pracy w domowym biurze. 

Wybierając nowe rozwiązania warto po-
stawić na „eko” w rozumieniu zarówno 
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Więcej informacji:
www.epson.pl/heat-free-technology 

robert.reszkowski@epson.pl 

Olbrzymia 
dynamika zmian 
nakazuje pokorę 
względem wszelkich 
prognoz. 

Olbrzymia dynamika zmian, jakich do-
świadczyliśmy w ostatnim czasie nakazu-
je pokorę względem wszelkich prognoz 
odnośnie do przyszłości. Bez wątpienia 
świat zmieni się w  różnych obszarach, 
także w biznesie. Dotyczyć to będzie i kor-
poracji, i małych fi rm. Choć istnieje prze-
konanie, że wiąże się to z kosztami, nie jest 
to wcale tak jednoznaczne. Modernizacja 
technologii pomaga fi rmom działać wy-
dajniej i w sposób zrównoważony.

Jakie czynniki skłaniają klientów do wymiany urządzeń drukujących? Na ile 
istotne są kwestie związane z ograniczeniem kosztów druku?
Na pewno są to koszty eksploatacji, szczególnie w ujęciu całkowitym 

(TCO), problemy z dostępnością części czy materiałów eksploatacyjnych 

do starszych urządzeń, ale też potrzeba chwili. Chociażby z uwagi na CO-

VID wiele urządzeń zaczęło być wykorzystywanych indywidualnie, co 

zwiększyło popyt. Istotna była też chęć używania urządzeń bardziej wy-

dajnych, ekonomicznych, zapewniających komfort i ciągłość pracy. Duże 

pojemniki na atrament, brak konieczności wymiany innych elementów 

eksploatacyjnych, długa gwarancja i brak problemów związanych z ser-

wisowaniem znanych użytkownikom urządzeń starszej generacji oraz 

duży zapas atramentu pozwala na spokojne drukowanie bez konieczno-

ści częstego wymieniania materiałów eksploatacyjnych. Coraz ważniej-

sze staje się też to, czy nowe urządzenia pozwalają wdrożyć rozwiązania 

przyjazne dla środowiska i czy pracują w opracowanych z myślą o tym 

technologiach. Wspieranie takich rozwiązań staje się obecnie równie 

ważne, co pozostałe kryteria wyboru, takie jak koszty eksploatacji.

Czy często zbyt wysokim progiem wejścia jest cena urządzeń?
Obecnie ten problem można łatwo zniwelować korzystając z takich roz-

wiązań jak drukarka w abonamencie. Jest to w dużym skrócie możliwość 

uzyskania dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań bez inwestowa-

nia znacznych środków. Choć zakup na własność drukarki biznesowej 

mógłby być sporym wyzwaniem, możliwość płatności w abonamencie 

za użytkowanie, rozliczana w modelu kosztów operacyjnych, jest znacz-

nie przystępniejszą opcją. Nowa oferta zapewnia ogromną oszczędność, 

bezpieczeństwo danych i… przewidywalne rozliczanie kosztów, ale także 

przychodów dla fi rm oferujących urządzenia Epson w tym modelu. Nie 

bez znaczenia dla odbiorcy jest też fakt, że to dostawca bierze na siebie 

całość działań i kosztów serwisowych. 
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w nadchodzących miesią-
cach i latach.

Jaka jest specyfika pol-
skiej cyfryzacji?
Podczas wielu lat pracy 
w Xeroxie miałem okazję 
obserwować rynki w róż-
nych krajach. Z  moich 
doświadczeń wynika, że 
digitalizacja rozwija się 
najszybciej we względ-
nie stabilnym otoczeniu. 
W  sytuacji dużej dyna-
miki i wymaganej – w ob-
liczu częstych zmian 
– większej elastyczności, 
przewagę ma klasycz-
ny dokument papierowy. 
Wówczas digitalizacja 

wciąż jest możliwa, ale jej koszty znacząco 
rosną, bo trzeba często dokonywać zmian 
w procesie. Na stabilność lub jej brak wpły-
wają zarówno czynniki wewnątrz firm 
– w tym sposób ich zarządzania – jak i ze-
wnętrzne uwarunkowania, takie jak rynek, 
sytuacja polityczna czy poziom rozwoju 
gospodarczego kraju. W przypadku Polski 
czynniki zewnętrzne charakteryzuje duża 
dynamika zmian, więc zupełna rezygnacja 
z druku jest jeszcze daleko przed nami. 

Jak radziliście sobie z kryzysem wywo-
łanym przez pandemię?
Dzięki dużej dywersyfikacji portfela, za-
równo klientów z różnych branż, jak i róż-
nego sposobu dostarczania towaru i usług 

CRN Jak pandemia wpłynęła na rynek 
druku? 
Maciej Amanowicz Przyspieszyła digi-
talizację w firmach, co prowadzi do ogra-
niczania ilości wydruków. Widać to było 
przede wszystkim u tych klientów, którzy 
jeszcze przed pandemią zaplanowali trans-
formację cyfrową, ale z różnych powodów 
wstrzymywali się z decyzją i inwestycja-
mi. Ponieważ proces digitalizacji bywa 
czasochłonny, to najszybciej jest wdraża-
ny w firmach, które wykonały część pracy 
analitycznej i/lub wdrożeniowej wcześniej. 
Te, które ją zaczęły w trakcie pandemii, za-
kończą swoje prace w dłuższym okresie, 
co oznacza przesunięty w czasie wpływ na 
rynek druku i negatywne skutki dla niego 

–  w  tym wynajem lub sprzedaż –  prze-
szliśmy przez okres ograniczeń pande-
micznych suchą stopą. Spadki w jednych 
kategoriach były rekompensowane wzro-
stami w innych. Szczególnym przypadkiem 
było wprowadzenie do oferty na kilka mie-
sięcy produktów medycznych ściśle zwią-
zanych z pandemią, takich jak maseczki, 
rękawiczki, płyny do dezynfekcji, które 
pomogły nam utrzymać poziom obrotów 
w najtrudniejszym okresie, czyli w pierw-
szej połowie 2020 roku. 

Mówi się, że zmiany, jakie zaszły na ryn-
ku w związku pandemią, będą trwałe. 
W nowej rzeczywistości zapanuje model 
hybrydowy, łączący zdalną i wykonywa-
ną w biurze pracę. Jakie będzie to miało 
przełożenie na rynek druku? 
Wprowadzenie zdalnego lub hybrydowego 
modelu pracy oznacza rezygnację klientów 
z pewnej części lub – w skrajnych przypad-
kach – z większości powierzchni biurowej. 
Są i takie firmy, które w ogóle nie planują po-
wrotu wszystkich pracowników do swoich 
biur. To z jednej strony oznacza znacząco 
mniejsze ilości wydruków na urządzeniach 
znajdujących się w  biurach, a  z  drugiej 
strony – zwiększony popyt na urządzenia 
z segmentu SOHO. Ten ostatni został wy-
korzystany głównie przez firmy specja-
lizujące się w sprzedaży B2C lub do firm 
z segmentu SOHO, działających głównie 
przez internet. Marcova niedawno zaistnia-
ła w tym modelu sprzedaży, tworząc – jako 
partner HP – konto na Allegro. Oferujemy 
tam urządzenia i materiały eksploatacyjne 

„Rosnącemu procentowo udziałowi danych cyfrowych 
towarzyszy ogólny wzrost wszystkich generowanych 
przez firmy i instytucje dokumentów, obejmujących 
także papier” – mówi Maciej Amanowicz, prezes 
zarządu Marcova. 

nadrukujemy…
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sób najlepiej spełniający 
wymagania klienta. 

Czy klienci zwracają uwagę na kwestie 
związane z ekologią?
Ekologia ma coraz większe znaczenie dla 
klientów. Widać to po zapytaniach, w któ-
rych coraz częściej ta kwestia wymieniana 
jest jako jeden z priorytetów. W praktyce 
jednak o  ostatecznym wyborze częściej 
decyduje cena i komfort użytkowania oraz 
funkcjonalność. Bywa, że na decyzje klien-
tów wpływ mają mity z przeszłości do-
tyczące druku atramentowego. Chociaż 
to właśnie druk atramentowy jest bar-
dziej ekologiczny – ze względu na znacz-
nie mniejsze zużycie prądu oraz znacznie 
mniejszą ilość plastikowych odpadów 
i opakowań – wciąż u klientów przeważają 
urządzenia laserowe.

Jaka jest więc przyszłość druku? To bę-
dzie szybkie wymieranie czy lukratywny 
jeszcze przez wiele lat sektor rynku IT?
Nie ma mowy, by rozwijająca się szyb-
ko digitalizacja, która ogranicza potrzebę 
drukowania, zabiła niebawem ten rynek. 
Rosnącemu procentowo udziałowi da-
nych cyfrowych towarzyszy bowiem ogól-
ny wzrost wszystkich generowanych przez 
firmy i instytucje dokumentów, obejmują-
cych także papier. Co oznacza, że jeszcze 
przez wiele lat będziemy sporo drukować.

szych firm i to dodatkowo o scentralizowa-
nej strukturze. Takich, w przypadku których 
mamy do czynienia z dużą liczbą urządzeń 
w jednej lokalizacji lub przynajmniej w ob-
rębie jednego miasta czy regionu.

Co przynosi największe zyski? Czy jest 
to sprzedaż sprzętu, materiałów eksplo-

atacyjnych, a może świad-
czenie tak zwanych usług 
zarządzanych?
W przypadku modelu trans-
akcyjnego jesteśmy –  ja-
ko dostawca – narażeni na 
niezwykle łatwe w  dobie 
internetu bezpośrednie po-
równanie cen danego to-
waru. Co zawsze bardzo 
mocno ogranicza marże. 
Model usługowy, dzięki po-

łączeniu różnych elementów w wycenie 
jest na ogół mniej narażony na łatwe zesta-
wianie ze sobą cen, więc potrafi być bardziej 
dochodowy. Choć też nie zawsze…

A czy nowe technologie druku stanowią 
ważny argument sprzedażowy?
Z mojego doświadczenia wynika, że klien-
ci coraz rzadziej interesują się aspektem 
technologicznym druku. Na ogół określają 
swoje podstawowe potrzeby, opisując efekt, 
jakiego oczekują, a nie konkretne parame-
try urządzenia. Te ostatnie są szczegóło-
wo weryfikowane w procesie konsultacji 
przedsprzedażowych i ważne jest, aby do-
stawca potrafił dobrać rozwiązanie w spo-

HP, ale w skali naszego całkowitego biznesu 
– nie mówiąc już o skali rynku – nasze obro-
ty w tym segmencie są jeszcze marginalne.

A którzy klienci w tych niespokojnych 
czasach są najlepsi?
Trudno jednoznacznie, według rozmia-
ru firmy czy konkretnej branży, wskazać 
taką grupę klientów. Najlep-
szy klient to taki, który pozo-
stał wierny danemu dostawcy 
w trakcie pandemii. Jeśli cho-
dzi o rozmiar firmy, korpora-
cje wprowadziły największe 
ograniczenia w funkcjonowa-
niu biur, co z naszego punktu 
widzenia miało swój wpływ 
na rynek. Firmy mniejsze, 
w szczególności polskie, sta-
rały się pracować normalnie. 
Ich pracownicy przychodzili do biur przez 
cały czas trwania pandemii, co dotyczy rów-
nież samej Marcovej. Jeśli chodzi o branże, 
w jakich działają klienci, to niektóre fir-
my traciły na pandemii, czego najlepszym 
przykładem jest oczywiście gastronomia. 
Jednak inne w tym czasie rosły, jak logi-
styka czy sklepy internetowe. Mogłoby się 
wydawać, że ci rosnący w kryzysie to lep-
si klienci, ale obecnie bardzo ciężko się do 
nich przebić ze względu na zaostrzoną kon-
kurencję. Wiele firm działających na rynku 
druku, czasami w desperacji, przedstawia 
klientom oferty, które w skrajnych przypad-
kach są poniżej naszych kosztów. 

Jak się ma transakcyjny model bizneso-
wy do usługowego? Który z nich domi-
nuje na rynku?
W segmencie B2B niezmiennie dominu-
je model usługowy. Najczęściej jest to jakiś 
rodzaj dzierżawy lub wynajmu sprzętu po-
łączony z dostawą materiałów eksploatacyj-
nych i kontraktem serwisowym. Wszystko 
jest rozliczane w cenie za wydrukowaną 
stronę. Jeśli mówimy o modelu usługowym, 
to najbardziej bezobsługowa z punktu wi-
dzenia klienta jego forma obejmuje pracują-
cego w siedzibie firmy operatora dostawcy. 
W tym przypadku, poza klasycznym moni-
torowaniem urządzeń i wysyłką materiałów 
kurierem, można również zaoferować wy-
mianę wszystkich materiałów w urządze-
niach, włącznie z papierem. Takie usługi 
dotyczą jednak w praktyce tylko najwięk-

Rozmawiał 

Tomasz Janoś

Klienci coraz 
rzadziej 
interesują 
się aspektem 
technologicznym 
druku. 
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Przed pandemią większość organiza-
cji stawiała na centralizację rozwią-
zań druku, doceniając wiele aspektów 

tego procesu. Ale w obliczu zmiany lokali-
zacji miejsc pracy konieczne było wprowa-
dzenie rozwiązań umożliwiących wydajną 
pracę mniejszym zespołom i sprawdzają-
cych się w domu. Ponadto posiadanie przez 
fi rmę większej liczby urządzeń drukujących 
umożliwia wypożyczenie sprzętu pracowni-
kom na czas pracy zdalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klien-
tów, specjaliści Brother rozbudowali port-
folio urządzeń tej marki o  kompaktowe 
rozwiązania do druku, które sprawdzą się 
zarówno w siedzibie fi rmy, jak i w ramach 
home offi  ce’u. Dużym zainteresowaniem 
w ostatnim czasie cieszyły się laserowe urzą-
dzenia z serii Toner Benefi t oraz wielofunk-
cyjne atramentowe modele InkBenefi t Plus. 
Wymienione typy drukarek charakteryzuje 
nie tylko kompaktowy rozmiar, przyjazny in-
terfejs, ale też mnogość dostępnych typowo 
biznesowych funkcji i niski koszt wydruku. 

Produkty z serii Toner Benefi t charakte-
ryzują się wysoką prędkością druku (do 34 
stron na minutę) przy niskim poziomie hała-
su oraz tonerem o wydajności do 2 tys. stron. 
Seria składa się z monochromatycznej dru-
karki i urządzeń 3w1, które umożliwiają 
drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie. 

Wydajne tonery oraz funkcja druku dwu-
stronnego, optymalizują koszt każdej wy-
drukowanej strony. 

Druk bez kabla
Nowa linia InkBenefi t Plus składa się z sied-
miu urządzeń, charakteryzujących się wyso-
ką prędkością druku zbliżoną do domowych 
kolorowych urządzeń laserowych. Mogą wy-
drukować nawet 17 obrazów w czerni oraz 
16,5 obrazu w kolorze. Każde urządzenie 
z tej linii wyposażono w łatwy w obsłudze 
system zbiorników z atramentem o wysokiej 
wydajności. Wszystkie modele są wyposa-
żone w cztery butelki z atramentem o dużej 
pojemności, przy czym 4 urządzenia z serii 
posiadają w zestawie dodatkowe opakowa-
nie czarnego atramentu, dzięki czemu moż-
liwe jest wydrukowanie do 15 000 stron. 
Modele InkBenefi t Plus mają zamkniętą ka-
setę na papier (do 150 arkuszy) i dodatkowy 
podajnik na papier innego formatu lub typu. 

Nowe urządzenia atramentowe oferują 
szereg funkcji i rozwiązań, między innymi 
szybkie i bezpieczne drukowanie bez ko-
nieczności podłączania kablem z laptopem. 
Łączność bezprzewodowa w najnowszej se-
rii InkBenefi t Plus ułatwia dostęp do urzą-
dzenia innym użytkownikom, pozwala także 
na bezpośredni druk z telefonu komórkowe-
go lub tabletu. Wszystkie bezprzewodowe 
atramentowe urządzenia wielofunkcyjne 
z tej serii umożliwiają druk za pomocą roz-
wiązania Email Print, dzięki któremu użyt-
kownik może wysyłać wydruki do drukarki, 
nie będąc w tej samej sieci bezprzewodowej. 

Wybrane modele są kompatybilne z tech-
nologią Apple AirPrint lub rozwiązaniem 
Brother Web Connect, które pozwala skano-
wać pliki do Dropbox, Google Drive, Ever-
note, Box, OneNote czy OneDrive.

Przypisanie urządzeń drukujących kon-
kretnym osobom lub małym zespołom po-
zwala znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
przetwarzanych informacji. Istnieje mniej-
sze prawdopodobieństwo, że dane wrażliwe 
klientów i partnerów dostaną się w niepowo-
łane ręce. Gdy fi rmy stosowały rozwiązania 
ogólnodostępne na powierzchniach wspól-
nych, musiały zadbać o to, aby nikt nieupo-
ważniony nie miał do nich wglądu. Należy 
pamiętać, że właściwa konfi guracja urzą-
dzeń sieciowych umożliwia przygotowanie 
bezpiecznego środowiska, również w wa-
runkach home offi  ce’u. Pracownicy, którzy 
przetwarzają dane osobowe powinni rów-
noległe wdrożyć odpowiednie rozwiązania 
na dwóch poziomach: zabezpieczenia urzą-
dzeń przed nieautoryzowanym dostępem 
oraz ochrony dostępu sieciowego. 

Pozwala to chronić dane w trakcie całego 
procesu drukowania. Pod względem funk-
cjonalnym, urządzenia Brother posiadają 
wiele udogodnień, w tym również te, które 
umożliwiają zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym 
danym. Odpowiedni podwykonawca zapew-
ni ochronę rozwiązaniom, z których korzy-
sta pracownik, tak, aby były one bezpieczne 
zarówno podczas pracy z biura, jak i w domu.

Od początku pandemii obser-
wujemy stopniowe odchodzenie 
przedsiębiorstw od wielkowy-
miarowych biurowych urządzeń 
drukujących typu MFP na rzecz 
kompaktowych sprzętów do 
domowych przestrzeni, które 
nie tylko wyróżniają się niższą 
ceną zakupu, ale również po-
zwalają na ekonomiczny druk.

Zmiany w preferencjach
w obszarze druku
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polski rynek materiałów eksploatacyjnych jest warty 
rocznie około 1,5 mld zł.

Część resellerów potwierdza, że w czasie pande-
mii sprzedaż zmniejszyła się, co dotknęło zwłaszcza 
sprzedawców nastawionych na segment biznesowy.

– Naszymi klientami są głównie przedsiębiorcy. 
W czasie pandemii sprzedaż spadła. Niewielkie od-
bicie było widać dopiero w tym roku po zakończeniu 
lockdownów – mówi Dariusz Szuciło, właściciel 
Dalkomu. 

Warto natomiast zwrócić uwagę, że o ile cały rynek nieco się 
skurczył, to – jak wynika z danych IDC – wzrosła konsump-

cja oryginalnych wkładów (ilościowo 
o 5,9 proc., a wartościowo o 3,8 proc.). 
Tymczasem sprzedaż alternatywnych 
produktów stopniała o ponad 10 proc., 
a wartościowo niemal o 16 proc. Z takim 
trendem mamy do czynienia od dłuższe-
go czasu. Warto też zauważyć, że udział 
OEM zwiększył się mimo problemów 
z  dostępnością wkładów niektórych 
producentów, co przełożyło się na spore 
podwyżki cen. 

Pandemia nie wpłynęła zasadniczo na zmia-
nę trendów na krajowym rynku materiałów 
eksploatacyjnych Sprzedaż powoli idzie 

w dół, przy czym szybsze tempo spadku dotyczy 
produktów alternatywnych. Z danych IDC wyni-
ka, że nadal rośnie w siłę segment OEM. W II poł. 
2020 r. dostawy tuszów i tonerów sięgnęły blisko 
6 mln sztuk, o 1,1 proc. mniej niż przed rokiem. 
Wartość polskiego rynku w ciągu półrocza utrzy-
mała się na poziomie zbliżonym do tego przed 
pandemią, a więc na poziomie około 200 mln dol. (760 mln zł) – 
tylko 0,8 proc. mniej niż przed rokiem. Z danych wynika więc, że 

n Krzysztof Pasławski 
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Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do druku na polskim 
rynku wprawdzie spadła, ale w niewielkiej skali. 
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Materiały 
eksploatacyjne: 
nieco mniej do podziału

RYNEK DRUKU

Roczna wartość 
polskiego rynku 
materiałów 
eksploatacyjnych to 
około 1,5 mld zł. 

Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych w II poł. 2020 r.

Rodzaj produktu Udział w rynku 
(szt.) Zmiana rok do roku Udział w rynku 

(wartość) Zmiana rok do roku

Oryginalny 60,5% 5,9% 78,0% 3,8%

Kompatybilny 35,3% -10,6% 19,9% -15,8%

Ponownie napełniany 3,5% -6,5% 0,9% -1,6%

Podróbka 0,7% -9,8% 1,2% 1,7%

W sumie 5,96 mln szt. -1,1% 200,4 mln dol. -0,8%
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Zdaniem resellera 

n Marek Szczerbik, właściciel, toners.com.pl
Sprzedaż w porównaniu z czasem sprzed pandemii wzrosła 

o jakieś 20–30 proc. Ostatnio, wraz z rozluźnieniem lock-

downu, zakupy są jednak nieco mniejsze. Popularnością 

cieszą się przede wszystkim tusze, ponieważ w domach lu-

dzie mają zwykle atramentowe urządzenia, niemniej wzro-

sła również sprzedaż tonerów. Przy czym góruje popyt na 

materiały alternatywne, których udział w sprzedaży jest 

nawet większy niż przed pandemią. Wydaje mi się, że to 

kwestia zarówno ceny produktu, jak i pojemności – zwy-

kle zamienniki mają większą pojemność niż produkty OEM. 

Oryginalne materiały kupują zwykle urzędy oraz większe 

przedsiębiorstwa. Co do materiałów ponownie napełnia-

nych, to obecnie zainteresowanie nimi jest niewielkie. Tym 

niemniej nadal są klienci, którzy decydują się na taką opcję, 

gdy koszt wynosi około 30 proc. ceny oryginalnego 

produktu. 

n Jarosław Adamski, właściciel, Printland
W ciągu ostatniego roku sprzedaż spadła o jakieś 20 proc. 

Naszymi klientami są głównie przedsiębiorstwa i urzędy, 

bo sporo fi rm zamknięto w czasie lockdownów. Wpraw-

dzie materiały do druku były kupowane dla osób pracują-

cych w domach, jednak nie zrekompensowało to spadku 

zamówień do biur. Od dawna obserwujemy zresztą spa-

dek sprzedaży i wydaje się, że będzie on kontynuowany, 

ponieważ fi rmy przechodzą w coraz większym stopniu na 

obieg paperless. To samo zresztą dotyczy także urzędów. 

Popytem cieszą się głównie materiały alternatywne, zaś te 

oryginalne kupują bogate spółki skarbu państwa, a także 

sektor publiczny, jak na przykład służba zdrowia. Jednakże 

tutaj również widać szybkie przechodzenie na systemy cyf-

rowej dokumentacji. 

n Piotr Bereza, współwłaściciel, Alfa Systemy Komputerowe
Sprzedaż waha się w zależności od dostępności produktów 

w atrakcyjnych cenach. Jeśli uda nam się je pozyskać, to 

notujemy większą sprzedaż, a jak ceny są mniej atrakcyjne, 

to klienci prawdopodobnie kupują gdzie indziej. W sprze-

daży online, na którą przeszliśmy jakieś dwa lata temu, jest 

duża konkurencja. Wyraźny wzrost sprzedaży w czasie 

pandemii notowaliśmy jedynie na jej początku, gdy zamk-

nięto stacjonarne sklepy. 
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Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

O ile dane IDC wskazują, że materiały OEM coraz bardziej 
dominują na rynku i osiągnęły już 60 proc. ilościowego udziału 
w sprzedaży (4 lata temu odsetek ten wynosił 51 proc.) to resel-
lerzy, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie twierdzą, że większym 
popytem cieszą się zamienniki. W niektórych sklepach ich udział 
w sprzedaży jest większy niż przed pandemią i sięga ok. 80 proc. 

Resellerzy spodziewają się, że rynek materiałów eksploata-
cyjnych do druku w dłuższej perspektywie będzie się kurczył 
– coraz więcej fi rm i urzędów będzie polegać na rozwiązaniach 
paperless. W związku z pracą zdalną transformacja w tym kie-
runku przyspieszyła także w mniejszych fi rmach.

Sprzedaż materiałów 
eksploatacyjnych według 

technologii w II poł. 2020 r.

Tusze

64%

36%

Tonery
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n Wojciech Urbanek

Choć rynek systemów do zarządzania urządzeniami końcowymi 
zmierza w kierunku unifi kacji, nie jest to droga usłana różami. 
Dostawcy tego typu rozwiązań muszą sprostać specyfi cznym 
potrzebom klientów i przystosowywać produkty do dynamicz-
nych zmian zachodzących w świecie nowych technologii.

komputerami i… 

PLATFORMY 
do zarządzania

Wraz z  upowszechnieniem się 
smartfonów dostawcy syste-
mów do zarządzania urządze-

niami końcowymi musieli dostosować 
swoje rozwiązania do obsługi „inteligent-
nych” telefonów i  wyznaczyć granice 
pomiędzy terminalami fi rmowymi oraz pry-
watnymi. Tym samym do istniejących już 
narzędzi, takich jak CMT (Client Mana-
gement Tools), dołączyły kolejne: MDM 
(Mobile Device Management), Mobile App 
Management (MAM) czy Enterprise Mo-
bility Management (EMM), a później UEM 
(Unifi ed Endpoint Management). Ten po-
dział staje się coraz bardziej nieczytelny dla 
klientów, tym bardziej, że część producen-
tów wykorzystuje kategoryzację do celów 
marketingowych. Zresztą nawet niezbyt 
wnikliwa analiza funkcjonalności pokazu-
je, że funkcjonalności UEM i MDM są do 
siebie zbliżone, podobnie jak rodzaj obsłu-
giwanych przez nie urządzeń. 

– W naszej ocenie rozdrobnienie rynku jest 
pozorne. Wiele skrótów używa się jako syno-
nimy lub po prostu błędnie. Preferujemy pro-
ste rozwiązania, dlatego dzielimy systemy na 

EMM oraz UEM. Te pierwsze skupiają się na 
ochronie i zarządzaniu urządzeniami mo-
bilnymi, a komputery są w tym przypadku 
miłym dodatkiem. Na pecetach koncentru-
ją się UEM-y, zaś smartfony i tablety stano-
wią jedynie dopełnienie. Wiem, że nie jest to 
podział zgodny ze sztuką, ale pozwala łatwo 
wytłumaczyć klientom występujące różnice 
– tłumaczy Piotr Kudrys, Product Owner 
w fi rmie Proget. 

Wiele wskazuje na to, że rynek systemów 
do zarządzania urządzeniami końcowy-
mi będzie ewoluował w kierunku unifi kacji 
narzędzi. W zasadzie ten proces już się roz-
począł i  niewykluczone, że w  niedalekiej 
przyszłości stosowana obecnie nomenkla-
tura straci na znaczeniu. Nabywcy nie będą 
się zastanawiać czy potrzebują systemu UEM 
lub EMM, a może EMM i MDM z odrobiną 
MAM. Natomiast administratorzy odpowie-
dzialni za zarządzenie urządzeniami koń-
cowymi skoncentrują się na priorytetowych 
funkcjach, takich jak obsługa aplikacji, za-
pewnienie bezpieczeństwa, skalowanie czy 
dostosowanie platformy do pracy w środowi-
sku chmurowym bądź lokalnym. 

Analitycy śledzący rynek systemów do za-
rządzania urządzeniami końcowymi wyso-
ko oceniają szanse rynkowe platform UEM. 
Przykładowo Grand View Research prze-
widuje, że w latach 2020–2027 ten segment 
rynku będzie rosnąć w tempie 32 proc. rocz-
nie. Według analityków z MarketsandMar-
kets globalna wartość rynku UEM osiągnie 
w 2022 r. wartość 7 mld dol.
Potrzeba posiadania ujednoliconego roz-
wiązania do zarządzania komputerami, 
tabletami, smartfonami czy inteligentny-
mi gadżetami jest jednym z podstawowych 

okularami
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czynników napędzających popyt na UEM. 
Zainteresowanie rośnie wraz ze wzrostem 
liczby urządzeń końcowych używanych 
przez pracowników. Nie bez znaczenia jest 
też przejście na hybrydowy tryb pracy. For-
rester przewiduje, że do końca bieżącego 
roku połowa pracowników umysłowych 
będzie pracować zdalnie. 

– Praca zdalna w znaczący sposób wpły-
nie na popyt na systemy do zarządzania 

„końcówkami”. Deloitte podaje, że w czasie 
pandemii Covid-19 liczba „inteligentnych” 
urządzeń wzrosła ponad dwukrotnie. Należy 
pamiętać, że w przypadku pracy zdalnej fi rma 
musi zabezpieczyć często tysiące biur zdal-
nych, zamiast jednej stacjonarnej placówki –
tłumaczy Bartosz Leoszewski, CEO Famoc. 

Ostatnimi czasy widać ruch w interesie, 
aczkolwiek dostawcy systemów UEM mu-
szą pokonać kilka przeszkód, aby trafi ć do 
szerszego grona odbiorców. Do najpoważ-
niejszych barier hamujących sprzedaż nale-
żą koszty związane z wdrożeniem platformy 
oraz brak świadomości na temat korzy-

ści płynących z tego tytułu. Na rodzimym 
rynku dodatkowym problemem jest tzw. 
dług technologiczny. Wiele fi rm korzysta 
z przestarzałych systemów operacyjnych, 
a  systemy UEM w  takim przypadku nie 
wykorzystują w pełni wszystkich swoich 
możliwości. Szkoda, bowiem nowoczesne 
platformy mają dużo do zaoferowania swo-
im użytkownikom. Przy czym, o ile dostawcy 
dość swobodnie defi niują zadania stawiane 
przed systemami UEM, o tyle agencje ba-
dawcze starają się być w tym przypadku 
bardziej precyzyjne. Według IDC systemy 
tej klasy powinny – oprócz obsługi kompu-
terów – realizować podstawowe funkcje 
dostępne w MDM-ach czy MAM-ach. Do 
tego dochodzą też usługi bezpieczeństwa 

w postaci DLP (Data Loss Prevention), 
ograniczenia kontroli dostępu do pli-

ków oraz PIM (Product Information 
Management). 

Choć systemy UEM cały czas ewo-
luują w kierunku nowych przypadków 

użycia i zadań związanych z zarządzaniem, 
wymienione powyżej możliwości to zda-

niem IDC jedynie niezbędne minimum. 
Analitycy zauważają również, że plat-

formy UEM, dzięki szerokiemu wglą-
dowi na punkty końcowe i aktywność 
użytkowników końcowych, stają się 
centralnym punktem gromadzenia 

i analizy danych dotyczących zacho-
wania pracowników, wzorców użytko-

wania urządzeń, aplikacji i danych, a także 
analizy wydajności i dostępności oprogra-
mowania. IDC twierdzi, że systemy UEM 
oferujące szerokie możliwości w zakresie 
analityki i raportowania zyskają przewagę 
nad produktami, które nie koncentrują się 
na tych zagadnieniach. 

– Przewrotnie można powiedzieć, że po-
trzeba kontroli jest jednym z  czynników 
napędzających sprzedaż UEM. Wielu me-
nadżerów chce dokładnie wiedzieć co robią 
ich pracownicy, kontrolować ich aktywność, 
obecność, sprawdzać jakie strony odwiedza-
ją, zamiast rozliczać ich z efektów – zauwa-
ża Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny 
na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie 
w fi rmie Ivanti. 

Dostawcy systemów do zarządzania fl otą 
przenośnych terminali muszą nadążać za 
dynamicznymi zmianami zachodzący-
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RYNEK

mi w mobilnym świecie. Jak do tej pory ra-
dzą sobie na tym polu całkiem nieźle. Takie 
produkty jak MDM, EMM czy MAM reali-
zują szeroką gamę funkcji stojących na stra-
ży urządzeń, aplikacji, a także danych. Choć 
miejsce wymienionych produktów próbu-
ją zająć systemy UEM, to w oczach wielu 
klientów nadal stanowią one podstawowe 
filary zarządzania mobilnością. Niepośledni 
wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko licz-
ba używanych smartfonów, ale także ilość 
przetwarzanych danych – w ciągu miesiąca 
jest to około 10 GB. 
– Małe i średnie firmy zgłaszają zapotrzebo-
wanie na systemy MDM, natomiast większe 
przedsiębiorstwa zazwyczaj szukają rozsze-
rzeń do tego typu platform. Chcą zarządzać 
smartfonami, tabletami oraz komputerami za 
pośrednictwem tej samej konsoli – przyznaje 
Mikołaj Sikorski, New Business Developer 
w Dagmie. 

Systemy MDM wdraża się w celu egze-
kwowania zasad na urządzeniach nale-
żących do firmy, aczkolwiek działają one 
również w trybie BYOD. Produkty z tej gru-
py oferują różnego rodzaju zabezpiecze-
nia, w tym szyfrowanie urządzeń, silny kod 
PIN, blokadę ekranu smartfona po określo-

nym czasie bezczynności czy zdalne czysz-
czenie urządzenia mobilnego w przypadku 
jego zgubienia lub kradzieży. Ponadto reali-
zują takie funkcje jak lokalizacja termina-
li, kontrola i  zarządzanie 
aplikacjami. Według badań 
przeprowadzonych przez 
MarketsandMarkets, war-
tość branży MDM, która 
w 2017 r. wynosiła 1,69 mld 
dol., wzrosła do 4,3 mld dol. 
w roku 2020 r., a w 2025 r. 
ma osiągnąć poziom 
15,7 mld dol. Ten skok jest 
oczywiście w dużej mierze 
napędzany wykładniczym 
wzrostem liczby pracowników mobilnych. 

Nieco mniej popularnymi rozwiązania-
mi niż systemy MDM są MAM-y, które kon-
centrują się przede wszystkim na poziomie 
aplikacji, dzięki czemu pracownicy mogą 
wykonywać zadania robocze na urządze-
niach prywatnych. Jednakże granice pomię-
dzy rozwiązaniami MDM i MAM są coraz 
bardziej płynne. Wcześniej oba systemy 
były sprzedawane jako oddzielne produk-
ty, a obecnie często wchodzą w skład stan-
dardowego wyposażenia platform EMM 
lub UEM. Eksperci zauważają, że EMM 

jest systemem, który powinien sprawdzić 
się w przypadku firm rozważających 

uruchomienie wirtualnej infra-
struktury mobilnej oraz rozwi-

jających projekty bazujące 
na dostępie zdalnym oraz 

chmurze publicznej. 

Przedsiębiorcy za-
czynają powo-
li doceniać wartość 
urządzeń IoT oraz 
elektronicznych ga-

dżetów noszonych 
na ciele. Ale zarządza-

nie tą grupą produktów, 
a  także ich zabezpie-

czenie w taki sam sposób 
jak resztę firmowych urzą-

dzeń, stanowi wyzwanie, cho-
ciażby ze względu na ich duże 

zróżnicowanie. Można przytaczać 
setki przykładów działania przedmio-

tów IoT w biznesie, od prostych – takich 
jak pomiary temperatury czy wilgotności 
– aż po czujnik wagi do podeszew butów, 
który wibruje, gdy pracownik podnosi zbyt 

ciężki ładunek. Oczywiście 
część dostawców UEM de-
klaruje obsługę urządzeń 
IoT. Jednakże obejmuje 
ona najbardziej popularne 
rozwiązania, takie jak wy-
świetlacze nagłowne czy 
smartwache. Zdecydowa-
nie gorzej przedstawiają 
się możliwości w zakresie 
zarządzania urządzeniami 
adresowanymi dla sektora 

medycznego czy specyficznymi produkta-
mi branżowymi.

– Różnorodność urządzeń i  systemów, 
w oparciu o które działają, jest za duża, że-
by było możliwe podłączenie całego IoT pod 
jedną konsolę dla administratora. Myślę, że 
jak zaczniemy przechodzić z etapu boomu do 
standaryzacji, wówczas pojawią się technicz-
ne możliwość zarządzania, a nie tylko katalo-
gowania, jak to najczęściej obecnie wygląda 
– przyznaje Piotr Kudrys

Swojej szansy w powstałej niszy szuka-
ją mniejsi gracze, tacy jak angielska firma  
Augmate oferująca platformę do zarządza-
nia urządzeniami IoT. Na liście obsługiwa-
nych przedmiotów znajdują między innymi 
okulary RealWear sterowane głosem, oku-
lary przemysłowe Vuzix M400 czy też Pico 
G2. Augmate współpracuje z urządzeniami 
z systemem iOS i Android, ale nie zarządza 
komputerami stacjonarnym i laptopami. Ad-
ministratorzy IT mogliby potencjalnie połą-
czyć Augmate z tradycyjnym narzędziem do 
zarządzania „końcówkami”, ale posiadanie 
oddzielnych konsoli prowadzi do kompli-
kacji. Tak czy inaczej, tego typu wynalazki 
zamiast do unifikacji prowadzą do dalszego 
rozdrabniania rynku.

Integratorzy oferujący systemy do zarządza-
nia urządzeniami końcowymi powinni roz-
poczynać proces sprzedaży od zrozumienia 
strategii cyfrowej klienta oraz miejsca prze-
chowywania i dostępu do jego danych. Ty-
le teoria, co innego praktyka. Piotr Kudrys 
przyznaje, że partnerzy działają bardzo 
różnie. Część skupia się na szybkiej sprze-
daży małym i średnim firmom, inni preferu-

Rozdrobnienie 
rynku jest pozorne. 
Wiele skrótów 
używa się jako 
synonimy lub po 
prostu błędnie. 
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ją zaawansowane projekty wraz z pakietem 
usług wdrożeniowych. Jednak z obserwacji 
Progetu wynika, że najwięcej sprzedaje się 
prostych rozwiązań uruchamianych prak-
tycznie od ręki. Dzieje się tak, ponieważ 
przedsiębiorcy zazwyczaj potrzebują 
rozwiązania „na wczoraj”. 

Zdaniem Bogdana Lontkowskie-
go przebieg procesu sprzedaży zale-
ży w znacznym stopniu od kompetencji 
sprzedawców. Klasyczni resellerzy pre-
ferują rozwiązania pudełkowe, bowiem 
nie mają wystarczającej wiedzy, aby za-
proponować klientowi coś więcej. Nato-
miast integratorzy wybierają projekty, 
gdzie pojawiają się możliwości uzyska-
nia dodatkowych przychodów ze sprze-
daży usług. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że ła-
twiej jest u  nas znaleźć odbiorców 
prostszych systemów aniżeli zaawan-
sowanych kombajnów. Nie ma w  tym 
więc nic dziwnego, że resellerzy wychodzą 
naprzeciw potrzebom lokalnego rynku. 

– Resellerzy, a także integratorzy wyka-
zują największe zainteresowanie systema-
mi EMM, ponieważ większość klientów nie 
jest w stanie w pełni wykorzystać wszyst-
kich możliwości UEM. Zakres funkcjonal-
ności oferowany przez rozwiązanie EMM 
w  zupełności im wystarcza – tłumaczy 
Bartosz Leoszewski. 

Osobną kwestią pozostaje sprze-
daż MDM, UEM czy EMM jako SaaS. 
Wprawdzie niektórzy dystrybutorzy, 
w tym między innymi Dagma, mocno 
stawiają na model usługowy, ale wielu 
rodzimych resellerów oferuje rozwiązania 
wdrażane w środowisku lokalnym, zresztą 
tak jak w wielu innych segmentach rynku 
nowych technologii. Bogdan Lontkowski 
ubolewa nad takim stanem rzeczy.

– Odnoszę wrażenie, że lada moment 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
nie zatrudniają informatyków, bądź ich 
zespoły IT są mocno okrojone, będą po-
szukiwać rozwiązań UEM dostarcza-
nych przez zewnętrznych usługodawców 
– mówi Bogdan Lontkowski.

Być może jest to rzeczywiście właściwy  
moment dla integratorów, aby przygoto-
wać się do nowego rozdania i włączyć do 
walki o rynek, rozszerzając swoje portfolio 
nie tylko o systemy obsługujące okulary, ale 
również usługi.   n

Zdaniem specjalisty 

n Jerzy Adamiak, Storage Systems Consultant, Stovaris
Praca w trybie zdalnym nieco komplikuje możliwości zarządza-

nia urządzeniami końcowymi. Wiadomo, że środowisko domowe 

jest mniej bezpiecznie niż lokalne biura. Dlatego też dużego zna-

czenia nabiera odpowiednie zabezpieczenie zdalnych kompute-

rów przed potencjalnymi atakami i włamaniami. W tym przypadku 

z pomocą może przyjść oprogramowanie nie tylko zarządzające 

urządzeniami końcowymi, ale również dbające o aktualizacje systemów 

operacyjnych i operacji użytkowych. Pierwszorzędną cechą jest automatycz-

ne wprowadzanie poprawek, niezależnie od woli użytkownika. Badania jed-

noznacznie pokazują bowiem, że to właśnie użytkownik stanowi największe 

zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji.

n Sebastian Kisiel, Senior Sales Engineer, Citrix Systems 
Do kluczowych czynników napędzających popyt na systemy do 

zarządzania urządzeniami końcowymi należy zaliczyć coraz 

większą dojrzałość rynkową produktów, a także nieprzewidzia-

ne sytuacje, takie jak pandemia. Wzrost liczby zdalnych pracow-

ników wygenerował zapotrzebowanie na rozwiązania, które są 

w stanie zdalnie skonfi gurować i zabezpieczyć urządzenia dostę-

powe. Innym czynnikiem jest zmiana pokoleniowa pracowników. Mło-

de pokolenia żyją z cyfrowymi technologiami od najmłodszych lat. Chcą z nich 

również korzystać w pracy, aby utrzymać odpowiednią efektywność i satys-

fakcję ze sposobu wykonywania swoich zadań. To też pokazuje nasze ostatnie 

badanie, z którego wynika, że 44 proc. badanych oczekuje w pracy elastycz-

ności co do wyboru urządzeń, ilości czasu poświęcanego na wykonywanie po-

szczególnych zadań oraz preferowanych godzin, w których są one realizowane.

n Mikołaj Sikorski, New Business Developer, Dagma 
Zdalna praca wiąże się z nowymi wyzwaniami dla działów IT. Jed-

nym z największych jest zarządzanie urządzeniami końcowymi, 

które może być utrudnione, kiedy pracownik znajduje się poza 

siedzibą fi rmy. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem tego 

problemu jest wdrożenie systemów MDM lub UEM. Firmy wy-

kazują rosnące zainteresowanie tymi produktami od dwóch lat. 

O wyborze platformy do zarządzania punktami końcowymi najczęściej 

decydują trzy czynniki: zabezpieczenie terminali, uzyskanie wyższej produk-

tywności w zarządzaniu fl otą urządzeń oraz kontrola nad aplikacjami zainsta-

lowanymi na smartfonach, tabletach i komputerach. 

n Sebastian Wąsik, Country Manager, baramundi software
Rozproszenie infrastruktury informatycznej fi rmy, w postaci 

służbowych laptopów i smartfonów lub prywatnych urządzeń 

z zainstalowanymi biurowymi aplikacjami, staje się sporym wy-

zwaniem dla administratorów. Tracą oni bowiem bezpośredni 

dostęp do punktów końcowych. Ta sytuacja powoduje zwiększe-

nie zapotrzebowania na systemy do ujednoliconego zarządzania 

punktami końcowymi, ułatwiające zdalne zarządzanie fi rmową infra-

strukturą. Te rozwiązania, jak sama nazwa wskazuje, powstały w celu unifi kacji 

procesu zarządzania całą infrastrukturą informatyczną fi rmy. W związku z tym 

dobry system UEM łączy w sobie cechy MDM, ITAM, MAM czy EMM, zapewnia-

jąc jednolitą platformę do zarządzania. Jesteśmy zdania, że właśnie to podej-

ście stanie się standardem na rynku. 
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W prowadzenie iPhone’a przez 
Apple w  2007  r. spowodo-
wało zmianę paradygmatu 

w sposobie zarządzania firmowymi i pry-
watnymi urządzeniami przez działy IT. 
Przed debiutem telefonu z nadgryzionym 
jabłuszkiem, administratorzy koncentro-
wali się na komputerach stacjonarnych 
i laptopach. Jednak wraz z inwazją smart-
fonów sprawy mocno się skomplikowały. 
Na szczęście admini otrzymali narzędzie, 
które pozwala okiełznać mobilny chaos 
w firmach oraz instytucjach. Na fali i po-
pularności „inteligentnych” telefonów 
wypłynęły platformy MDM. Jak sama na-
zwa wskazuje, narzędzia tego typu służą 
do zarządzania flotą mobilnych termina-
li. Wymuszają korzystanie z przenośnych 
urządzeń w zgodzie z firmowymi zasada-
mi. Oprogramowanie pozwala na tworze-
nie polityk bezpieczeństwa dla każdego 
pracownika, realizując takie funkcje, jak 
geolokalizacja, szyfrowanie urządzeń ze 
służbowymi danymi czy blokada telefonu 
w przypadku jego utraty.

–Zainteresowanie rozwiązaniami do za-
rządzania urządzeniami końcowymi wy-
nika z kilku czynników. Klienci najczęściej 
tłumaczą inwestycje w MDM konieczno-
ścią zwiększenia bezpieczeństwa termina-
li, efektywnego zarządzania flotą urządzeń 
oraz kontrolą nad aplikacjami zainstalowa-
nymi na smartfonach – tłumaczy Mikołaj Si-
korski, New Business Developer w Dagma  
Bezpieczeństwo IT. 

Właściciele smartfonów stosują je nie tyl-
ko do celów komunikacji czy przeglądania 
stron internetowych, ale również wysyła-
nia i odbierania poczty, przechowywania 
służbowych notatek, nagrań dźwiękowych, 
dokonywania płatności czy robienia zaku-
pów online. Według Statista w 2021 r. blisko 
73 proc. sprzedaży online będzie realizowa-
nych za pomocą smartfonów. 

Co gorsza, szacuje się, że ponad poło-
wa pracowników za pomocą prywatnych 
smartfonów bądź tabletów wykonuje czyn-
ności służbowe. Tego typu zachowania 
potęgują zagrożenia, zaś okazja czyni zło-
dzieja. Jak wynika z danych Orange Polska 
w ubiegłym roku liczba zagrożeń mobil-
nych wzrosła o 85 proc. Napastnicy mają 
rozmaite pomysły na wykorzystanie przeję-
tego smartfona – mogą korzystać z naszych 
kontaktów czy haseł logowania, a także wy-
kraść pieniądze z bankowego konta. Czę-
sto posługują się złośliwymi aplikacjami, 
przejmującymi kontrolę nad urządzeniem. 
Innym problemem jest utrata urządzeń mo-
bilnych. Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez Kensington aż 41 proc. naruszeń 
danych następuje w wyniku zgubienia lub 
kradzieży urządzeń. W skali roku ginie oko-
ło 70 mln przenośnych urządzeń, z czego 
odzyskiwanych jest zaledwie 7 proc. 

Według obiegowych opinii systemy MDM 
obsługują smartfony i tablety, ale w rze-

czywistości ich możliwości są znacznie 
większe. Najlepszym tego przykładem jest 
platforma Hexnode MDM, pozwalająca na 
zarządzanie całą flotą urządzeń, zarówno 
smartfonów i  tabletów z systemami iOS 
i Android, jak i komputerów z Window-
sem oraz macOS. Hexnode oferuje pełną 
integrację z Android Enterprise, Samsung 
Knox, Apple DEP oraz Active Directory. 
Hexnode MDM pozwala blokować kon-
kretne urządzenia, jeżeli zostaną skra-
dzione, jak też zdalnie usuwać z nich dane. 
Kiedy pracownik poinformuje admini-
stratora, że zgubił telefon, ten z poziomu 
konsoli zarządzającej zablokuje dostęp do 
urządzenia. Ciekawym rozwiązaniem jest 
tworzenie polityk bezpieczeństwa, które 
inicjują pewne działania po wejściu pra-
cownika w konkretny obszar geograficzny. 
Funkcjonalność umożliwia automatycznie 
przełączanie się na korzystanie przez tele-
fon z firmowej sieci Wi-Fi czy też blokowa-
nie otwierania pewnych dokumentów poza 
firmą. Konkretne reguły można ustalać nie 
tylko w obrębie określonych lokalizacji, ale 
również w  określonych godzinach. Ela-
styczne licencjonowanie (składa się z pię-
ciu planów), pozwala dostosować MDM 
do potrzeb dowolnej organizacji. Wśród 
użytkowników Hexnode MDM znajdują 
się światowi liderzy w swoich branżach, 
jak Volvo, Logitech, Hilton, EY czy Swatch. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stro-
nę www.hexnode.com.pl lub zapisz się na 
darmowy webinar!

ADVERTORIAL
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Pracownicy mobilni odgrywają kluczową rolę w wielu firmach, dlatego działy IT muszą przywią-
zywać coraz większą wagę do ochrony aplikacji i danych znajdujących się na smartfonach, lapto-
pach czy tabletach. W tej roli sprawdzają się rozwiązania MDM (Mobile Device Management).

MDM  
na ratunek
danym

64_CRN_08_2021 adv_dagma_Hexnode.indd   64 16.08.2021   20:08:14



Robert Faletra
Autor pełni funkcję Executive 

Chairman w The Channel Company, 
wydawcy amerykańskiej edycji CRN. 

Jeśli jeszcze 
nie jesteś SSP, 

to lepiej 
się pospiesz. 

Na moje takie, a nie inne postrzega-
nie rzeczywistości wpływa fakt, 
że w CRN-ie bardzo uważnie ob-

serwujemy rynek i zaczynamy opisywać 
trendy na długo przed tym, zanim okażą 
się stałym elementem codzienności. Zna-
komitym przykładem jest chmura. Dys-
kutowaliśmy o jej przyszłości na łamach 
pisma, a także podczas naszej konferencji 
XChange na cztery lub pięć lat przed zro-
zumieniem idei cloudu i akceptacją tejże 
przez rynek. 

W 2015 r. przeprowadziliśmy badanie, 
którego wyniki zaprezentowaliśmy rok 
później. Wprowadziliśmy wtedy do obie-
gu kategorię Solution Service Providera 
jako nowego modelu działania w ramach 
cloud computingu (patrz: „Witamy w erze 
SSP”, CRN Polska, nr 1/2016). Obecnie, po 
pięciu latach, cloud wciąż jest na etapie 
ewolucji, a branża spekuluje, jak szybko 
ona przebiega i czego możemy spodzie-
wać się w przyszłości. 

Moim zdaniem tempo rozwoju takiej 
czy innej technologii nie jest kluczowe, 
bo dostosowanie się rynku do kolejnych 
zmian technologicznych, w tym wpro-
wadzenie związanych z  tym nowych 
modeli biznesowych, po prostu musi po-
trwać. Tak, jak miało to miejsce w przy-
padku Strategic Service Providerów, 
którzy dopiero od niedawna mają przed 
sobą naprawdę szeroką drogę rozwo-
ju, w związku z tym, że rynek zaakcep-
tował chmurę jako taką. Wprawdzie już 
w 2015 r. spora grupa integratorów była 
już na to gotowa, ale zbyt duży odsetek 
użytkowników końcowych, jak również 
producentów, jeszcze do tego nie dojrzał. 

Szczerze powiedziawszy, administra-
torzy IT w fi rmach nie widzieli wówczas 

korzyści z tego, że oddadzą część swoich 
kompetencji na zewnątrz, w ramach out-
sourcingu. Wielu z nich odrzucało ideę 
przeniesienia wszystkiego do chmury, po-
cząwszy od serwerów i backupu danych. 
Postrzegali to jako sposób na redukcję we-
wnętrznych działów IT, a w ludzkiej natu-
rze leży obrona raczej własnego interesu 
niż interesu ogółu. A ten z kolei wymagał, 
żeby administratorzy podczas strategicz-
nych spotkań fi rmowych byli zdolni do 
wsparcia organizacji w jej rozwoju w naj-
lepszy możliwy sposób, nawet taki, który 
nie odpowiada działowi IT. Z kolei produ-
cenci musieli zmienić podejście do swoich 
programów partnerskich i dostosować je 
do nowych usług świadczonych przez in-
tegratorów systemów. 

Co ciekawe, kiedy pojawił się COVID-19 
i nagle pracownicy większości fi rm znik-
nęli z biur, wewnętrzne działy IT stały się 
dostawcami zdalnych usług na zasadzie 
outsourcingu, a więc podobnie, jak inte-
gratorzy. Przy czym wiele aplikacji, któ-
re nie były wcześniej używane w modelu 
chmurowym musiało zostać przeniesio-
nych do chmury tak szybko, jak to moż-
liwe. Cięcie kosztów i outsourcing tego, 
co tylko można, stało się z dnia na dzień 
czymś normalnym. W efekcie po kilku-
nastu miesiącach od kiedy koronawirus 
przybył do nas z Chin, jesteśmy świadka-
mi przyspieszonego rozwoju modelu biz-
nesowego Strategic Service Providerów. 
HPE, Dell, Cisco i inni duzi producenci 
sprzętu także działają już w sposób, któ-
ry sprzyja fi rmom SSP. Przede wszystkim 
użytkownicy są również gotowi na współ-
pracę z takimi integratorami, a więc jeśli 
jeszcze nie jesteś jednym z nich, to lepiej 
się pospiesz. 

Dlaczego rozwój Strategic 
Service Providerów  

W branży technologicznej uwielbiamy mówić o tym, jak szybki jest jej rozwój. Ale 

czy to prawda? W pewnym stopniu tak, choć te największe zmiany wymagają czasu. 

PO DRUGIEJ  STRONIE WIELKIEJ  WODY
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nikogo zwalniać. Nasi pracownicy także 
podjęli solidarnie decyzję, że zgodzą się na 
obniżkę pensji tylko po to, aby ich koleżan-
ki i koledzy zachowali stanowiska. Tak było 
przez dwa tygodnie – wspominał w niedaw-
nym wywiadzie dla „ITwiz” Wojciech Wol-
ny, prezes Grupy Euvic. 

Dodał, że przez kolejne 2 – 3 tygodnie 
nastąpiła cisza – klienci ani nie 
rezygnowali z  realizowanych 
projektów, ani nie rozmawiali 
o nowych. 

– Chyba wszyscy potrzebowali-
śmy czasu na oswojenie się z nową 
sytuacją, jej analizę i strategiczne 
decyzje. Potem zaś mieliśmy do 
czynienia z  eksplozją tematów, 
a ich liczba była większa niż tych, 
z  których klienci zrezygnowali. 
Zaczęliśmy więc zwiększać za-
trudnienie – dodał. 

Jak podkreśla Ewa Lis-Jeżak, dyrektor za-
rządzająca IDC Polska „dane i ich interpre-
tacja zyskały nowe znaczenie – wszyscy 
dzisiaj sprawdzają liczby, zarówno te do-
tyczące sprzedaży, jak i te odnoszące się do 
samej pandemii”. 

– Z jednej strony jest wielki popyt na infor-
macje, z drugiej te informacje bardzo szyb-
ko się dezaktualizują, a wyciągnięte z nich 
wnioski nie pomagają budować długotermi-
nowych planów działania. W IDC uaktual-
niamy dane co 2–3 tygodnie. Aktualizując 
nasze prognozy w kwietniu 2020 r., mieliśmy 
nadzieję, że w IT jest lepiej niż w innych sekto-
rach gospodarki, ponieważ wszyscy inwestują 
w technologię, aby sprostać nowym wyzwa-
niom, dostosować się do nowej sytuacji. Nasze 
analizy tego nie potwierdziły. W większości 
segmentów branży IT widać było spadki. 

Większość, bo 54 proc. ankietowanych przez nas fi rm IT, uczestników raportu ITwiz Best 100, 
stwierdziło, że rok 2020 był lepszy niż 2019, a jedynie 16 proc., że gorszy. 

IDC prognozuje, że rynek ICT w zeszłym 
roku wzrósł o 4 proc. (samo IT o oko-
ło 2,5 proc.). Tymczasem, jeszcze w ma-

ju ub.r. wszystko wskazywało na głębokie 
załamanie. W  zależności od scenariusza 
wielkość polskiego rynku informatycznego
miała zmniejszyć się od 3 proc. do nawet 
13 proc. Jak więc on faktycznie wyglądał? 
Jak zareagowali na niego 
klienci branży IT? Jakie wy-
niki osiągnęły fi rmy IT dzia-
łające w Polsce?

- W marcu 2020 roku mie-
liśmy do czynienia z dużą licz-
bą wypowiedzeń umów lub 
ograniczeniami zakresu re-
alizowanych już projektów. 
Okazało się, że z dnia na dzień 
100 osób w Grupie Euvic nie 
ma projektu. Zdecydowali-
śmy jednak, że nie będziemy 

RYNEK

W wakacje 
2020 r. 
nastąpił 
w Polsce zwrot 
o 180 stopni 
i eksplozja 
inwestycji.

Roller coaster
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Widzimy wzrosty w niektórych technolo-
giach, ale są to wąskie wycinki jakiejś szer-
szej kategorii. Oprogramowanie wspierające 
pracę zdalną nie uratuje całej kategorii opro-
gramowania, a komputery PC sprzętu IT –
mówiła szefowa IDC Polska w maju 2020 r.

I nagle, w wakacje 2020 roku nastąpił 
na rynku IT w Polsce zwrot o 180 stopni 
i eksplozja inwestycji koniecznych, przy-
gotowujących na niepewność „życia z ko-
ronawirusem”. Miał miejsce gwałtowny 
skok w kierunku cyfrowej gospodarki, któ-
rej dokonaliśmy jako kraj, fi rmy i obywate-
le. Zatarły się przy tym granice – w wejściu 
w cyfrowe kanały nie przeszkadzał ani wiek, 
ani wykształcenie, ani branża. Okazało się, 
że zwykle powstrzymywały nas tylko barie-
ry mentalne, które zanikły. Gdy okazało się, 
że nie ma innego wyjścia, zaczęliśmy funk-
cjonować w świecie online. Błyskawicznie 
dokonaliśmy cyfryzacji kraju i nie odstaje-

my już od średniej europejskiej, choć widać 
było różnice w poszczególnych branżach. 

Zmiany priorytetów 

Pandemia okazała się akceleratorem cyfro-
wej transformacji, która w każdym z sek-
torów była realizowana inaczej. Branża 
fi nansowa skupiła się na przetwarzaniu da-
nych, przemysł na automatyzacji operacji, 
a handel na optymalizacji łańcucha dostaw. 
Nadal też w przypadku ponad 50 proc. fi rm 
inwestycje w technologie niwelowały do-
tychczasowe luki.

W 2020 r. nastąpiła też zmiana prioryte-
tów osób zarządzających polskimi fi rma-
mi. Innowacyjność –  obok efektywności 
kosztowej i  poprawy wydajności działa-
nia – znalazła się wśród trzech najważniej-
szych priorytetów. Klienci przesunęli się na 
czwarte miejsce. 

na polskim
         rynku IT 

1 CD Projekt RED 1 883 645

2 Asseco Poland 996 873

3 Comarch 988 489

4 NTT System 790 985

5 Integrated Solutions 730 546

6 Ten Square Games 574 286

7 Exatel 363 000

8 Transition Technologies 343 970

9 Wasko 303 936

10 Asseco Data Systems 295 160

10 największych fi rm IT z kapitałem 
polskim sprzedających własne 
produkty i usługi w 2020 r. (w tys. zł)

Ź
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1 Dell EMC Polska* 2 475 000

2 Lenovo Technology B.V.* 2 150 000

3 HP Inc.* 1 700 000

4 Microsoft* 1 470 000

5 Samsung Electronics Polska* 1 303 744

6 Intel Technology Poland* 1 060 000

7 Sii Polska 1 015 674

8 Apple Poland* 930 000

9 Ericsson 856 611

10 Capgemini Polska* 850 000

1 Comarch 204 006

2 Microsoft 130 000

3 Amazon Web Services Poland* 125 000

4 Oracle Polska 82 238

5 OVHcloud* 78 000

6 Integrated Solutions 60 882

7 Asseco Data Systems 58 404

8 NTT DATA Business Solutions 57 801

9 Craftware 55 237

10 Google Cloud Poland* 55 000

* szacunki

10 największych międzynarodowych fi rm IT 
działających na rynku polskim w 2020 r. (w tys. zł)

Najwięksi dostawcy usług cloud computing 
w Polsce w 2020 r. (w tys. zł)

1 CD Projekt RED 1 725 860

2 Comarch 481 839

3 Ericsson 540 521

4 Ten Square Games 510 338

5 Samsung Electronics Polska 473 744

6 DXC Technology Polska 349 434

7 Intive 339 950

8 Luxoft Poland 184 968

9 Lufthansa Systems Poland 147 449

10 Tieto Poland 128 000

Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT 
w Polsce w 2020 r. (w tys. zł)
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– W tle była konieczna zmiana organi-
zacji, jej wypłaszczenie, zburzenie dotych-
czasowych silosów pomiędzy działami oraz 
przeszeregowanie roli IT, wzmocnienie jej 
– komentują analitycy IDC. 

Jednocześnie 2020 r. pokazał, że polskie 
fi rmy w końcu przekonały się do chmury. 
Przestały obawiać się o jej bezpieczeństwo. 
Teraz ciężar obaw przesunął się na kwestie 
regulacyjne i privacy. Okaza-
ło się bowiem, że cloud com-
puting to jeden z naturalnych 
sposobów kupowania IT. Jak 
znajdzie się odpowiednie roz-
wiązanie w chmurze, to orga-
nizacje je po prostu wybierają. 
Zeszły rok pokazał również, że 
kupowanie sprzętu nie było już 
tak oczywiste i łatwe, a znacz-
nie szybciej można kupić od-
powiednią usługę IaaS/PaaS.

Pandemia zmieniła tak-
że priorytety w  bezpieczeń-
stwie. Jeszcze przed rokiem 2020 osobom 
odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo 
najbardziej przeszkadzał brak budżetu i od-
powiednich specjalistów. Obecnie budżet 
jest poza pierwszą dziesiątką największych 
bolączek. Znalazł się dopiero na miejscu 12. 
Dalej ważne są kompetencje – a raczej ich 
brak – ale na 1. miejscu najważniejszych 
problemów (60 proc. odpowiedzi) uplaso-

wał się fakt wykorzystywania przestarzałej 
technologii, w efekcie czego większość prac 
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
IT jest wykonywana manualnie. Proble-
mem jest również brak rozwiązań automa-
tyzujących proces monitorowania zagrożeń, 
a także wykorzystania do tego celu narzę-
dzi stosujących algorytmy Artifi cial Intelli-
gence/Machine Learning. Brak specjalistów 

ds. cyberbezpieczeństwa bę-
dzie napędzał rynek usług. 
Potrzebne umiejętności i kom-
petencje będą częściej kupowa-
ne od fi rm zewnętrznych. 

O tym, jak dziś postrzegane 
są fi rmy IT, świadczy też in-
deks WIG-Informatyka, który 
po niewielkim załamaniu tuż 
po ogłoszeniu pierwszego lock-
downu w marcu 2020 r. (spa-
dek z 3098 pkt. do 2458 pkt.) 
sukcesywnie rósł, przekracza-
jąc na początku lipca br. poziom 

4500 pkt. Oznacza to wzrost – w porówna-
niu z załamaniem na początku pandemii – aż 
o 83 proc. W roku 2019 indeks WIG-INFO 
wzrósł „jedynie” o 42 proc. 

Podsumowanie rynku IT 
w 2020 roku 
Według danych IDC, w zeszłym roku polski 
rynek ICT wzrósł do 19,3 mld dol. (75 mld zł). 
Na rok 2021 prognozowany jest wzrost po-
wyżej 5 proc., co oznacza, że wartość rynku 
ICT w Polsce przekroczy 20 mld dol. Sta-
nie się to dlatego, że zdecydowanie większa 
liczba respondentów – głównie w sekto-
rze przemysłowym – zamierza zwiększyć 
wydatki na IT. Samo IT to 12,55 mld dol. 
(ok. 49 mld zł). Rok wcześniej wartość te-
go segmentu rynku ICT wyniosła 12,24 mld 
dol. (ok. 47 mld zł).

Najważniejszy jest fakt, że wydatki na IT 
rosły, mimo spadku PKB w Polsce. Wzrost, 
w porównaniu z rokiem 2019, odnotowa-
ła większość kategorii. Rosło – choć dzięki 
chmurze (wzrost SaaS o 27 proc.) – opro-
gramowanie (6,5 proc.) i nie widać zwolnie-
nia. Podobnie sprzedaż sprzętu IT i usług. 
Jeśli gdzieś były spadki, to raczej spowo-
dowane przesunięciem wydatków z roz-
wiązań on-premise na chmurę. Wartość 

rynku cloud computingu –  według IDC 
Polska – w 2020 r. wyniosła 475 mln dol. 
(1,85 mld zł). Do roku 2025 ma zaś prze-
kroczyć 1 mld dol. Natomiast według PMR 
szacowana wartość polskiego rynku usług 
w chmurze – na podstawie danych uwzględ-
niających wpływ pandemii oraz rozwój pra-
cy zdalnej – to już ponad 2 mld zł.

Warto jednak pamiętać o charakterysty-
ce polskiego rynku IT, gdzie ponad 50 proc. 
jego wartości (6,56 mld dol.) pochodzi ze 
sprzętu IT. Każdy wzrost w tej kategorii to 
impuls rozwojowy dla całego rynku, a w ro-
ku 2020 było ich bardzo dużo. Przykładem 
mogłyby być rządowe zakupy kompute-
rów dla szkół. Efektem programów, takich 
jak „Szkoła zdalna” i „Szkoła zdalna+”, był 
900-proc. wzrost ilościowy i 500-proc. (!) 
wzrost wartościowy wydatków na kompu-
tery w sektorze edukacji. 

Ponieważ lockdown okazał się długoter-
minowy, sytuacja z nim związana mocno 
przełożyła się na zakupy komputerów PC 
w całym 2020 r. Końcówka roku nie była 
słabsza, jak pierwotnie zakładano – okaza-
ło się, że trend wzrostowy jest kontynuowa-
ny. Co prawda w roku 2020 sprzęt IT bardzo 
podrożał, natomiast w ujęciu ogólnym ku-
powaliśmy masowo maszyny tańsze, więc 
wzrost wartościowy komputerów PC to 
ostatecznie 34 proc. w skali roku (w II kwar-
tale wzrost ten przekroczył nawet poziom 
70 proc.), a tabletów aż 40 proc.

Liderzy raportu 
ITwiz Best 100
Łączne przychody fi rm, które znalazły się 
w tegorocznej edycji rankingu ITwiz Best 
100 (280 fi rm), to ponad 65 mld zł. Choć 
oczywiście nie jest to równoznaczne z war-
tością polskiego rynku IT. Część bowiem 
tych samych przychodów raportowana jest 
przez kilka fi rm – vendorów, dystrybutorów, 
którzy sprzedają ich produkty oraz partne-
rów tych drugich, którzy oferują je klien-
tom końcowym. Zgodnie z informacjami 
podawanymi przez uczestników naszego 
rankingu, już w przypadku 16 proc. ankie-
towanych przez nas fi rm powyżej 75 proc. 
ich przychodów pochodzi z zagranicy. Dla 
9 proc. jest to między 50 a 75 proc. obrotów, 
a 13 proc. między 25 a 50 proc. W czasie 
pandemii przychody z zagranicy wzrastały 
(42 proc. odpowiedzi) lub pozostawały bez 
zmian (41 proc.).
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Pandemia a rynek IT w Polsce
Większość fi rm IT oceniło rok 2020 jako 
lepszy (54 proc. odpowiedzi) lub taki sam 
(25 proc.) jak rok 2019. Ten zaś ma być – we-
dług nich – lepszy lub dużo lepszy (77 proc.). 
Jednym z efektów zmian na rynku IT 
w Polsce spowodowanych pandemią 
był wzrost zatrudnienia w  przy-
padku 58  proc. ankietowanych 
przez nas organizacji. Za zwięk-
szonym popytem na pracowni-
ków szły także podwyżki płac 
(57 proc.). W żadnej z fi rm IT, 
które wzięły udział w naszym 
rankingu, nie doszło do ich 
obniżenia. 

Według odpowiedzi uczest-
ników tegorocznego rankingu 
ITwiz Best 100, w czasie pierwsze-
go lockdownu – od marca do czerwca 
2020 r. – klienci fi rm IT najczęściej prze-
suwali projekty w czasie (37 proc.), opóź-
niali decyzje projektowe (26  proc.) lub 
zmniejszali zakres projektów (17 proc.). Tyl-
ko w 8 proc. przypadków całkowicie z nich 
rezygnowali. Jednocześnie w czasie pande-
mii klienci fi rm IT najczęściej wstrzymywa-
li projekty związane z wdrożeniem nowych 
aplikacji (53 proc.) i rozbudową infrastruk-
tury IT (23 proc.). Przyspieszali zaś projek-
ty dotyczące migracji do chmury (28 proc.) 
i bezpieczeństwa IT (26 proc.).

Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best 
100 podajemy również największych do-
stawców produktów i usług IT do przed-
stawicieli poszczególnych sektorów 
gospodarki. Łączne przychody fi rm, które 
w 2020 r. podały dane na temat sprzedaży 
do administracji publicznej i samorządo-
wej, wyniosły 2,1 mld zł (1,92 mld zł w roku 
2019); banków – 2,5 mld zł (2,23 mld zł); sek-
tora fi nansowego – 1,7 mld zł (ok. 1 mld zł); 
sektora handlu – 1,5 mld zł (1,44 mld zł); 
przemysłu – 1,3 mld zł (1,1 mld zł); teleko-
munikacji i mediów – 1,1 mld zł (1,08 mld zł); 
sektora utilities i energetyki – 1,1 mld zł 
(0,96 mld zł); opieki zdrowotnej – 1,2 mld zł 
(0,44  mld  zł), zaś transportu i  logistyki 
– 0,6 mld zł (0,38 mld zł). Jeśli zaś chodzi 
o podział pomiędzy duże fi rmy oraz sek-
tor MŚP, było to odpowiednio: 10 mld zł 
(8,55 mld zł) i 1,9 mld zł (1,37 mld zł). n

Artykuł pochodzi z tegorocznego raportu 
ITwiz Best 100. 
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O stanie całej branży IT w dużej mierze 
decyduje grupa 50 – 100 największych fi rm. 
Aby się zakwalifi kować do grupy 50 naj-
większych organizacji w Polsce, trzeba było 
osiągnąć przychody na poziomie 260 mln zł, 
a w przypadku pierwszej setki zestawienia 
ITwiz Best 100 – 120 mln zł. W 2019 r. – we-
dług rankingu ITwiz Best 100 – przychody 
pierwszej 50. największych fi rm wyniosły 
43 mld zł, czyli 91 proc. całego rynku. W ro-
ku 2020 było to już prawie 51 mld zł, czy-
li nawet więcej niż wartość całego rynku 
IT szacowanego przez IDC Polska. Gdyby 
z tego zestawienia usunąć dystrybutorów, to 
przychody czołowej pięćdziesiątki wynio-
słyby ok. 35 mld zł (71 proc. wartości całego 
rynku). 

Lider polskiego rynku, wrocławskie AB, 
wygenerowało w 2020 r. obroty ze sprze-
daży produktów i usług IT w wysokości 
11,9 mld zł, co oznacza wzrost aż o 37 proc. 
w porównaniu z rokiem 2019! Na drugim 
miejscu znalazło się Also (dawniej ABC 
Data) ze wzrostem sprzedaży na poziomie 
15 proc. (do 6,7 mld zł). Na trzecim miejscu 
rankingu ITwiz Best 100 – według naszych 
szacunków –  uplasowało się ponownie 
Dell EMC, odnotowując 15-proc. wzrost 
przychodów, do 2,475 mld zł. Z kolei na 4. 
miejscu Lenovo Technology (2,15 mld zł) 
zastąpiło HP Inc., które spadło na 8. pozy-
cję (1,7 mld zł). Dzięki ponad 4-krotnej po-
prawie wyników w roku 2020, na 5. miejscu 
znalazł się CD Projekt RED (1,88 mld zł). 
Dwa kolejne miejsca zajmują dystrybu-
torzy – Action (2 mld zł) i Tech Data Pol-
ska (1,71 mld zł). Miejsce 9. zajął Microsoft 
(1,47 mld zł) oraz Komputronik (1,33 mld zł). 

Do największych fi rm z kapitałem pol-
skim sprzedających własne produkty 
i usługi w roku 2020 należały: CD Projekt 
RED (1,88 mld zł), Asseco Poland (prawie 
1 mld zł) i Comarch (0,98 mld zł). Z ko-
lei w  trójce największych dostawców 
usług cloud computing znalazły się fi r-
my: Comarch (204  mln  zł), Microsoft 
(130 mln zł) i AWS (125 mln zł). Pierwsza 
z tych fi rm rośnie w tym segmencie nie tylko 
w Polsce, a może wręcz przede wszystkim 
poza naszym krajem. Comarch poinformo-
wał bowiem ostatnio o rozpoczęciu budowy 
własnego data center w USA. Uruchomienie 
centrum przetwarzania danych w miejsco-
wości Mesa w stanie Arizona planowane jest 
na połowę 2022 r.

Wielkość rynku ICT w Polsce w 2020 r.
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Popełniłem wykroczenie, czyli czyn 
występny – zapożyczyłem i zaadap-
towałem na potrzeby nagłówka dla 

tego felietonu tytuł słynnego dzieła Mikoła-
ja Kopernika. Przyznaję się do tego i proszę 
czytelników o łagodny wymiar kary. Proś-
bę o owe nadzwyczajne złagodzenie tłuma-
czę tym, że dzieło kanonika z Fromborka 
ma już ponad 500 lat, więc wszelkie prawa 
autorskie wygasły. Co najwyżej można mi 
zarzucić chęć zbezczeszczenia dobra naro-
dowego (narodowego!), ale bronić się będę 
argumentami, że nie odnoszę się do treści 
dzieła naszego najsłynniejszego astrono-
ma, który, o ile wiem, nie mówił po polsku, 
a jego językiem powszednim był niemiecki 
(niemiecki!). Mimo to nikt nie wyzywa go 
od zwolennika opcji niemieckiej i nie składa 
wniosków o zmianę nazwy ulic nazwanych 
jego imieniem. A taka właściwie jest w każ-
dym polskim mieście. 

Otóż moją intencją jest wykorzystanie 
fragmentu genialnego tytułu, aby pobawić 
się paralelami i skojarzeniami fundamental-
nych tez zawartych w obrazoburczym dziele 
Mikołaja w kontekście tego, jak zmienia się 
krajobraz dystrybucji IT w Polsce. Do pełnej 
zabawy intelektualnej będę używać ponad-
to obserwacji i wniosków innego genialnego 
uczonego, Anglika (przypominam, że Anglia 
już po brexicie jest znów członkiem tzw. 
wolnego świata, więc z niczego i przed ni-
kim nie muszę się tłumaczyć), a konkretnie 
Karola Darwina, prowadzących go wprost 
do teorii ewolucji. Tu znów się narażam – 
dziś kreacjonizm ma silnych zwolenników 
w naszym kraju, choć nie jestem pewien, czy 
są nimi w pełni świadomie.

Te łamańce na wstępie mają wedle mo-
ich intencji służyć rozrywce czytelników, 
przekładających czytanie felietonów nad 
rozwiązywanie sudoku lub krzyżówek w se-
zonie ogórkowo-wakacyjnym, a w zasadzie 
u schyłku tego sezonu. Dlatego też wykorzy-
stanie obserwacji i ich wyników poczynio-

nych przez obu wcześniej wspomnianych 
geniuszy nauki będzie całkiem na serio i pra-
gnę ich użyć do opisania percepcji (nie tylko 
moich) odnośnie do zmian zachodzących na 
rynku dystrybucji w Polsce. Do tego czynu 
skłaniają mnie dotychczasowe debaty człon-
ków Kapituły konkursu Channel Awards 
2021, które zorganizowała redakcja CRN-a
i w których miałem okazję uczestniczyć, 
a czasem wtrącić swoje trzy grosze. 

Z dyskusji tych, których tematami były do 
tej pory zarówno wsparcie resellerów w pan-
demii, jak też programy partnerskie i zarzą-
dzanie kanałem sprzedaży, a także sytuacja 
po przeprowadzonych w ciągu ostatnich 
dwóch lat zmian w krajobrazie dystrybucyj-
nym w Polsce wynika, że (tu nawiązuję do 
Darwina) dystrybutorzy są dla resellerów 
swoistym wyrostkiem robaczkowym układu 
pokarmowego u „naczelnych”. Oznacza to, 
że w zasadzie nie pełnią na dziś żadnej istot-
nej i oczekiwanej roli, a czasami powodują 
bóle i jak osiągają stan zapalny, mogą dopro-
wadzić do skomplikowanych sytuacji, czy 
wręcz zapaści w kanale sprzedaży produk-
tów (podkreślam – niekoniecznie sprzętu!) 
IT. Właściwie należałoby usunąć tę pozosta-
łość ewolucyjną po przodkach, która jak się 
wydaje, stała się zbędna dla funkcjonowania 
rynku na dziś. 

Pozostaje tylko kwestia rozstrzygnię-
cia odpowiedzi na kilka pytań, aby jedno-
znacznie wydać wyrok resekcji tego organu 
z „ciała” biznesu IT. Na przykład dlaczego 
w  niektórych przypadkach po usunięciu 
wyrostka organizmy tracą wrodzoną od-
porność na zakażenia i infekcje? Bądź dla-
czego procesy trawienne mogą przybierać 
niewłaściwy przebieg? Nie jestem gastrolo-
giem i nie będę mnożył kwestii ryzyka usu-
wania wyrostka, gdy ten jest zdrowy. Ale jak 
jest chory, co grozi poważnymi skutkami, to 
bezwzględnie trzeba go leczyć, aż po jego 
usunięcie włącznie. I tak z dystrybutorami 
IT się dzieje. Niektórzy upadli, jeszcze paru 

De e-volutionibus
W polskiej rzeczywistości wystarczy nie pobudzać oczekiwań, nie opowiadać 

o rozwoju oraz nowinkach, nie obiecywać – zwłaszcza usług budowanych na 

potrzeby innych rynków niż polski – i już jest się bożyszczem oraz idolem wiernej 

rzeszy partnerów.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Ewolucjonizm 
na polskim rynku 

dystrybucji IT 
działa całkiem 

sprawnie. 
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Niepokojący jest 
kult stagnacji 
jakościowej,  
nawet jeśli  

obroty rosną. 

zapewne też odejdzie w przeszłość, a niektó-
rzy się uleczyli lub są w trakcie kuracji. I mają 
się tak dobrze, jak nigdy dotąd. A to chociaż-
by dlatego, że proces sanacji w większości 
przypadków zmienia stosunek zarządzają-
cych do ryzyka wpływającego na stan zdro-
wia ich firm, wyznawane wartości, a często 
na filozofię życia i hierarchię priorytetów. 

Wniosek: nie eliminujmy z naszego obie-
gu zbyt szybko elementów struktury, które 
funkcjonują dobrze lub które mogą podlegać 
sanacji, bo wynik ich usunięcia może nieść ze 
sobą nie do końca pozytywne skutki. Wszak 
jedną z możliwych ścieżek ewolucyjnych 
jest powstawanie osobników niezdolnych do 
życia, które giną w wyniku walki o byt, jak 
uczy mistrz Darwin. Pozwólmy naturze na 
swobodny rozwój, dobór i naturalną selekcję. 
Dziś już widać, że ewolucjonizm na polskim 
rynku dystrybucji IT (zwłaszcza w ostatnim 
czasie) działa całkiem sprawnie. 

Niestety to tylko jedna, można by powie-
dzieć bierna, strona medalu. Drugą jest od-
czuwana powszechnie przez resellerów 
inercja, brak dynamiki, kreatywności, wtór-
ność i ślepe naśladownictwo prezentowa-
ne w znacznym stopniu (przynajmniej tak 
to widzą przedstawiciele polskich firm IT) 
przez polskich dystrybutorów. Procesy 
konsolidacyjne w większości przypadków 
prowadzą nie do poprawy poziomu usług 
świadczonych resellerom, a ich pogorszenia. 
Tu najczęściej podnoszone są sprawy trud-
ności budowania relacji, częściowo wynika-
jące z przyspieszonej rotacji pracowników 
po stronie dystrybutorów, ich kompetencji, 
zmniejszonej elastyczności i kreatywności 
w  rozwiązywaniu problemów, chowania 
się za procedurami i zmniejszonej empatii. 
Często potęgują to zmiany dotychczas funk-
cjonujących systemów informatycznych 
i arbitralnie, bez uprzedzenia i należytej ko-
munikacji implementowane rozwiązania, 
wymagające czasu na ich oswojenie przez 
każdą ze stron – i pracowników dystrybu-
tora, i współpracujących z nimi resellerów. 

Przez resellerów zauważone i docenione 
jest to, że niektórzy dystrybutorzy nie podle-
gają tym procesom, albo zmiany (nieraz istot-
ne, jak zmiana właściciela) dzieją się głęboko 
na zapleczu i nie naruszają kształtu dotych-
czasowej współpracy. Ci są jak ostoja i skała, 
na której partnerzy chętnie i z zaufaniem bu-
dują swe biznesy. Nawet jeśli w poziom ob-
sługi nie poprawia się, to przynajmniej nie 

pogarsza. Nawet jak zakres serwisów nie ro-
śnie, to nie maleje, a wraz ze zrutynizowa-
niem staje się być niezauważalny. To benefity 
konserwatyzmu i strategii zrównoważone-
go i rozważnego rozwoju. Bez gwałtownych 
ruchów, niezrozumiałych dla partnerów de-
cyzji i innych turbulencji. Oczywiście w tym 
modelu rodzi się pytanie: tylko w jaki spo-
sób nadążać za trendami i oczekiwaniami 
resellerów? I tu odpowiedź jest przewrot-
na: w polskiej rzeczywistości wystarczy nie 
pobudzać oczekiwań, nie opowiadać o roz-
woju i nowinkach, nie obiecywać (zwłasz-
cza usług budowanych na potrzeby innych 
niż polski rynków) i już jest się bożyszczem 
oraz idolem wiernej rzeszy partnerów. Ma 
to tylko jeden globalny i strategiczny minus: 
kult stagnacji jakościowej, nawet jeśli obro-
ty rosną. Ten model powoduje, że resellerzy 
współpracujący z tego typu dystrybutorem, 
otrzymując mniej więcej stały poziom usług, 
nie są zainteresowani zwiększaniem swojej 
produktywności, udoskonalaniem procesów 
i rozwiązań organizacyjnych, czyli popadają 
w ten sam stan, który tak cenią u swego do-
stawcy. Jednym zdaniem: stabilność, która 
bazuje na stałości zachowań, prowadzi do 
rozleniwienia i grozi stagnacją.

Zatem nie rokuję większości polskich re-
sellerów osiągnięć Kopernika, Kolumba, 
Darwina i innych, bo do tego trzeba chęci 
rewolucji oraz radości ponoszenia ryzyka 
i genów odpowiadających za walkę o roz-
szerzenie swego ekosystemu. Na Galapagos 
można obserwować przyrodę i kreatywnie 
dochodzić do teorii rewolucyjnych. Jednak 
nie można tam pozostać na zawsze, bo o ist-
nieniu odkryć nie będzie wiedział nikt. Trze-
ba wrócić do domu i narażając się na ryzyko 
ściągnięcia na siebie uwagi i krytykę te od-
krycia głosić. Śmiało więc powiem: dziś na 
rynku IT w Polsce nie ma (prawie) firm z ta-
kim podejściem, jest też minimalna liczba 
gotowych na to menadżerów i dlatego po-
zostaniemy ( jak po mistrzostwach Europy 
w piłce nożnej) średniej wielkości graczem, 
ze średnim poziomem zawodników, osią-
gających średnie rezultaty, świadczących 
średnie usługi dla niewiele oczekujących 
odbiorców. Tylko jak to się ma do naszych 
snów o potędze, ambicji i osiągnięć na miarę  
Roberta Lewandowskiego, czy zadzierania 
nosa na miarę uznanego i akceptowanego 
lidera co najmniej naszego regionu geopoli-
tycznego? W tym i Kopernik nam nie pomoże.
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wany system VCS 
(Voice Commu-
nication System).  
Za pośrednictwem 
panelu dotykowe-
go na stanowisku 
kontrolera moż-

na wybierać konkretną częstotliwość lub 
abonenta. Przestrzeń powietrzna kraju po-
dzielona jest na kilka obszarów, w okolicach 
lotnisk wydzielone są strefy zbliżania, a ru-
chem na samych lotniskach zajmują się kon-
trolerzy na wieży. Istnieje też wiele narzędzi 
pomocniczych, dziedzinowych, które uzu-
pełniają działanie systemów P21 oraz VCS. 

Mógłby Pan wymienić kilka z nich? 
Z filmów zapewne wszyscy dobrze znają 
sceny przekładania przez kontrolerów na 
wieży kartoników z informacjami o zbli-
żających się samolotach. To już przeszłość. 
Nasi kontrolerzy mają do dyspozycji elek-
troniczny system śledzenia postępu lo-
tu EFES PL. Papierowe paski postępu lotu 
zostały zastąpione aplikacją na dużych ta-
bletach graficznych. System wyświetla 
informacje o locie w formie tzw. paska elek-
tronicznego. Aplikacja umożliwia operowa-

CRN nr 8/202172

CRN Zadaniem PAŻP jest zarządza-
nie ruchem statków powietrznych oraz 
przestrzenią powietrzną nad Polską. Ja-
kie systemy informatyczne są do tego wy-
korzystywane?
Rafał Kasprzak Najważniejszymi syste-
mami służącymi do zarządzania ruchem 
lotniczym w polskiej przestrzeni powietrz-
nej są: system Pegasus_21 (P21) oraz VCS. 
Oba systemy pracują na rzecz służb kon-
troli obszaru, zbliżania, służb informacji 
powietrznej i służb kontroli lotniska, czyli 
kontrolerów na wieży. To główne narzędzia 
pracy kontrolerów ruchu lotniczego. P21 
służy do zobrazowania sytuacji w przestrze-
ni powietrznej, pokazuje położenie i ruch sa-
molotów. Z kolei do komunikacji kontrolera 
ze statkami powietrznymi drogą radiową 
oraz wykonywania połączeń telefonicz-
nych pomiędzy różnymi organami ruchu 
lotniczego wykorzystywany jest zintegro-

nie danymi w wygodny sposób za pomocą 
elektronicznego pióra. Mamy też unikalny 
system do zarządzania informacją o ruchu 
dronów PansaUTM. Znajdują się w nim in-
formacje o dostępnych dla lotów dronami 
obszarach przestrzeni powietrznej. Opera-
torzy dronów mogą też poprzez ten system 
rejestrować swoje loty. Jest to pionierskie 
rozwiązanie w skali światowej. I ważne, 
bo bezzałogowców będzie w przestrzeni 
powietrznej coraz więcej. Kolejny system 
to ACDM Terminus służący do tworzenia 
i prezentacji wirtualnej kolejki startowej sa-
molotów na lotnisku. Jest też system AWOS 
(Automated Weather Observing System), 
zapewniający zautomatyzowany pomiar 
parametrów meteorologicznych na lotni-
sku. Wykorzystujemy też takie systemy jak: 
system ATIS (Automatic Terminal Informa-
tion Service), który nadaje w trybie ciągłym 
komunikaty dla użytkowników statków po-
wietrznych, zawierający najważniejsze da-
ne operacyjne i warunki meteorologiczne 
dla danego lotniska; system Pandora, który 
integruje dane operacyjne w celu wspoma-
gania pracy służb ruchu lotniczego; system 
dystrybucji danych dozorowania SDDC  
(Surveillance Data Distribution Cloud). Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

to hub 
technologiczny
„W świecie lotniczym następuje coraz większa 

integracja technologii operacyjnych (OT) 

i informacyjno-komunikacyjnych (IT). Dlatego oba te 

obszary są u nas w gestii jednego biura. W zasadzie 

mamy już jedno środowisko cyfrowe, które wymaga 

jednolitego zarządzania” – mówi Rafał Kasprzak, 
dyrektor Biura Informatyki i Techniki w Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). 

PAŻP
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autorskim systemie CAT wzbudziły tak du-
że zainteresowanie w świecie lotniczym, że 
zastanawiamy się nad jego komercjalizacją. 

Jak wyglądają najbliższe plany PAŻP? 
Bardzo duży nacisk kładziemy na kwestie 
ochrony systemów. Będziemy rozwijać sze-
roko rozumiany, obejmujący wiele aspek-
tów system cyberbezpieczeństwa – to nasz 
priorytet na najbliższy czas. Już w tej chwili 
mamy własne, unikalne procedury disaster 
recovery. Do tego inwestujemy w rozwój 
technologii VoIP. Wdrożony w ubiegłym ro-
ku nowatorski projekt CP_FIS (Contingen-
cy Plans FIS) umożliwia uniknięcie przerw 
w pracy w przypadku awarii technicznych. 
W sytuacji uniemożliwiającej ciągłość pra-
cy danego ośrodka system ten pozwala na 
błyskawiczne przekazanie całej łączności 
do zapasowego stanowiska, z którego służ-
ba będzie kontynuowała swoją pracę. Gdy 
wystąpi długotrwała awaria, możliwa bę-
dzie również tymczasowa relokacja perso-
nelu operacyjnego do lokalizacji zapasowej. 
Technologia VoIP umożliwia udostępnianie 
zasobów radiowych w technologii cyfrowej 
w oparciu o rozwiązania chmurowe. Zasto-
sowanie tej technologii na tak dużą skalę 
jest innowacyjnym rozwiązaniem na po-
ziomie europejskim. Wprowadzenie tech-
nologii VoIP jako bazy dla sieci łączności 
służb ruchu lotniczego z samolotami jest 
jednym z  wymagań transformacji syste-
mów komunikacji, łączności i dozorowania 
(CNS) zawartych w European ATM Master 
Plan 2020. Natomiast w perspektywie stra-
tegicznej chcemy stać się nie tylko hubem 
technologicznym, ale też hubem integra-
cji danych i wymiany informacji. Będziemy 
rozwijać projekt zbierania danych z operacji 
lotniczych, bezpiecznego ich przetwarzania 
i szerszego wykorzystania, między innymi 
w celach analitycznych. 

matyczne. Cały ten obszar naszego działania 
określany jest skrótowo jako CNS/DP – ko-
munikacja, nawigacja, dozorowanie (Com-
munication, Navigation, Surveillance/Data 
Processing). 

Czy połączenie informatyki z tymi ob-
szarami działania organizacji i technolo-
gii nie rodzi problemów w zarządzaniu? 
W świecie lotniczym następuje coraz więk-
sza integracja technologii operacyjnych 
(OT) i  technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych (IT). Dlatego te obszary są 
u nas w  gestii jednego biura. W zasadzie 
to wszystko jest już u nas jednym środowi-
skiem cyfrowym, które wymaga jednolitego 
zarządzania nim. Sfery OT i IT coraz bar-
dziej się przenikają, co powoduje koniecz-
ność wspólnego administrowania nimi, 
traktowania ich jak jednej, cyfrowej infra-
struktury. Od strony informatycznej po-
szczególne rozwiązania niewiele różnią się 
od siebie, punkty styku są coraz trudniejsze 
do wyznaczenia, wszystko działa w zasadzie 
jako jeden system. Nie da się dłużej utrzy-
mywać bytów całkiem niezależnych. Musi-
my łączyć światy IT i technologii lotniczych. 
Dostawcy systemów lotniczych wywodzą 
się z elektroniki, ale teraz przechodzą na 
rozwiązania cyfrowe, by wzbogacać i udo-
skonalać swoje produkty. To wymaga rów-
nież zmiany w podejściu do ich utrzymania. 
Na przykład wyzwania związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa lotniczego OT są 
dzisiaj tożsame z wyzwaniami dla IT. 

Skąd pochodzą systemy służące do za- 
rządzania ruchem w  prze-
strzeni powietrznej? 
Główny system P21 kupiliśmy 
od firmy Indra, jednego z czoło-
wych dostawców tego typu roz-
wiązań, ale wprowadziliśmy do 
niego wiele własnych pomysłów 
i rozwiązań. Dlatego też jego na-
stępca, system iTEC, który obec-
nie wdrażamy, jest realizowany 
w ścisłej współpracy producen-

ta, czyli firmy Indra, z zespołem PAŻP. Bę-
dzie to najnowocześniejszy system tej klasy 
na świecie. Natomiast systemy dziedzino-
we tworzone są w większości przez nasz 
zespół deweloperski, który korzysta głów-
nie z oprogramowania open source. Nowa-
torskie rozwiązania zastosowane w naszym 
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Mamy wreszcie nasz autorski CAT System, 
przeznaczony do zarządzania przestrzenią 
powietrzną na poziomie przedtaktycznym 
i  taktycznym. Podstawowym produktem 
jego funkcjonowania jest plan użytkowa-
nia przestrzeni powietrznej (AUP) oraz je-
go późniejsze aktualizacje (UUP). Jest on 
współużytkowany przez służby cywilno-
-wojskowe odpowiedzialne za zarządzanie 
przestrzenią powietrzną. 

Skad pobierane są dane do systemu P21? 
System Pegasus zasilany jest danymi z róż-
nych źródeł oraz innych systemów. Dane 
dozorowania dostarczają radary rozmiesz-
czone na terenie całego kraju, jak również 
z systemów dozorowania opartych o tech-
nikę multilateracji. P21 otrzymuje też dane 
o planach lotów czy dane meteorologiczne. 
Realizując założenia ICAO oraz Eurocon-
trol (Europejska Organizacja ds. Bezpie-
czeństwa Żeglugi Powietrznej) wdrażamy 
koncepcję systemów łączności, nawigacji 
oraz dozorowania w celu zarządzania ru-
chem lotniczym – CNS/ATM (Communi-
cation Navigation Surveillance / Air Traffic 
Management) – poprzez instalację systemu 
multilateracji (MLAT – system pozycjono-
wania hiperbolicznego). Multilateracja to 
jedna z metod dokładnego określania po-
łożenia samolotów, pojazdów lub nadajni-
ków stacjonarnych. Na system ten składają 
się naziemne stacje nadawcze, oddalone od 
siebie naziemne stacje odbiorcze oraz na-
ziemna stacja centralna, w której wyliczana 
jest lokalizacja statku powietrznego. 

Czy w gestii kierowanego 
przez Pana biura znajdują 
się też wszystkie urządze-
nia do obsługi ruchu stat-
ków powietrznych, jak 
radary i  inne urządzenia 
radiolokacyjne? 
Tak, w kompetencjach na-
szego obszaru znajdu-
je się nie tylko środowisko 
IT, ale również cała infra-
struktura techniczna służąca celom ope-
racyjnym, czyli prowadzeniu operacji 
powietrznych i zarządzaniu przestrzenią 
powietrzną. Są to zarówno radary i syste-
my multilateracyjne, jak i systemy nawi-
gacyjne oraz łączności. W naszej gestii są 
także zaawansowane systemy teleinfor- 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Rozważamy 
komercjalizację 
naszego 
autorskiego 
systemu CAT.

RAFAŁ KASPRZAK  
Dyrektor Biura Informatyki i Techniki w Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrznej, z któ-
rą jest związany od 2016 roku. Wcześniej 
przez wiele lat zarządzał dużymi zespołami 
IT w organizacjach z sektora publicznego. 
Z wykształcenia informatyk, z zamiłowania 
płetwonurek. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Niedawno znalazłem w jednym z ser-

wisów internetowych informację 
o  wstrzymaniu produkcji Peppera 

– humanoidalnego robota wielkości dziec-
ka. Ta wiadomość była dla mnie pewnego ro-
dzaju zaskoczeniem, bowiem sympatyczny 
humanoid przeżył jedynie sześć lat. Peppera 
poznałem w 2018 r. na targach CeBIT w Ha-
nowerze. Chociaż tamtejsza impreza miała 
mieć nową formułę i większy rozmach, nie-
wiele z tego wyszło i wiało nudą. Jedną z nie-
licznych atrakcji był właśnie rezolutny robot, 
który odpowiadał na liczne pytania, chwa-
lił się swoimi umiejętnościami i pokazywał 
różnego rodzaju gesty. Odwiedzający targi 
przyjęli go bardzo ciepło, większość gości na 
stoisku SoftBanku robiła sobie z nim selfi e, 
a niektórzy nawet go przytulali i głaskali. Ide-
alny materiał na rynkowy hit! 

Kilka miesięcy później rozmawiałem na 
temat Peppera z wiceprezesem dużego ban-
ku. Kiedy zapytałem, czy zatrudniłby takiego 
pomocnika, bez chwili wahania odpowie-
dział, że nie widzi takiej potrzeby. „Klienci 
irytują się, kiedy muszą rozmawiać z maszyną 
o beznamiętnym głosie i nie za bardzo wierzę, 
że zaakceptują taką czy inną kukiełkę kieru-
jącą interesanta do takiego czy innego gabi-
netu” – tłumaczył mój rozmówca. Wówczas 
pomyślałem sobie, że bankierzy doskonale 
znają się na Excelu, a niekoniecznie na no-
wych technologiach. Najwyraźniej jednak źle 
oceniłem swojego adwersarza, bo racja leżała 
po jego stronie. Zresztą potwierdza to przy-
padek Mizuho Financial Group. W 2015 r. 
ta japońska instytucja fi nansowa zaprosi-
ła reporterów, aby przedstawić im nowego 
członka zespołu. Okazało się, że przywitał 
ich Pepper, który stacjonował w lobby ban-
kowym z zawieszoną na szyi… kartą pracow-
nika. Do jego obowiązków należało polecanie 
klientom produktów fi nansowych. No cóż, 

obecnie próżno szukać Peppera w której-
kolwiek z placówek Mizuho… 

Jednym z najdziwniejszych pomysłów by-
ło zatrudnienie tego miłego robota w zakła-
dzie pogrzebowym. Firma ubrała Peppera 
w szaty buddyjskiego mnicha i zaprogramo-
wała go do intonowania kilku sutr lub pism 
buddyjskich. Niestety, podczas prób robot nie 
spisywał się najlepiej i ostatecznie zrezygno-
wano z jego usług, obawiając się, że… zatnie 
się w środku ceremonii. 

Natomiast całkiem udany był początek 
pracy Peppera w domu opieki w Tokio. Trzy 
roboty (za każdego płacono około 900 dol. 
miesięcznie) prowadziły lekcje śpiewu i ćwi-
czeń dla seniorów. Najpierw uczestnicy zajęć 
byli podekscytowani nowością. Jednak ich 
euforia wygasła szybciej, aniżeli się spodzie-
wano. Repertuar ruchów Peppera okazał się 
ograniczony, a na skutek błędów mechanicz-
nych humanoid robił sobie niespodziewane 
przerwy. Po trzech latach dom opieki bez ża-
lu pożegnał się z nieludzkimi instruktorami. 

O ile roboty przemysłowe znakomicie wy-
wiązują się ze swoich zadań, o tyle humano-
idy pomagające ludziom w podstawowych 
zadaniach nie zdają egzaminu. Po nieco dłuż-
szym obcowaniu z nimi okazuje się, że są nie 
tylko nudne, ale czasami wręcz irytujące. Nie 
są przy tym wolne od wad konstrukcyjnych. 
Dlatego instruktorzy fi tnessu, kelnerzy, oso-
by pracujące w hotelach czy w telefonicznych 
centrach obsługi klienta jak na razie mogą 
spać spokojnie. W najbliższych latach robo-
ty nie powinny zagrażać ich miejscom pracy. 

Na koniec ważna wiadomość – rzecznik 
SoftBanku zapewnia, że Pepper nadal jest 
ikoną koncernu i wykonuje wiele pożytecz-
nych prac, takich jak chociażby mierzenie 
temperatury pacjentów leżących w szpita-
lach. Jak więc widać, Pepper wciąż szuka 
swojego miejsca na rynku pracy. 

Coraz częściej boimy się, że roboty zabiorą nam miejsca pracy. W większości 

przypadków te obawy są nieuzasadnione. Tym bardziej, że inteligentne maszyny 

też mają swoje problemy.

CHŁODNYM OKIEM
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sprostali gwałtownym zmianom na rynku IT spowodowanym pandemią.

Rozmow
az

M
ac

ie
jem

Fili
pkowskim

Życie 
po życiu

w IT      

01 cover CRN_07_2021v2.indd   1

28.06.2021   18:49:56

w
w

w
.c

rn
.p

l

25 sierpnia 2021, nr 8 www.crn.pl
ISSN 2080-8607

CR
N

 P
ol

sk
a 

nr
 8

/2
02

1

Zarządzanie urządzeniami końcowymi 
 IT w medycynie 

Platformy low-code 

Channel 
Awards

2021

BILLENNIUM:
nowe akwizycje, nowe oddziały 

„Wzrost organiczny nam już nie wystarcza. Szukamy więc firm dysponujących 

odpowiednim know-how” –  Bartosz Łopiński, CEO Billennium. 

kandydatury! 
Zgłoś swoje 

Debata
CRN Polska: 
Channel Management 

oczami integratorów hipokryzja à la Apple Artur Kurasińki: 

czy i kiedy cloud się opłaca Paradoks chmury:  

ITwiz 

Best 100: 
roller coaster 

na polskim 

rynku IT 

RAPORT

SYSTEMY 

DRUKUJĄCE

01 cover CRN_08_2021.indd   1

15.08.2021   14:55:27
15.08.2021   14:55:27

ISSN 1640-9183

wrzesień 2020
WYDANIE SPECJALNE

dla małych i średnich fi rm

01_Vad_cover_3_2020.indd   1

06.09.2020   14:40:37
06.09.2020   14:40:37Dane

– zarządzanie i ochrona

ISSN 1640-9183

listopad 2020
WYDANIE SPECJALNE

01_Vad 4_2020_okladka.indd   1

01.11.2020   11:21:10
01.11.2020   11:21:10

infrastruktury IT

ISSN 1640-9183

luty 2021
WYDANIE SPECJALNE

01_Vad 1_2021_okladka.indd   1dd 1

07.03.2021   19:51:44

ISSN 1640-9183

czerwiec 2021
WYDANIE SPECJALNE

Rozwiązania IT 

01_Vad 2_2021_okladka.indd   1d 1

30.05.2021   14:42:09
30.05.2021   14:42:09

75_CRN_08_2021 reklama crn vad z zestawami okladek.indd   75 15.08.2021   18:08:04



CHCESZ
BYĆ DOBRZE

POINFORMOWANY ?
Zapraszamy na

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Codziennie nowe treści:

n   starannie dobierane newsy 
z Polski, Europy i świata, 

n   wyniki aktualnych badań rynkowych,

n   przekrojowe artykuły dotyczące 
najważniejszych trendów biznesowych 
i technologicznych,

n   opinie kluczowych postaci rynku IT. 

Najlepiej poinformowany 
portal B2B w branży IT! 

N01
76_CRN_08_2021 REKLAMA_chcesz byc poinform crn_pl.indd   76 16.08.2021   20:28:31


