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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, 
VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT! 
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magazyn 
CRN Polska?
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Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami pod adresem 

prenumerata@crn.pl.
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Mnie oszukasz, mamusię oszukasz, 
wszystkich oszukasz, ale życia nie 
oszukasz – mawiał klasyk. I cho-

ciaż miał rację, to nie brakuje takich, którzy 
zawzięcie próbują. Od kilku lat dzieje się tak 
– zdecydowanie zbyt często – w social me-
diach. Oszuści (bo tak ich trzeba nazwać) 
kupują lewe opinie o produktach, a także 
płacą za nieistniejących followersów, fałszy-
we polubienia wpisów i rzekome obejrze-
nia fi lmików. I gdyby chodziło tylko o jakiś 
internetowy półświatek, to można byłoby 

to zlekceważyć, ale procederem 
tym trudnią się nawet niektóre 
znane i cenione agencje PR, ro-
biąc to na rzecz znanych i cenio-
nych marek – także tych z rynku 
IT. Z powodów procesowych nie 
zamierzam wytykać nikogo pal-

cami, niemniej życzyłbym sobie jakiejś szer-
szej dyskusji na temat procederu, którego 
ofi arą pada również CRN. Tym bardziej, że 
w świecie wirtualnym oszukiwanie jest ba-
nalnie proste, a wielu konsumentów treści 
nie ma świadomości, że podlega ordynarnej 
manipulacji. 

Pierwszy raz zetknęliśmy się z oszustami 
w social mediach, kiedy zaczęliśmy prowa-
dzić CRN-owy profi l na Facebooku. Powoli, 
dzień za dniem, tydzień za tygodniem, zdo-
bywaliśmy kolejnych followersów i każda 
kolejna okrągła liczba fanów to było redak-
cyjne święto. Z tym większym zdumieniem 
zobaczyliśmy, że inne konto, o podobnym 
profi lu, zanotowało skokowy przyrost fa-
nów, bijąc przy tym z dnia na dzień nasze 
wielomiesięczne osiągi. „Jak udało im się 
w tak krótkim czasie zdobyć tylu fanów?” 
– naiwnie pytaliśmy jedni drugich podczas 
kolegium redakcyjnego. Kilka dni później 
oświecił nas jeden z kolegów, pokazując wy-
kres, na którym widać jak w ciągu jednego(!) 
dnia tenże profi l zyskuje kilkuset fanów, 
a wcześniej ich liczba rosła w wyjątko-
wo żółwim tempie. Przy czym tego dnia 
nie miała miejsca żadna akcja promocyjna. 
I wszystko stało się jasne, a właściwie 
ciemne… Wtedy pierwszy raz wstukałem 
w Google frazę "kupowanie followersów" 
i zorientowałem się, że to biznes masowy!

Zdecydowanie zbyt często, a ostatnio nie-
mal nagminnie, słyszymy od pracowników 
agencji PR stwierdzenia w rodzaju: „wiemy, 
że ci followersi i  te obejrzenia są kupione, ale 
klienci rozliczają nas z dotarcia. Cyfra to cyfra, 
im większa, tym lepiej”. To są zwykle młodzi 
ludzie, przed 30-stką, więc jeszcze jest szan-
sa, że wyrosną z takiego podejścia. Tym bar-
dziej apeluję: kochani, nie idźcie tą drogą! To 
droga na skróty, która nikomu – ani waszym 
klientom, ani klientom waszych klientów –na 
dłuższą metę nie przynosi korzyści. Buduj-
cie przekaz merytoryczny, długofalowy, na la-
ta. Wyjdźcie z pijarowego i marketingowego 
matrixa, aby budować coś, co wprawdzie jest 
trudne, ale niesie ze sobą konkretną wartość. 

Krótko mówiąc: chodźcie z nami! 

PS. Do podjęcia tego tematu skłoniła mnie 
zapowiedź UOKiK-u, który zdecydował się 
dobrać do skóry sprzedawcom i kupującym 
fałszywe opinie i lajki. Nie wiem, czy to coś 
zmieni, ale w tej sprawie kibicuję urzędnikom! 
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na minusie  na plusie
VMware zanotowało w II kw. fi nansowym 2021 r. (zakończonym w lipcu br.) wzrost przy-

chodów o 9 proc., do poziomu 3,14 mld dol. Znacznie poprawiły się przychody koncernu z sub-

skrypcji i SaaS: wyniosły 776 mln dol., tj. o 23 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Natomiast łącznie suma przychodów z subskrypcji i SaaS oraz licencji osiągnęła 1,51 mld dol., 

co stanowi wzrost o 12 proc. rok do roku. Co istotne, roczne cykliczne przychody (ARR) dla sub-

skrypcji i SaaS w II kw. wyniosły już 3,15 mld dol. (+26 proc.). 

Senior Data Architekci, pracujący w niszowej technologii MongoDB, zarabiają 

miesięcznie nawet 50 tys. zł netto – wynika z danych No Fluff Jobs. Świetnie opłacane są rów-

nież osoby na takich stanowiskach, jak: Senior Swift Developer (38–42 tys. zł netto) i Technical 

Business Analyst (33–39 tys. zł netto). Na znacznie mniej, choć nadal bardzo dużo, mogą liczyć 

specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem (23 tys. zł netto), sztuczną inteligencją (17–23 

tys. zł netto) oraz Business Intelligence (16,8–22 tys. zł netto). „Firmy walczą o najbardziej do-

świadczonych specjalistów w branży. Co ciekawe, technologie, niszowe jeszcze kilka lat temu, 

obecnie stają się niezwykle pożądane. Stąd tak wysokie wynagrodzenia specjalistów zajmują-

cych się sztuczną inteligencją, big data czy cyberbezpieczeństwem” – komentuje Tomasz Bujok, 

CEO No Fluff Jobs.

CD Projekt, mimo wysokich kosztów prac nad aktualizacjami Cyberpunka 2077, wy-

pracował w II kw. br. zysk netto na poziomie 72,6 mln zł, a więc o ponad 120 proc. wyższy niż 

w I kw. br., a jednocześnie o 32 proc. lepszy niż rok wcześniej. Wynik ten został osiągnięty przy 

przychodach rzędu 273 mln zł, czyli wyższych o 38 proc. kw/kw oraz o blisko 60 proc. r/r. 

NTT System według wstępnych, szacunkowych danych uzyskało w I półroczu 2021 r. 

przychody rzędu 461,2 mln zł, przy zysku netto na poziomie 8,4 mln zł. Jeśli wstępne dane się 

potwierdzą, oznaczałoby to, że NTT System w ciągu 6 miesięcy 2021 r. osiągnął już niemal taki 

zysk, jak w całym roku 2020 (8,5 mln zł), gdy spółce również sprzyjała dobra koniunktura na 

rynku. Analitycy Domu Maklerskiego banku PBS prognozują, że w całym 2021 r. NTT System wy-

pracuje 13,8 mln zł zysku netto i 936,6 mln zł przychodów. 

Dell Technologies opanował niedobory dostaw i wybił się na rekord, osiągając 

w II kw. br. aż 27 proc. wzrostu w segmencie PC. Producent wprowadził w tym czasie na rynek 

rekordową ilość komputerów i monitorów. Dział Client Solution Group był dzięki temu o 27 proc. 

na plusie (14,3 mld dol.). Większy wzrost zapotrzebowania Dell odnotował przy tym w segmen-

cie biznesowym (+32 proc.), podczas gdy na rynku konsumentów wartość sprzedaży amerykań-

skiego giganta poprawiła się „jedynie” o 17 proc. 

powiedzieli
Klienci przekształcają swoje 
strategie z „cloud fi rst” na 
„cloud smart” – Raghu 
Raghuram, dyrektor 

generalny, VMware.

Dajemy z siebie wszystko 
– Adam Kiciński, prezes 
CD Projektu, w odniesie-
niu do dalszych prac nad 

Cyberpunkiem 2077. 

Google i Apple po raz pierwszy w swojej historii otrzymały zakaz zmuszania deve-

loperów do wyłącznej sprzedaży aplikacji poprzez swoje internetowe platformy (oba koncerny-

pobierają przy tym 30-procentową prowizję). Taką decyzję podjął rząd Korei Południowej, jako 

pierwszy kraj na świecie. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Komisja Europejska zapowie-

działa, że będzie analizować wymagania Apple’a wobec developerów pod kątem regulacji doty-

czących ochrony konkurencji, ponieważ fi rma obciążając aplikacje 30 proc. narzutem zabrania 

informować użytkowników o możliwości zakupu tego samego produktu taniej w innym miejscu. 

Solidex, wobec którego trwa postępowanie upadłościowe, ma w sumie 58 wierzycieli, 

a suma wszystkich uznanych wierzytelności wynosi ponad 6 mln zł. Klientami krakowskiego in-

tegratora były głównie duże podmioty, w tym banki, fi rmy telekomunikacyjne, uczelnie wyższe 

i sektor publiczny. Firma współpracowała z ponad 30 dostawcami i już w latach 90-tych była 

złotym partnerem Cisco. W roku fi nansowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019 r., 

Solidex wypracował 58 mln zł przychodów i miał 2,2 mln zł straty netto. W ostatnim przerwa-

nym upadłością roku fi nansowym, w okresie od 1.10.2019, do 23.07.2020 integrator uzyskał ze 

sprzedaży 21,6 mln zł, a strata netto sięgnęła 4 mln zł. 

Monnari Trade zostało zaatakowane przez ransomware Phobos, a hakerzy chcą 

negocjować wysokość okupu – poinformował niebezpiecznik.pl. Cyberprzestępcy uderzyli w sys-

temy sprzedażowe i fi nansowe spółki, mocno utrudniając ich bieżące funkcjonowanie. Firma 

zajmuje się handlem odzieżą i obuwiem poprzez e-sklep i sieć sklepów stacjonarnych. Rocznie 

miała ostatnio ponad 200 mln zł obrotów. 

Fuzja Western Digital i Kioxia, warta 20 mld dol., stanęła pod znakiem zapy-

tania. WD wciąż negocjuje zakup Kioxia, ale szefowie japońskiej fi rmy woleliby jednak poszukać 

inwestorów na giełdzie – donosi Bloomberg. Liderzy fi rmy, która powstała na bazie Toshiba 

Memory w 2019 r., nie palą się do utraty kontroli nad producentem na rzecz amerykańskiej kor-

poracji, a poza tym obawiają się, że chiński regulator zablokuje połączenie z WD, ze względu na 

sankcje, jakie USA nałożyły na dostawy półprzewodników dla chińskich fi rm. 

Globalna produkcja smartfonów spadła o 11 proc. w II kw. 2021 r. 

z powodu powrotu pandemii w Indiach, Wietnamie i innych krajach Azji Południowo-Wschod-

niej, gdzie znajdują się montownie sprzętu. Wskutek lockdownów zaburzony został łańcuch 

dostaw. Najmocniej odczuł to Samsung: w II kw. br. produkcja smartfonów tej marki zmniejszyła 

się o 23,5 proc. wobec I kw. br., ponieważ większość tego sprzętu koncern wytwarza w Indiach 

i Wietnamie. Cześć analityków przewiduje, że w tym roku Samsung pozostanie topową marką 

pod względem produkcji, ale w przyszłości jego udziały w rynku będą się zmniejszać. 

Istnieje zagrożenie, że w naj-
bliższym półroczu uda się 
zrealizować tylko co trzecie za-
mówienie – Wojciech Zaskór-

ski, General Manager, Lenovo. 
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n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Jedno z największych 
przejęć Check Pointa 

Check Point Sotware kupuje startup

Avanan – specjalistę od ochrony pocz-

ty elektronicznej. Opracowane przez 

Avanan API blokuje niebezpieczne 

e-maile zanim wpadną do skrzynki, 

wykorzystując narzędzia AI. Cena 

zakupu wynosi od 250 do 300 mln 

dol. –  jak wynika z  nieoficjalnych 

informacji. Byłoby to więc jedno 

z największych przejęć Check Pointa. 

Avanan to nowojorska firma założo-

na w 2015 r., która ma ponad 5 tys. 

klientów i  chroni ponad 2,5  mln 

skrzynek pocztowych. 

To już szóste przejęcie Check Pointa 

w ciągu ostatnich 3 lat. Poprzednim 

razem firma wchłonęła, we wrześniu 

2020 r., startup Odo Security, zajmu-

jący się bezpieczeństwem zdalnego 

dostępu, a w grudniu 2019 r. kupiła 

Protego – podmiot specjalizujący się 

w bezpieczeństwie bezserwerowym. 

n Powstał nowy gigant dystrybucji IT 
1 września br. Synnex i Tech Data ogłosiły zakończenie fuzji, którą uzgodniono w marcu br. Połączona 

firma nosi nazwę TD Synnex, a jej CEO został dotychczasowy szef Tech Daty, Rich Hume (na zdj.). Szefem 

w Europie został Patrick Zammit, który dotąd pełnił tę rolę w Tech Dacie. Większość udziałów w nowej 

firmie będą mieli dotychczasowi udziałowcy Synnexu (55 proc.), a resztę fundusz Apollo Global (45 proc.), 

dotychczasowy właściciel Tech Daty. Wartość transakcji to ponad 7,2 mld dol. Nowa firma pod względem 

obrotów jest największym dystrybutorem IT na świecie (blisko 60 mld dol.). Będzie obecna w ponad 100 

krajach. Łączna liczba pracowników TD Synnexu sięgnie 22 tys., klientów 150 tys., a producentów 1,5 tys. 

Według wcześniejszych zapowiedzi wśród kluczowych zalet połączenia ma być – z punktu widzenia part-

nerów – szeroka oferta, jako odpowiedź na oczekiwania klientów, począwszy od urządzeń końcowych, 

poprzez rozwiązania do współpracy, aż po usługi chmurowe. W ramach kolejnych kroków zarządzający 

nowym podmiotem zapowiedzieli integrację platform chmurowych obu firm. 

n  Największa od dekady 
podwyżka cen Office 365

Microsoft ogłosił „pierwszą znaczącą aktuali-

zację cen” Microsoft 365 i Office 365 od czasu 

debiutu tych usług w 2011 r. Jak uzasadniono, 

podwyżka ma odzwierciedlać zwiększoną war-

tość obu rozwiązań. Nowe stawki mają obowią-

zywać od marca 2022 r. Opłaty od użytkowni-

ka pójdą w górę o 1 do 4 dol., w zależności od 

rodzaju subskrypcji. Przykładowo, pakiet M365 

Business Basic podrożeje z 5 do 6 dol. na użyt-

kownika miesięcznie, a Office 365 E1 z 8 do 10 

dol. Produkty 365 obejmują obecnie 300  mln 

komercyjnych płatnych licencji, a  przychody 

ze sprzedaży pną się w  górę wraz z  rosnącą 

popularnością usług chmurowych. W  III kw. br. 

Microsoft spodziewa się pogłębienia trendu 

spadkowego na licencjach lokalnych –  o  około 

20 proc. (wartościowo). Z kolei sprzedaż Office 

365 ma systematycznie rosnąć. 

n 8 ofert w przetargu na sieciówkę dla armii
Wojsko potrzebuje sprzętu do wydajnego przetwarzania danych oraz oprogramowania do wirtualizacji. 

W tym celu za 17 mln zł zamierza kupić serwery, przełączniki i inne urządzenia sieciowe. W przetargu ogło-

szonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych największe środki przeznaczono na ser-

wery (12 mln zł) i aktywne urządzenia sieciowe, głównie przełączniki (5,05 mln zł). W przypadku serwe-

rów oferty złożyli: Egida IT Solutions (9 963 280,44 zł), Techsource (8 679 113,70 zł), Intertrading Systems 

Technology (10 571 850,00 zł) oraz konsorcjum MBA System i Computex (8 890 411,71 zł). Jeśli chodzi o urzą-

dzenia sieciowe, do przetargu przystąpiło konsorcjum Enigma Systemy Ochrony Informacji i NTT Poland 

(10 283 664,69 zł). Kryteria wyboru to: cena (60), okres dodatkowej gwarancji (20) i termin dostawy (20).

n  Czarne chmury nad przejęciem 
ARM-a przez Nvidię

Rośnie ryzyko zablokowania transakcji war-

tej 40  mld dol. Uzgodniono ją we wrześniu 

ub.r., a do końca 2021 r. liczono na uzyska-

nie zgód regulatorów. Ten termin nie zosta-

nie jednak dotrzymany, a  same akceptacje 

też nie są pewne. Z nieoficjalnych doniesień 

Bloomberga wynika bowiem, że brytyjskie 

władze skłaniają się ku temu, by nie zgo-

dzić się na sprzedaż ARM-a. Obawiają się, że 

Nvidia może szkodzić konkurencji, ogranicza-

jąc dostęp do własności intelektualnej ARM-a, 

a skutki będą niekorzystne dla branży i klien-

tów. Z kolei w Chinach ryzyko braku akcep-

tacji jest nawet większe, z uwagi na sankcje 

obejmujące dostawy czipów, jakie nałożyły 

USA na chińskie firmy. ARM w Nvidii ozna-

czałby jeszcze większą amerykańską kon-

trolę nad rynkiem półprzewodników, co ra-

czej nie spodobałoby się chińskim władzom. 

Ponadto Komisja Europejska, która musi 

zgodzić się na fuzję obu firm, nie otrzymała 

jeszcze niezbędnych dokumentów od Nvidii. 
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  n   Zmiany na stanowiskach  n   

n  Paweł Umiński wzmocnił 
Logitecha

Do polskiego oddziału producenta dołączył Paweł 

Umiński, obejmując stanowisko High Touch Sales 

Manager – Video Collaboration. Będzie odpowie-

dzialny za rozwój kanału partnerskiego dla pro-

duktów do współpracy wideo, a także kooperację 

z dystrybutorami w Polsce i  krajach bałtyckich. 

Razem z Kamilem Sojką, który pełni rolę Senior 

Channel & B2B Managera na Polskę i kraje bałtyckie, będą świadczyć wsparcie w regio-

nie w obszarach sprzedaży, programu partnerskiego oraz biznesu realizowanego po-

przez kanał dystrybucyjny. Paweł Umiński jest w branży od 20 lat. Ostatnio, przez mi-

niony rok, był dyrektorem handlowym w Integrity Partners. Wcześniej, w Komputronik 

Biznes, pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, w Also był dyrektorem handlowym, zaś 

w Emerson Network Power (obecnie Vertiv) zarządzał kanałem sprzedaży w Europie 

Środkowej. Karierę zawodową zaczynał w California Computer. 

n Joanna Falęcik w Red Hat
Joanna Falęcik, która objęła stanowisko Partner Account Managera w Red Hat, 

ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i  kanałem partnerskim. 

W nowym miejscu pracy odpowiada za współpracę z partnerami w Polsce, Rumunii 

i na Węgrzech. Poprzednio Joanna Falęcik sprawowała w Dell Technologies funkcję 

Services Account Executive i odpowiadała za sprze-

daż usług we współpracy z partnerami handlowy-

mi oraz dystrybutorami (2018–2021). Zdobywała 

również doświadczenie w  Kobil Systems (2017 

–2018) jako Business Development Manager. Od 

czerwca 2015  r. do listopada 2016  r. była dy-

rektorem sprzedaży Also Polska. Najdłużej, bo 

przez 16 lat, Joanna Falęcik pracowała w Connect 

Distribution (1999–2015) jako menedżer ds. kanału 

sprzedaży, zarządzając współpracą z  partnerami 

biznesowymi i zespołem Account Managerów. 

n Marta Rose Channel Account Managerem w TeamViewer
Zespół TeamViewer w Polsce powiększa się, w związku z czym Marta Rose objęła funkcję Channel Account 

Managera na Europę Wschodnią. Do jej zadań należy dbałość o rozwój kanału partnerskiego w regionie. Marta 

Rose ostatnio przez ponad 2  lata była związana z  Proget Software jako International Operations Director. 

Wcześniej pełniła role kierownicze m.in. w obszarze sprzedaży, współpracy z partnerami i  rozwoju biznesu 

w takich firmach jak: Headtechnology, Nanovo, Unizeto, Fujitsu i innych. W sierpniu br. do TeamViewer dołączył 

również Andrzej Bugowski, który wcześniej pracował między innymi w Arrow i Tech Dacie.

n Tomasz Wojda: teraz Vertiv
Tomasz Wojda objął stano-

wisko Channel Reseller Mana-

gera na Polskę i kraje bałtyc-

kie w  Vertivie. Będzie odpo-

wiedzialny za budowę i rozwój 

kanału partnerskiego firmy 

w  regionie. Nowy menedżer 

ma wieloletnie doświadczenie 

we współpracy z dystrybuto-

rami i resellerami. Przez blisko 

15 lat rozwijał kanał dystry-

bucji rozwiązań zasilania gwarantowanego w Eaton 

(2002 –2016). Przez ostatni rok, od sierpnia 2020 r., 

odpowiadał za budowę działu sprzedaży systemów 

Data Center Facility w Huawei. Wcześniej był zwią-

zany z firmami: Legrand, RS Components i FCA. 
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n Ricoh: nowy 
szef sprzedaży 
pośredniej

Piotr Jankowski pełni 

obecnie funkcję Indirect 

Sales Directora w  Ricoh 

Polska. Wcześniej, przez 

ponad 8 lat, odpowiadał 

za rozwój kanału part-

nerskiego jako Channel 

Business Manager w Xerox Polska (2013–2021) oraz 

Dealer Channel Manager w  OKI (2008–2013). Druk 

biurowy i  produkcyjny pozostają podstawą biznesu 

Ricoha, natomiast nowy dyrektor zamierza poszerzyć 

współpracę z  partnerami o  nowe produkty i  usługi, 

w tym rozwiązania dla cyfrowego środowiska pracy. 
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Kolejne szkoły otrzymały tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft”, przyznawany przez polski od-

dział producenta. Do wyróżnionych placówek należą: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Politechnika 

Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 

Rzeszowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, a także Wyższa Szkoła 

Bankowa w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Każda z nich zapewnia dostęp do 

oprogramowania Microsoft studentom i pracownikom również do użytku prywatnego, a usługa 

Office 365 jest w nich stosowana przez co najmniej 60 proc. społeczności akademickiej. 

Analitycy Canalys obliczyli, 

że wydatki na usługi chmuro-

we w Chinach wzrosły w I kw. 

2021 r. o 55 proc. rok do roku 

(do poziomu 6 mld dol.). Państwo 

Środka to drugi pod tym wzglę-

dem rynek na świecie, po Stanach 

Zjednoczonych. Czterech najwięk-

szych dostawców usług chmuro-

wych w Chinach to: Alibaba Cloud, 

Huawei Cloud, Tencent Cloud oraz 

Baidu AI Cloud, które sumarycznie 

odpowiadają za ponad 80 proc. 

wydatków. Canalys do usług 

chmurowych zalicza IaaS, PaaS, 

a także dedykowaną infrastruk-

turę prywatną i współdzieloną. 

Nicolaus Bank, jako pierwszy bank w Polsce, przeniósł wszystkie swoje systemy do chmury 

obliczeniowej. Projektu migracji podjęło się Exea Data Center, z którym bank współpracuje od 

2018 r., czyli od momentu rozpoczęcia realizacji szeroko zakrojonego planu digitalizacji, którego 

elementem było wdrożenie strategii paperless. Kolejnym naturalnym krokiem było wykorzy-

stanie możliwości chmury obliczeniowej we wszystkich obszarach działania organizacji. Gotowe 

rozwiązanie dla banku składa się z chmury obliczeniowej opartej na rozwiązaniach VMware’a, 

infrastruktury serwerowej i sieciowej, systemu kopii bezpieczeństwa wykorzystującego topowe 

rozwiązania Veeam, pełnego pakietu rozwiązań Microsoft 365 i własnych zasobów sprzętowych. 

Fakty, ciekawostki i rozmowy

CRN W projekcie AI-SPRINT jesteście jedną z jedenastu europejskich 
fi rm. Jak postrzegacie swoją w nim rolę? 
Konrad Wawruch Liczymy na różne synergie, dzięki którym wspólnie z innymi 
przedsiębiorcami, ale też naukowcami, stworzymy dobre, innowacyjne rozwią-
zania, co umocni naszą pozycję rynkową. Ponadto chcemy docierać z naszym 
oprogramowaniem i usługami do nowych sektorów rynku, dla których barierę 
wejścia stanowi w tej chwili koszt.

AI-SPRINT ma spowodować obniżkę cen poszczególnych rozwiązań? 
Zacznę od tego, że cały projekt jest fi nansowany w ramach programu Horizon 
2020. W ten sposób Komisja Europejska inwestuje, i to niemało, w rozwój euro-
pejskich inicjatyw IT, które adresują konkretne wyzwania związane ze współ-
czesnością. Efektem projektu ma być otwarta platforma ułatwiająca tworzenie 
rozwiązań, z których fi rmy i instytucje będą mogły korzystać w chmurze, in-
frastrukturze własnej, na krawędzi czy z wykorzystaniem drobnych urządzeń 
końcowych. Chodzi przy tym o innowacyjne produkty, których wytworzenie 
obecnie jest bardzo drogie, a dzięki platformie AI-SPRINT będą dostępne na-
wet dla małych i średnich podmiotów. 

Otwarta chmura
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„Rola AI rośnie bardzo szybko i będzie coraz częściej decydować 
o przewadze konkurencyjnej” - mówi  Konrad Wawruch, Senior 
Vice President w 7bulls.com, odnośnie do AI-SPRINT, nowej inicja-
tywy badawczej UE stworzonej po to, aby na światowy rynek 
trafi ały europejskie rozwiązania wykorzystujące mechanizmy 
sztucznej inteligencji w chmurze i środowiskach brzegowych.  
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Data Center Mind, nowo otwarte centrum danych Netii 

(w podwarszawskich Jawczycach), otrzymało certyfikat 

zgodności z normą EN 50 600 – oficjalnym standardem 

krajów Unii Europejskiej w zakresie budowy, funkcjono-

wania i eksploatacji centrów przetwarzania danych (cer-

tyfikatem takim dysponują poza tym jeszcze tylko cztery 

inne DC w Polsce). Normy wchodzące w skład standardu 

EN 50 600 obejmują wszystkie obszary związane z budo-

wą, funkcjonowaniem i eksploatacją centrów przetwarza-

nia danych. Netia DC Mind posiada także między innymi 

certyfikat Class 3, przy czym wiele elementów infrastruk-

tury zostało wykonanych w najwyższej 4. klasie. 

Cloud Technologies uzyskało 31 proc. wzrostu przychodów w II kw. br. (do kwoty 14 mln zł) w porównaniu z kwietniem, majem 

i czerwcem 2020 r. Z kolei zysk netto sięgnął w tym samym okresie 2,2 mln zł. „Nasz kluczowy segment z perspektywy rozwoju całej 

grupy, czyli Data Enrichment, odpowiada już za ponad 40 proc. osiąganych przychodów i po raz drugi z rzędu zbliżył się poziomem 

marży do 70 proc., poprawiając ubiegłoroczny wynik aż o 45 pkt. proc.” – mówi prezes Piotr Prajsnar. Cloud Technologies rozwija się 

także poprzez akwizycje. W czerwcu br. spółka nabyła 24 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. z branży marke-

tingu internetowego. To pierwsza zagraniczna inwestycja w historii Cloud Technologies. 

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Chmurą Krajową opraco-

wał koncepcję transformacji swoich rozwiązań IT w model chmurowy. 

Technologia chmurowa ma stać się jednym z kluczowych narzędzi wsparcia 

realizacji strategii biznesowej banku. „W ciągu pięciu lat chcemy przenieść 

blisko połowę naszych aplikacji do chmury, a nowo budowane rozwiązania 

projektować od razu do działania zgodnie ze standardami technologicznymi 

CloudReady” – mówi Emil Andryszczyk, dyrektor Departamentu Informatyki 

i Telekomunikacji, kierujący pracami Programu Road2Cloud. Bank Ochrony 

Środowiska zamierza także w większym niż dotychczas stopniu korzystać 

z zewnętrznego oprogramowania dostarczanego w modelu SaaS, co wpisuje 

się w podejście polegające na intensywnej redukcji długu technologicznego, 

poprzez zastosowanie rozwiązań chmurowych.

o usługach CLOUDOWYCH

Działacie więc na zasadzie pro publico bono?
Zależy nam na tym, aby ta masa dobra wspólnego, jakim jest 
otwarte oprogramowanie, rosła. 7bulls.com powstawała bowiem 
jako spółka zorientowana na oprogramowanie otwarte i darmo-
we. Założyciele naszej fi rmy byli zaangażowani w tworzenie ta-
kich organizacji, jak Polska Grupa Użytkowników Linuxa, a ja 
działam w paneuropejskiej organizacji OW2, która promuje dar-
mowe, otwarte oprogramowanie infrastrukturalne z myślą o tym, 
żeby nawet małe i średnie podmioty mogły korzystać z najnowo-
cześniejszych rozwiązań. 

Jakiego rodzaju rozwiązania znajdą się na platformie AI-
-SPRINT? 
Takie, które będą automatyzować tworzenie rozwiązań wykorzy-
stujących mechanizmy AI w przemyśle, rolnictwie czy na potrze-
by smart city. W tej chwili jest o to coraz łatwiej dzięki chmurze, bo 
infrastruktura sprzętowo-systemowo-aplikacyjna jest dostępna 
„na kliknięcie”. Nadal jednak nie rozwiązuje to innych wyzwań. 
Przykładowo, gdy specjaliści z 7bulls.com projektowali dla ame-
rykańskiego klienta platformę do analizy uszkodzeń w turbinach 
wiatraków na farmach wiatrowych, to musieli wytworzyć bar-
dzo dużo elementów oprogramowania związanego z komunika-
cją i bezpiecznym przesyłaniem danych. Tymczasem w ramach 
AI-SPRINT powstaje otwarty framework – przepraszam, ale nie 
umiem znaleźć polskiego słowa – który ma fundamentalnie uła-
twić tworzenie tego typu oprogramowania. Tak, aby tworząc na 
przykład oprogramowanie do dokładnej analizy zdjęć z drona pod 
kątem uszkodzeń infrastruktury, skupić się na meritum proble-
mu, a nie na komponentach wspólnych dla wszystkich rozwią-
zań tego typu. 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

A jak 7bulls.com rozumie pojęcie AI? Dla wielu fi rm to jedy-
nie marketingowy wabik na klientów… 
Przez wiele lat na uczelniach w Polsce i Szwecji zajmowałem się 
właśnie AI. Jednak kiedy założyłem fi rmę, przestałem to robić, 
gdyż uważałem, że w większości przypadków podejście klasycz-
ne pozwala na tworzenie lepszych i tańszych rozwiązań. To się 
zmieniło kilka lat temu, gdy nastąpił olbrzymi postęp w kilku dzie-
dzinach jednocześnie. Z jednej strony w segmencie sprzętu, głów-
nie procesorów GPU, z drugiej w przypadku takich metod, jak 
deep learning, i wreszcie w kontekście narzędzi do wspomagania 
tworzenia oprogramowania. Mechanizmy AI, jak uczenie maszy-
nowe, mogą być już ilościowo i jakościowo lepsze od człowieka. 
Kilkanaście lat temu jeden z klientów pytał mnie o system do ana-
lizy obrazów radiologicznych, który dawałby wyniki takie, jak naj-
lepsi specjaliści w Polsce – co nie było łatwe. Teraz to podejście 
się zmieniło, bo radiologów jest tak mało, że systemy mają zastę-
pować chociażby tych przeciętnych. Generalnie rola AI rośnie 
bardzo szybko i będzie coraz częściej decydować o przewadze 
konkurencyjnej. 

Skąd czerpać informacje o takich projektach, jak AI-SPRINT?
Z portalu Komisji Europejskiej, gdzie z dużym wyprzedzeniem 
są publikowane tematy konkursów. To setki stron dokumentów, 
przez które trzeba się przebić i jest to trudne, zwłaszcza dla ma-
łych i średnich fi rm. Wartościowym źródłem jest Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów Badawczych UE, który również infor-
muje o konkursach i wydarzeniach networkingowych. 
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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 9/202110

Trzy czwarte polskich przedsiębiorstw 

korzysta wyłącznie z własnych serwe-

rowni – wynika z badania ARC Rynek 

i Opinia przeprowadzonego na zlecenie 

Vertiva. Taki stan rzeczy determinuje 

częściowo profil działalności, który nie 

pozwala na wyprowadzanie infrastruk-

tury na zewnątrz (42 proc.), ale głównie 

wola odpowiedzialnych za zarządzanie 

danymi (72 proc.). Działy IT obawiają 

się o bezpieczeństwo serwerów poza 

siedzibą firmy (37 proc.) oraz o koszty 

kolokacji (26 proc.). W rezultacie tylko 

24 proc. pytanych przedsiębiorców ko-

rzysta z kolokacji, ale zaledwie 5 proc. 

polega na niej całkowicie. Większość 

pozostaje przy modelu hybrydowym 

(tzn. używa też własnych serwerów). 

Firmy widzą za to konieczność rozwoju 

infrastruktury w najbliższym czasie 

(55 proc.), a przede wszystkim chcą 

wymieniać urządzenia na nowsze 

(79 proc.). Tylko 7 proc. zamierza 

ograniczyć własną infrastrukturę. 

Cloud nie jest priorytetem: zaledwie 

1 proc. deklaruje zamiar całkowitego 

przejścia do chmury, a 17 proc. – mi-

grację częściową. Ankietowano działy 

IT podmiotów zatrudniających od 50 

pracowników wzwyż.

Jedna firma na sto chce być całkiem w chmurze
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Zakrzywione monitory mają pod górkę
Najpierw braki komponentów, a potem spowolnienie popytu wyha-

mują sprzedaż zakrzywionych monitorów w 2021 r. Mimo to ana-

litycy spodziewają się, że w całym roku na rynek dotrze 15,6 mln 

urządzeń, o 10 proc. więcej niż w 2020 r. Z tym, że w ub.r. wynik 

był lepszy w stosunku do roku 2019 aż o 37 proc. (14,2 mln szt.).

O ile braki podzespołów, takich jak panele i skalery, nie pozwoliły 

producentom nadążyć za zapotrzebowaniem na sprzęt w I półro-

czu 2021 r., o tyle w II półroczu prognozuje się wyraźne osłabienie 

popytu konsumenckiego. Taki wpływ ma mieć zniesienie lockdow-

nów w Europie i USA – uważają specjaliści TrendForce’a. 

Już w II kw. 2021 r. sprzedaż zakrzywionych monitorów była niż-

sza wobec I kw. 2021 r. o 6,1 proc. Duży wpływ na to miało ogra-

niczenie produkcji przez SDC - największego dostawcę paneli. W 

32%

12%

10%

8%

38%

Samsung

Najwięksi producenci 
zakrzywionych 

monitorów 
w II kw. 2021 r.

AOC/Philips

MSI

Dell

Inni

rezultacie marki, które polegały na SDC, jak Samsung, AOC/Philips 

i HP, odnotowały dwucyfrowe spadki, a firmy, które rzadziej 

stosowały zakrzywione panele SDC, jak LG, Acer i Dell, osiągnęły 

solidne wzrosty. 

Planowany zakres rozwoju infrastruktury

Wymiana urządzeń na nowsze

Monitoring infrastruktury

Zdalny dostęp do elementów infrastruktury

Inwestycje w dodatkowe elementy infrastruktury, np. UPS

Dodatkowa szafa rack w biurze fi rmy

Całkowita relokacja w nowe miejsce

Dodatkowa szafa rack u dostawcy usług kolokacji

Nie planujemy zmian

79%

56%

52%

52%

31%

7%

2%

29%
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Firmy zadbają o dalszy wzrost sprzedaży PC
Mimo ograniczeń podaży, wzrost na rynku pecetów w regionie EMEA jest kontynuowany w III kw. 2021 r. Ma osiągnąć stosunkowo wysoki 

poziom 11,4 proc. rok do roku – twierdzą analitycy IDC. W rezultacie w całym 2021 r. wzrost ma wynieść 13,2 proc. (93,9 mln szt.), choć 

problemy z dostawami przypuszczalnie utrzymają się do 2022 r. Spodziewany jest zwłaszcza silny popyt na notebooki, w związku z projek-

tami cyfryzacji w firmach i ugruntowaniem pracy hybrydowej. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej bilans rynku PC w III kw. 2021 r. 

będzie podobny, jak przed rokiem (4,5 mln szt., +0,8 proc. r/r). W całym 2021 r. przewiduje się, że do krajów regionu zostanie dostarczo-

nych blisko 9 proc. więcej komputerów niż w 2020 r. Powodem korekty prognozy w dół jest słabnący popyt konsumencki (-1,5 proc. r/r 

w III kw. br.). Latem ludzie najwyraźniej mieli inne wydatki. Głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży PC w regionie CEE stają się natomiast 

większe zamówienia przedsiębiorstw.
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Prognoza dostaw komputerów w regionie EMEA według rodzaju urządzeń w latach 2021–2025

Produkty 2021 r. 
(mln szt.)

Udział w rynku 
w 2021 r. (proc.)

2025 r. 
(mln szt.)

Udział w rynku 
w 2025 r. (proc.)

Średni wzrost co roku 
2021–2025 (proc.)

Tradycyjne notebooki 24,439 26 15,097 17,3 -11,4

Notebooki ultracienkie 41,631 44 47,382 54,4 3,29

Notebooki konwertowalne (2w1) 7,296 7,8 9,043 10,4 5,5

Tradycyjne desktopy 17,008 18,1 12,446 14,3 -7,5

Desktopy AiO 3,524 3,8 3,191 3,7 -2,5

W sumie 93,898 100 87,159 100 -1,8

SASE coraz bardziej w cenie
Dostawcy usług bezpiecznego dostępu (Secure 

Access Service Edge – SASE) mają powody 

do zadowolenia. Wydatki na ten cel powinny 

zwiększać się co roku o ponad jedną czwartą 

w ciągu kolejnych 5 lat (średnio o 26,4 proc.). 

Dzięki temu wartość całego rynku zwiększy 

się ponad 3-krotnie, z 1,2 mld dol. w 2021 r. do 

4,1 mld dol. do 2026 r. Nakłady rosną głównie 

z powodu konieczności zabezpieczenia pracy 

zdalnej. Według prognozy segment Security as 

a Service będzie rósł szybciej niż Network as 

a Service. SECaaS to sposób na dostarczanie 

rozwiązań, które tradycyjnie znajdują się np. 

w centrach danych przedsiębiorstw, umożliwia-

jąc im bezpieczny dostęp do aplikacji i usług, 

bez względu na to, gdzie są one hostowane 

i skąd łączą się ich użytkownicy. NaaS z kolei 

może obejmować SD-WAN i dostęp do sieci, 

zintegrowaną komunikację (UC) i inne usługi 

w chmurze, jak i na zwirtualizowanym sprzęcie 

klienta. Co do branż, to szacuje się, że firmy 

z sektora finansowego w 2021 r. wydadzą na 

SASE najwięcej. Wynika to z tego, że ubezpie-

czyciele czy banki są liderami we wdrażaniu 

SD-WAN, a ponadto borykają się z problemami 

związanymi z przepustowością i bezpieczeń-

stwem komunikacji pomiędzy oddziałami 

a centrami danych. Ź
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CIO nie ogarniają zasobów IT
Mniej niż 25 proc. firm uważa, że ma pełny wgląd w zasoby IT, które wpływają na ich 

wyniki biznesowe. Kiepsko wygląda między innymi sprawa z cloud computingiem. 

W tym przypadku poniżej 50 proc. respondentów deklaruje dokładny wgląd w używa-

ne przez nie usługi SaaS, instancje chmurowe i licencje wdrożone w chmurze – wynika 

z raportu „Flexera 2021 State of IT Visibility Report”. 

To niepokojące wieści z punktu widzenia bezpieczeństwa informatycznego, ponieważ 

CIO nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony zasobów IT bez pełnego wglądu 

w to, czym zarządzają. Największe obawy szefów IT dotyczące firmowych zasobów 

to luki w zabezpieczeniach, rozrost oprogramowania oraz zarządzanie cyklem życia. 

Z raportu wynika zatem, że działy informatyczne potrzebują kompleksowego i łatwo 

dostępnego wglądu w infrastrukturę IT, aby móc podejmować decyzje w oparciu o wia-

rygodne i kompleksowe dane.

Największe obawy decydentów dotyczące zasobów IT

Luki bezpieczeństwa

Rozrost oprogramowania (wiele wersji)

Zarządzanie cyklem życia (w tym wsparcie)

Rozrost bazy sprzętu (wiele modeli)

Zwielokrotnienie kategorii (wiele aplikacji o tych samych funkcjach)

Za dużo produktów (wiele aplikacji tego samego typu)

49,5%

22,5%

12,9%

8,6%

4,3%

2,2%
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CRN Dlaczego akurat teraz zdecydowa-
łeś się na rezygnację z dalszego kierowa-
nia Veracompem? 
Adam Rudowski Przyczyny były dwie. 

Pierwsza dotyczyła rozstrzygnięcia klu-

czowej kwestii, jaką było zagwaranto-

wanie Veracompowi długoterminowego, 

dynamicznego rozwoju. Można to było 

osiągnąć dwojako, czyli poprzez samo-

dzielne dążenie do pozycji globalnego 

VAD-a, poczynając od Afryki, bardzo 

ciekawego regionu o dużym potencjale, 

lub stając się elementem większej struk-

tury globalnej. Zdecydowaliśmy się na 

drugi z tych scenariuszy, co było zwią-

zane z kolei z drugą ze wspomnianych 

przeze mnie przyczyn. 

n Tą bardziej osobistą? 
Tak, osobistą, dotyczącą dalszego roz-

woju zawodowego. Żeby zobrazować 

moje motywacje zacznę od tego, że od 

wczesnej młodości traktuję życie jak 

krótką przygodę. Taką, która daje nam 

kilkadziesiąt lat na to, żeby czegoś do-

świadczyć, czegoś się nauczyć i coś stwo-

rzyć. Mnie w tym wszystkim najbardziej 

pasjonuje nauka i tworzenie. A zwłasz-

cza nauka, dzięki której mogę zmie-

niać siebie lub zdobywać know-how, 

KANAPA CRN POLSKA

„Od pewnego momentu nowe usługi i nowe wartości, jakie 

wprowadzaliśmy na rynek, stawały się konkurencyjne albo 

wobec producentów, albo wobec integratorów. Nie chcieliśmy 

iść tą drogą, bo nie taka jest rola dystrybutora” - mówi Adam 
Rudowski, były prezes Veracompu, a od niedawna zało-

życiel i Partner Zarządzający w funduszu inwestycyjnym 
Level2 Ventures.

CRN nr 9/202112

umożliwiający mi kreowanie przyszło-

ści. Nie jej przewidywanie, ale właśnie 

kreowanie. Zdobywanie różnorodnych 

kompetencji zapewnia mi długotermi-

nową satysfakcję z życia. 

n Dalsze kierowanie Veracompem nie 
gwarantowałoby tej satysfakcji? 
Zacznę od tego, że na rynku IT jest co-

raz mniej miejsca dla VAD-ów. W efek-

cie od pewnego momentu nowe usługi 

i nowe wartości, jakie wprowadzaliśmy 

na rynek, stawały się konkurencyjne al-

bo wobec producentów, albo wobec in-

tegratorów. Nie chcieliśmy iść tą drogą, 

bo nie taka jest rola dystrybutora. I choć 

udało nam się stworzyć świetne portfo-

lio usług doradczych, to nie udało nam 

się przekuć tego na osobne źródło przy-

chodów. W tym celu, w zasadzie, musie-

libyśmy zmienić profil działalności. 

n Jak rozumiem, dalszy rozwój Vera-
compu w tym scenariuszu skutkowałby 
konfliktem interesów z  waszymi do-
stawcami, ale też partnerami. Tym 
samym to, co stanowi siłę tej firmy,  
mogłoby okazać się jej słabością… 

Usługi i wartości, jakie oferuje Vera-

comp – Exclusive Networks, na ten mo-

ment stanowią duży atut w działalności 

dystrybucyjnej firmy. Czerpałem wiele 

radości z ich współtworzenia i rozwo-

ju, z  budowania unikatowości Vera-

compu. Jednak z czasem doszedłem do 

momentu, kiedy zaczęło mi brakować 

możliwości zmieniania świata, tworze-

nia kolejnych firm, które miałyby duży 

wpływ na rzeczywistość, rozwiązywały 

istotne problemy określonych organi-

zacji, czy pozytywnie transformowały 

życie ludzi. Przy tym, nigdy nie lubi-

łem być czymkolwiek skrępowany, a ta 

sytuacja mocno mi ciążyła. To był ten  

Fundusz
z wartością dodaną
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osobisty czynnik, który finalnie zdecy-

dował o takim, a nie innym scenariu-

szu, czyli sprzedaży Veracompu. Choć 

na zawsze pozostanie on w moim sercu, 

a przede wszystkim ludzie, z którymi go 

tworzyłem. 

n Dlaczego wybór padł właśnie na  
Exclusive – Networks? 
Exclusive – Networks ma ambicje glo-

balne i bardzo zbliżoną do Veracompu 

kulturę organizacyjną, dając przy tym 

dużą swobodę działania spółkom lokal-

nym. Ponadto między nami, w trakcie 

negocjacji, była przysłowiowa chemia. 

To bardzo ważne, bo stanowi pierwszy 

sygnał wskazujący na to, że późniejsza 

współpraca będzie się dobrze układać. 

Zapewniam, że gdyby tej chemii nie by-

ło, Veracomp nie byłby częścią Exclusi-

ve Networks. 

n A jaka była alternatywa? 
Mieliśmy kilka innych propozycji, w tym 

oferty wartościowo wyższe, ale Exclu-

sive – Networks to najlepszy możliwy 

wybór. Przy czym od początku pienią-

dze nie stanowiły dla nas priorytetu. 

Chcieliśmy mieć natomiast pewność, że 

firma będzie się dalej rozwijać, a cały 

zespół będzie miał stabilną i satysfak-

cjonującą pracę. Nie chcieliśmy, żeby 

Veracomp pivotowano w kierunku usług 

integratorskich, bądź dostawcy usług 

zarządzanych i  cloudowych, czy też 

w kierunku broadline’u. Exclusive Ne-

tworks gwarantuje, że tak się nie stanie. 

n To pytanie może się wydać prze-
wrotne, ale stawiam je zupełnie serio: 
dlaczego to Veracomp został przejęty, 
a nie odwrotnie? Mogliście przecież 

Moim 
marzeniem 
jest, aby jak 
największa 
liczba startupów 
wychodzących 
spod naszych 
skrzydeł stała 
się liczącymi 
graczami w skali 
globalnej.
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daż Veracompu, a od tego momentu mi-

nęło już ładnych parę miesięcy, miałem 

jeden, może dwa wolne weekendy. 

n Cały ten czas poświęcasz na kolejne 
inwestycje. Czy uważasz się za anioła 
biznesu? 

Zacząłem jako anioł biznesu. Obecnie 

wraz z Piotrem Pawłowskim (wcześniej 

pełnił funkcje menadżerskie w AB, Com- 

archu, GTS, był CEO w Grupie 3S – przyp. 

red.) założyliśmy fundusz venture capi-

tal, inwestujący w spółki na wczesnych 

etapach rozwoju, w ramach rund pre- 

-seed, seed oraz serii A. Celujemy w start- 

upy działające w obszarach sztucznej 

inteligencji, blockchain’u, dostarczające 

rozwiązania autonomiczne, zajmujące 

się automatyzacją procesów lub odna-

wialnymi źródłami energii. 

n Jakiś przykład? 
Już teraz jesteśmy inwestorem w Rev- 

DeBug, polskim startupie, 

który opracował przeło-

mowy produkt na ryn-

ku programistycznym. 

To opatentowana tech-

nologia nagrywania pro-

cesu wykonywania kodu. 

Jest całkowicie unikal-

na, jedyna taka na świe-

cie. Obecnie programiści 

tracą 25–30 procent cza-

su na szukanie błędów, 

a dzięki rozwiązaniu Rev- 

DeBug wystarczy na to 

30 sekund. Właśnie takie 

rewolucyjne rozwiązania 

nas interesują. 

n Czy, zgodnie z  Twoją 
dotychczasową filozofią 
działania, chcecie być fun-

duszem z wartością dodaną? 

Tak, dokładnie. Chcemy dostarczać bar-

dzo szeroki wachlarz wartości dla star-

tupów, w które inwestujemy. O tym, że 

warto, przekonałem się kilka miesięcy 

temu, kiedy po sprzedaży Veracompu 

zacząłem być zapraszany do uczestnic-

twa w spotkaniach funduszy inwesty-

cyjnych ze startupami. Zauważyłem, że 

osoby zarządzające tymi funduszami 

to wprawdzie fantastyczni finansiści, 

KANAPA CRN POLSKA

kontynuować dotychczasową politykę  
przejęć i z czasem stać się firmą globalną. 
Owszem, Veracomp mógłby dalej samo-

dzielnie rozwijać się w kierunku global-

nego VAD-a. Mieliśmy niezbędny do 

tego potencjał menadżerski i intelektu-

alny, jak i dostęp do kapitału, którego na 

rynku nie brakuje. Gdybym więc zaan-

gażował się w dalszy rozwój firmy, to 

w ciągu 10 lat stalibyśmy się graczem 

działającym na kilku kontynentach. Na-

tomiast nie byłaby to realizacja mojej 

osobistej wizji i potrzeb, do których na-

leży tworzenie nowych, innowacyjnych 

modeli biznesowych, nowych kultur or-

ganizacyjnych, nowych wartości wno-

szonych na rynek… Uznałem, że kolejne 

lata poświęcę na nowe wyzwania i no-

wą przygodę. Jednak, jak mówię, gdy-

byśmy postanowili inaczej, bylibyśmy 

z czasem w pierwszej piątce najwięk-

szych światowych VAD-ów. Veracomp 

ma wszystko, co jest do tego potrzeb-

ne, w tym znakomitą wręcz 

kulturę organizacyjną 

– zresztą nie tylko w Pol-

sce, ale w całym regionie. 

n Kultura organizacyj-
na przewija się w naszych 
rozmowach bardzo często. 
Czy jest aż tak ważna? 
Moim zdaniem wręcz 

najważniejsza, to ona 

przyciąga najlepszych 

pracowników, partnerów 

biznesowych i powoduje, 

że praca jest przyjemna 

i  efektywna. Tymczasem 

na przestrzeni całej mojej 

kariery zawodowej jedy-

nie dwa razy ktoś mi po-

wiedział, że świadomie 

tworzy w  swojej firmie 

kulturę organizacyjną. Najczęściej jest 

ona pochodną założycieli danego biz-

nesu, z wszystkimi ich zaletami i wada-

mi. Głównie z tego powodu tak wiele 

firm upada. 

n Przejdźmy do obecnego etapu Twojej 
kariery zawodowej. Podobno po przej-
ściu na rentierstwo jesteś bardziej za-
pracowany niż kiedykolwiek wcześniej? 
To prawda. Odkąd sfinalizowałem sprze-

ale najczęściej osoby bez praktycznej 

wiedzy biznesowej. Uderzyło mnie, jak 

często nie rozumieją problemów, z któ-

rymi borykają się founderzy startupów. 

To sprawia, że unikalną wartością, któ-

rą możemy wnieść na rynek jako nowy 

fundusz jest coś więcej niż kapitał i or-

ganizacja kolejnych rund finansowa-

nia. Nasza oferta to szeroko rozumiane 

wsparcie biznesowe i operacyjne, które 

pomaga founderom w szybkim budowa-

niu ich organizacji. A ponieważ uważa-

my, że założyciele startupów mogą je 

rozwijać tylko poprzez własny, osobisty 

rozwój, tworzymy środowisko, które im 

na to pozwala. 

n Skąd Level2 w nazwie funduszu? 
Level2 odzwierciedla wysoki poziom 

wsparcia, na jaki mogą liczyć founderzy. 

Składa się na nie wiedza i doświadcze-

nie partnerów funduszu – osób bezpo-

średnio współpracujących ze spółkami. 

Partnerami będą wyłącznie osoby, które 

stworzyły od zera międzynarodowe fir-

my lub były wcześniej CEO, skalując or-

ganizacje do dużych rozmiarów. Oprócz 

tego będziemy dostarczać wsparcie ope-

racyjne w wielu obszarach. 

n To będzie wymagało zbudowania spo-
rej organizacji… 
Zgadza się. Planujemy stworzyć ze-

spół o zróżnicowanych kompetencjach. 

Obok partnerów znajdą się w nim tak-

że eksperci, którzy mogą wspierać spół-

ki w zakresie marketingu czy HR-u oraz 

specjaliści pomagający na przykład 

w organizowaniu łańcucha dostaw lub 

systemów sprzedażowych. 

n Jakie cechy powinien mieć idealny  
founder? 
Dobrze jak jest fighterem, osobą na 

tyle dojrzałą, żeby z pokorą podcho-

dzić do sukcesów, jednocześnie poraż-

ki traktować jak cenne lekcje, które go 

rozwijają, a nie łamią. Nasz fundusz 

jest od tego, żeby pomagać, zawsze, 

kiedy jest ciężko – strategicznie, ope-

racyjnie czy osobiście, ale founder nie 

powinien odpuszczać nawet, gdy zagro-

żone jest funkcjonowanie spółki. Jeśli 

chodzi o aspekty biznesowe, to dobrze 

nam się współpracuje z osobami, które 

Na przestrzeni 
całej mojej 
kariery 
zawodowej 
jedynie dwa 
razy ktoś mi 
powiedział, 
że świadomie 
tworzy w swojej 
firmie kulturę 
organizacyjną. 
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sukces. To, co w korporacji może trwać 

rok czy dwa, w startupie musi się wy-

darzać w trzy dni. Dynamika jest w tym 

przypadku dużo większa, trzeba regu-

larnie zdobywać nową wiedzę i umieć 

szybko zmieniać sposób działania. 

n Jesteś inwestorem obserwującym  
czy zarządzającym? 
W jedną z naszych spółek zaangażo-

wany jest fundusz, który ma zapędy do 

wprowadzania rozbudowanego corpo-

rate governance i mocno stresuje tym 

zarząd. To jeszcze młoda 

organizacja, w której nie 

ma doświadczonych me-

nedżerów z  korporacji, 

odpornych na skrupulatny 

kontroling i  presję reali-

zacji wszystkiego według 

planu. Osobiście hołdu-

ję zasadzie, że founderzy 

powinni mieć bardzo du-

żą swobodę działania, a ja 

jestem do ich dyspozycji 

wtedy, gdy mnie potrze-

bują. Tak działałem jako 

prezes Veracompu wobec 

współpracowników i  tak 

będzie działał nasz fun-

dusz. Founder musi wie-

dzieć, że może przyjść do 

nas z każdym problemem, my nigdy 

nie zostawimy go samego. Tylko w ta-

kiej atmosferze można budować coś 

wielkiego. Wzajemna relacja powinna 

opierać się na zaufaniu. Zatem abso-

lutnie nie kierujemy z tylnego siedze-

nia, ale tworzymy ekosystem, z którego  

founder może czerpać wsparcie w ob-

szarach, które są mu w danym momen-

cie potrzebne.

n Ile inwestujecie w jeden sturtup? 

Trzymamy się widełek od 250 tys. euro 

do 1,5 miliona euro. 

n A jaka jest wasza strategia wyjścia  
z inwestycji? 
Dla nas, kluczowe przy wyjściu z inwe-

stycji jest zapewnienie spółce dalszego 

rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami za-

łożycieli i zarządu. Ścieżek wyjścia jest 

bardzo dużo i w naszym mniemaniu ich 

wybór nie może opierać się na zasadzie 

chcą stworzyć firmy globalne lub co naj-

mniej regionalne. Świetnie jak potrafią 

integrować sprzeczności, a więc mają 

zdolność realizacji pomysłów z gatunku 

niewyobrażalnych dla 99 proc. ludzi. Że-

by odnieść sukces powinny być zorien-

towane na cele i zdeterminowane, by je 

osiągać. Trzeba pamiętać, że zarządza-

nie startupem jest o wiele trudniejsze 

niż kierowanie dużą firmą, gdzie pra-

cuje wielu menadżerów i zgromadzone 

są różnorodne kompetencje. W dużej 

organizacji, żeby coś zostało zrobio-

ne, najczęściej wystarczy to umiejętnie 

delegować. Tymczasem startup to zwy-

kle skromna, kilkuosobowa orkiestra, 

w której founder wiele rzeczy musi ro-

bić samodzielnie, przynajmniej na sa-

mym początku. 

n Wychodzi na to, że musi to być prak-
tyczny marzyciel…
To musi być osoba pokorna, która po-

strzega rzeczywistość taką, jaka ona 

jest faktycznie, a nie żyje w śnie o rze-

czywistości. Startupy często w tym śnie 

giną, podejmując decyzje na podsta-

wie wyobrażenia o rynku, a nie faktów 

i danych. Zakładając firmę, nie można 

przyjmować, że prawdopodobnie ktoś 

kupi jej produkt w przyszłości. Musimy 

dokładnie wiedzieć kto konkretnie, jaki 

będzie średni czas życia takiego klienta, 

jaki jest jego koszt pozyskania i potem 

utrzymania. To muszą być twarde dane, 

ponieważ to na nich będą się opierały 

przyszłe wyceny spółki dokonywane 

przez inwestorów. 

n Co miałeś na myśli mówiąc, że założy-
ciele startupów mogą je rozwijać tylko 
poprzez własny, osobisty rozwój? 

Goethe powiedział, że aby zdobyć wię-

cej, musisz najpierw sam stać się kimś 

większym. To złota zasada biznesowa. 

Dlatego founder powinien rozwijać swo-

je kompetencje, a przy tym – jak z kolei 

mówi Toffler – potrafić szybko się uczyć, 

oduczać, a potem ponownie uczyć. Po 

co? Żeby szybciej niż konkurenci mógł 

modyfikować działania swoje i swojej 

organizacji. W praktyce wygląda to tak, 

że pierwotny produkt, na który firma 

zdobywa finansowanie, nie musi być 

tym, dzięki któremu odniesie finalny 

„kto da więcej”, ale na scenariuszu, któ-

ry jest najlepszy dla przyszłości dane-

go biznesu. 

n Czy macie, jako fundusz, określoną 
misję? 

Tak. Dla mnie i Piotra (Pawłowskiego 

– przyp. red.) ważne jest, żeby Polska 

była kojarzona z innowacją i technolo-

giami. Na razie tak nie jest. To znaczy 

jesteśmy świetnie znani jako podwyko-

nawcy i centrum usługowe, ale nie jako 

lokalizacja na miarę Doliny Krzemowej. 

Trzeba to zmienić. Polska 

ma największą ilość ta-

lentów w regionie, powin-

na być postrzegana jako 

jedno ze światowych cen-

trów technologicznych. 

Chcemy w tym aktywnie 

uczestniczyć. 

n Czy Polska to dobre 
miejsce do inwestowa-
nia, biorąc chociażby pod 
uwagę nieład prawny? 
Polska to obecnie jeden 

z najlepszych krajów na 

świecie do inwestowa-

nia w innowacyjne spół-

ki. Jak wspomniałem, 

mamy niesamowitą ilość 

utalentowanych ludzi, a przy tym jesz-

cze relatywnie małą liczbę zakładanych 

startupów. Ważne są też koszty pracy, 

które wciąż mamy niższe niż w krajach 

zachodnich, jest to szczególnie ważne 

dla spółek mających konkurować na 

rynkach międzynarodowych. 

n Czego Ci życzyć? Żeby spod Twoich 
skrzydeł wyszedł nowy Elon Musk? 

Moim marzeniem jest, aby jak najwięk-

sza ilość startupów wychodzących spod 

naszych skrzydeł stała się liczącymi 

graczami w skali globalnej. To będzie 

świadczyć o tym, że ekosystem, który 

tworzymy jest skuteczny. W wymiarze 

finansowym, nie zmartwiłbym się, jak-

by nasz fundusz w perspektywie 5–7 

lat stał się największym venture capital 

w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zarządzanie 
startupem 
jest o wiele 
trudniejsze niż 
kierowanie dużą 
firmą, gdzie 
pracuje wielu 
menadżerów 
o różnych 
kompetencjach. 
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ELKO Group rozwija się na europejskim 
rynku dystrybucji systematycznie po-
większając obszar działania. W 2019 r. 

fi rma przejęła słowackiego i  szwedzkiego 
dystrybutora, a dwa miesiące temu poinfor-
mowała o zakupie dystrybutora w Rumunii. 
Ta ekspansja jest widoczna również w wyni-
kach fi nansowych. W ubiegłym roku łotewski 
dystrybutor wypracował 2,2 mld dol. przycho-
du, co oznacza wzrost o 16 proc. rok do roku. 
Rekord padł w Szwecji, gdzie obroty wzrosły 
o 143 proc.

Według Svensa Dinsdorfa, CEO ELKO 
Group, dwucyfrowy wzrost jest w  dużym 
stopniu zasługą postępującej cyfryzacji. Pra-
ca w domu i przebywanie w izolacji sprawiły, 
że u przeciętnego konsumenta wzrosło zapo-
trzebowanie na produkty, które wcześniej nie 

znajdowały się na jego podstawowej liście za-
kupów. Wprawdzie Covid-19 mocno ożywił 
rynek IT, ale przyniósł ze sobą też negatywne 
konsekwencje, takie jak chociażby zaburzenia 
ciągłości łańcucha dostaw. Niedobory dysków 
twardych, pamięci fl ash, kart grafi cznych czy 
procesorów postawiły dystrybutorów w nieła-
twej sytuacji. W wyniku trudności logistycz-
nych dostawy stały się nieprzewidywalne. 
Co więcej, nic nie wskazuje na to, że sytu-
acja w segmencie półprzewodników wkrót-
ce wróci do normy. Dystrybutorzy poszukują 
różnych sposobów, aby szybko i w sposób ela-
styczny dostosować się do zmian i tym samym 
sprostać oczekiwaniom klientów.

ELKO Group wiosną bieżącego roku wy-
emitowało obligacje na kwotę 20 mln euro, co 
zapewniło fi rmie dostęp do kapitału obroto-

wego. Svens Dinsdorf przyznaje, że ten krok 
pozwolił ELKO sprostać wysokiemu popy-
towi na produkty IT i elektronikę użytkową 
oraz sprawnie przezwyciężyć zakłócenia 
w łańcuchu dostaw i rosnące koszty logistyki.

Budowanie relacji 
Resellerzy na ogół przyznają, że w kontaktach 
z dystrybutorami kluczową rolę odgrywa-
ją relacje międzyludzkie. Są one szczególnie 
ważne przy realizacji zaawansowanych pro-
jektów. Uczestnicy niedawnej debaty CRN 
Polska – poświęconej zmianom na rodzimym 
rynku dystrybucji – byli zgodni, że jedną z naj-
większych wad konsolidacji były zmiany per-
sonalne, które zaszły u łączących się ze sobą 
dystrybutorów. Menedżerowie ELKO Group 
prezentują podobny punkt widzenia do biorą-
cych udział w debacie integratorów.

– W branży dystrybucyjnej największym atu-
tem nie są produkty, lecz relacje. Nabrały one 
szczególnego znaczenia w obecnych czasach, 
kiedy trzeba zmagać się z brakiem komponen-

tów. Długofalowe relacje z produ-
centami, partnerami logistycznymi 
i resellerami pozwalają nam dosto-
sować się do sytuacji na rynku – mó-
wi Olha Lizurej, Managing Director 
w ELKO Poland.

Łotewski dystrybutor działa na 
rynku europejskim od 28 lat. W tym 
czasie zdobył nie tylko duże do-
świadczenie w zakresie współpracy 
z partnerami, ale potrafi ł stworzyć 
z nimi bliskie więzi. ELKO Group 
oferuje produkty aż 400 vendorów 
w  kilkunastu europejskich pań-
stwach. W przypadku dystrybucji 
masowych produktów, takich jak 
elektronika użytkowa, występuje 
zjawisko skali. Większy gracz ma 
dość duże możliwości w zakresie 

ADVERTORIAL
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ELKO Group osiąga coraz lepsze wyniki w Polsce. Skumulowany 
roczny wskaźnik wzrostu na naszym rynku za ostatnie 4 lata 
wyniósł 63 proc.

ELKO Group: 
relacje ważniejsze niż produkty

ELKO Group powstała 
w 1993 r. na Łotwie. 
W portfolio dystrybuto-
ra znajdują się produkty 
400 vendorów. Firma 
obsługuje ponad 10 tys. 
podmiotów gospodar-
czych w 11 krajach 
Europy. Dystrybutor ma 
17 biur oraz trzy centra 
logistyczne. W Polsce 
ELKO działa od 2017 r., 
a centrala lokalnego od-
działu mieści się w Bie-
lanach Wrocławskich.
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gromadzenia i magazynowania towaru. Poza 
tym ścisła współpraca z partnerami całej sieci 
logistycznej gwarantuje terminowe dostawy.

Łotewski dystrybutor zachęca partnerów 
do podjęcia konkretnych działań, które powin-
ny złagodzić skutki niedoborów komponen-
tów na globalnym rynku. Radzi, aby wspólnie 
planować zamówienia kwartalne w celu pre-
cyzyjnego określenia przedsprzedaży lub po-
trzeb produkcyjnych. Ważny jest  stały kontakt 
z dystrybutorem, który umożliwia maksymal-
ne przyspieszenie czasu dostawy i gwarantuje 
dostęp do aktualnych informacji. Trzeba też 
posiadać zróżnicowany asortyment w tych 
samych kategoriach produktowych, dzięki 
czemu reseller zawsze posiada alternatywne 
rozwiązanie w przypadku wystąpienia niedo-
borów jednego z produktów.

ELKO Group zadebiutowało na polskim ryn-
ku w 2017 r. Od tego czasu skumulowany 
wskaźnik wzrostu wyniósł 59,2 proc. Obecnie 
fi rma prowadzi negocjacje z dużymi sieciami 
handlowymi. Ostatnio dystrybutor rozsze-
rzył portfolio o nowe marki: MSI, Netac, In-
tenso, Crucial czy Black Shark. Posiada bogate 
portfolio komponentów PC, a w najbliższym 
czasie planuje rozwój segmentu smartfonów 
i pecetów. Dystrybutor przyznaje, że w przy-
padku kilku producentów rozmowy znajdują 
się na końcowym etapie. Ponadto fi rma zamie-
rza zwiększyć zatrudnienie w Polsce.

– Indywidualne podejście do partnerów to 
podstawa naszych usług i konkurencyjny wy-
różnik Grupy ELKO. W celu zapewnienia mak-
symalnej wartości, powinniśmy być blisko 
naszych klientów. Oprócz centrali w Bielanach 
Wrocławskich, budujemy też zespół przedsta-
wicieli handlowych w Warszawie, który obsłu-
ży klientów dowolnej wielkości – podsumowuje 
Olha Lizurej.
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siedem lat. Nic dziwnego, że nowe marki są 

gotowe do wejścia na polski rynek.

Czy usługi dystrybucyjne ELKO wnoszą wartość 
dodaną?
Wszyscy walczymy o marżę. Dlatego też 

każdy krok wykonany w łańcuchu dostaw 

powinien wnosić wartość. Jednocześnie je-

steśmy zainteresowani jak najszybszym do-

tarciem produktu do użytkownika. Jeszcze 

kilka lat temu było to możliwe poprzez skró-

cenie łańcucha dostaw. Obecnie jest inaczej, 

cel ten można osiągnąć dzięki rozwojowi no-

wych usług i inteligentnym rozwiązaniom. 

Przykładowo większość naszych klientów 

nie tworzy zapasów, lecz korzysta z wir-

tualnej integracji z zasobami poprzez CSV 

lub zaawansowaną integrację API z danymi 

w czasie rzeczywistym. Poza tym planujemy 

udostępnić partnerom usługę bezpośrednich 

dostaw dla konsumentów do paczkomatów. 

Mniej przeładunków, pominięcie prac zwią-

zanych z przepakowaniem towaru i szybsze 

dostawy to największe zalety tej usługi. Na 

rynku funkcjonuje stary stereotyp, że dys-

trybutor zjada zysk, ale z naszych obliczeń 

wynika, że jest odwrotnie – nasze usługi 

oszczędzają pieniądze klientów. Niezależ-

nie od tego, czy będą to warunki fi nanso-

wania z pozytywnym wpływem na bilans 

klientów, wyznaczony menedżer klienta do 

bezpośredniego kontaktu i  usprawnienia 

procesów, czy nasza nowoczesna platforma 

e-commerce.

W jaki sposób staracie się rozwiązać problem 
niedoborów na rynku?
Zauważmy, że sprzedawcy detaliczni zmie-

niają asortyment, szukając wyjątkowych, 

trudno dostępnych i jeszcze nieodkrytych 

produktów niszowych. Często są to alterna-

tywne marki o dużym potencjale. Wiadomo, 

że popyt nie będzie trwać wiecznie i należy 

dobrze wykorzystać obecną sytuację. Dlate-

go resellerzy powinni mieć dostęp do alter-

natywnych towarów. Rolą dystrybutora jest 

uprzednia identyfi kacja potencjału nowych 

marek i technologii oraz gotowość do zaopa-

trywania rynku i my to robimy. Drugą istotną 

kwestią jest zachowanie bliskich relacji w ca-

łym łańcuchu dostaw.

Jaka grupa produktów zyskuje najwięcej na-
bywców w czasie pandemii?
Najszybciej rosnącym segmentem w ELKO 

Group jest elektronika użytkowa. Jednym 

z najmocniejszych trendów ostatnich lat jest 

zacieranie się granicy między elektroniką do-

mową a sprzętem IT. Asortyment oferowany 

przez handlowców rośnie, w tym liczba po-

wiązanych ze sobą grup produktowych. Jed-

nym z najbardziej pożądanych produktów 

podczas pandemii okazały się, niespodzie-

wanie, odkurzacze – zwłaszcza te zroboty-

zowane. Odkurzacze automatyczne to u nas 

absolutny bestseller w segmencie elektroniki 

użytkowej. Globalne fi rmy badawcze progno-

zują, że notowany w tym przypadku wzrost 

nie zatrzyma się przynajmniej przez następne 

Trzy pytania do…
Olhy Lizurej,
Managing Directora w ELKO Poland 
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miast same konsolidacje nie wiązały się 

z większymi perturbacjami. W począt-

kowej fazie jednym z  ich przejawów 

była mniejsza elastyczność działania, 

aczkolwiek z upływem czasu sytuacja 

wróciła do normy. Co istotne, przejęcia 

nie miały negatywnego wpływu na logi-

stykę czy cash fl ow. Nie odczuliśmy też 

bezpośrednio skutków upadłości dys-

trybutorów. Natomiast zauważyliśmy, 

że instytucje ubezpieczeniowe z więk-

szą podejrzliwością podchodziły do 

fi rm z branży IT. Jednakże ich postawa 

nie miała wpływu na realizację naszych 

kontraktów. 

 Wojciech Muras 
Sanacje i upadłości na rodzimym rynku 

dystrybucyjnym nie wpłynęły w żaden 

sposób na naszą działalność. Natomiast 

sprawy związane chociażby z zakupem 

S4E przez ABC Datę były dla nas istot-

ne, na co złożyło się wiele czynników 

zewnętrznych, w  tym przejęcie EMC 

przez Della. To wprowadziło do proce-

sów dystrybucyjnych trochę niepewno-

ści po stronie ludzi, którzy nie wiedzieli, 

czy zachowają swoje miejsca pracy. Taki 

stan rzeczy sprawiał, że jakość obsługi 

została nieco zachwiana i była niższa. 

W przypadku innych procesów akwi-

zycyjnych zauważyliśmy, że pierwszy 

rok zazwyczaj nie przyniósł większych 

zmian, ponieważ dystrybutorzy dzia-

łający na polskim rynku mają ustabi-

lizowaną pozycję. Jednakże po dwóch 

bądź trzech latach następuje zmia-

na kręgu decyzyjnego i wiele ustaleń, 

w tym związanych z fi nansami, zapa-

da w nowym miejscu, co nie pozostaje 

bez wpływu na lokalny rynek. Upadłości 

i sanacje wywołały opóźnienia w dosta-

wach komponentów i było to kłopotliwe 

dla podwykonawców. 

 Sławomir Zieliński 
Fuzje i  zmiany właścicielskie miały 

umiarkowany wpływ na nasz rynek. 

W branży integratorskiej bardziej pra-

cujemy z ludźmi – Mariuszem czy Woj-

ciechem –  aniżeli Veracompem, ABC 

Datą czy Also. W większości przypad-

ków zmieniały się tylko adresy e-mailo-

we pracowników, choć czasami zdarzało 

się, że ktoś odchodził z pracy i był to pe-

wien problem, ponieważ trzeba było się 

nauczyć współpracy z nowymi osoba-

mi. Natomiast przyznaję, że w naszym 

   W ciągu minionych kilku lat polski rynek dystry-
bucji IT przeszedł znaczące zmiany, będące następstwem 
fuzji, sanacji, a także upadłości. W jaki sposób tego ty-
pu wydarzenia wpłynęły na biznesy prowadzone przez 
rodzimych integratorów? 
 Maciej Kałużyński 
Kompletnie nie dotknęły nas problemy 

dystrybutorów, którzy zakończyli dzia-

łalność w wyniku upadłości bądź prze-

chodzili przez proces sanacji, gdyż nigdy 

nie współpracowaliśmy z tymi akurat 

fi rmami. Konsolidacja na rynku dystry-

bucji też nie miała większego wpływu na 

naszą działalność. Dobrze przeprowa-

dzona fuzja bądź przejęcie nie powin-

ny nieść za sobą turbulencji dla klientów 

czy partnerów. I tak też było w przypad-

ku największych transakcji, które mia-

ły miejsce w ostatnich latach. Pojawiały 

się uwagi handlowców, że Webshop Also 

jest gorszy od InterLinka, ale często wy-

nikały one z przyzwyczajenia do syste-

mu ABC Daty. Największym wygranym 

wydaje się być AB, a więc dystrybutor, 

którego ominęły wszelkie zawirowania. 

 Piotr Jelski 
Póki co bardziej dotknęły nas zmiany 

kadrowe wśród dystrybutorów. Nato-

DEBATA CHANNEL AWARDS 2021

Dystrybucja IT: 
krajobraz po fuzjach, 

W ciągu minionych kilku lat polski rynek dystrybucji IT przeszedł znaczące zmiany w wyniku fuzji, 
sanacji i upadłości. W związku z tym warto podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, jak wpłynęło to 
na interesy resellerów oraz integratorów, a także sytuację na całym rynku IT? Do dyskusji na ten 
temat zaprosiliśmy członków Kapituły konkursu Channel Awards 2021.  
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zespole zmiana lubianego InterLinka 

ABC Daty na Webshop Also wywołała 

pewne negatywne reakcje.

  W czasie dyskusji pojawił się wątek związany 
z przejęciem Della przez EMC. Czy akwizycje zachodzą-
ce wśród vendorów mają większy wpływ na działalność 
integratorów niż fuzje dystrybutorów? 
 Maciej Kałużyński
Zakup EMC przez Della był bardzo 

sprawnie przeprowadzoną transakcją. 

Jak do tej pory była to największa fuzja 

producentów, która w znacznym stop-

niu dotyczyła naszej działalności. Jed-

nakże w żaden sposób nie zakłóciła ona 

naszego działania i oceniamy ją bardzo 

pozytywnie. 

 Wojciech Muras 
Fuzje producentów mają większy wpływ 

na naszą działalność niż konsolidacje 

zachodzące w segmencie dystrybucji. 

O ile w przypadku dystrybutorów, je-

śli nie wydarzy się jakieś nieszczęście, 

ich wpływ jest niewielki, o tyle pod-

czas fuzji producentów dzieje się 

zdecydowanie więcej, zarówno 

pod kątem zagrożeń, jak i szans. 

Fuzje producentów wymagają 

od nas zaangażowania, musi-

my bowiem bacznie obserwo-

wać sam proces i umieć się w nim 

odnaleźć.

 Piotr Jelski 
Z perspektywy fi rmy realizującej pro-

jekty dla średnich i dużych organizacji, 

fuzje producenckie mają większy 

wpływ na biznes niż konsolida-

cje w  segmencie dystrybucji. 

Integratorzy i  resellerzy mu-

szą poświęcić tego typu proce-

som wielu uwagi ze względu na 

łączenie się zespołów, a  także 

zmieniające się decyzje dotyczące 

wsparcia konkretnych kontraktów. 
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Wojciech 
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Pewne zamieszanie spowodowała tran- 

sakcja Symanteca oraz Veritasa – kie-

dyś podmioty te były łączone, a potem  

rozdzielane. 

 Sławomir Zieliński 
Fuzje dystrybutorów mają coraz mniej-

szy wpływ na działalność operacyjną 

tych integratorów, którzy dostarcza-

ją wartość dodaną. Jeśli firma jest kla-

sycznym resellerem, 

wówczas to, co dzie-

je się wokół dystry-

butora, na pewno ma 

znaczenie. Ale im da-

lej od typowej dzia-

łalności resellerskiej, 

tym bardziej wzrasta 

znaczenie przejęć 

wśród producentów. Naszym zadaniem 

jest odnalezienie się w tej sytuacji. Ten, 

kto zrobi to skuteczniej, zyska silniejszą 

pozycję na rynku. 

  Jesteście panowie zgodni, że fuzje dystrybuto-
rów nie mają większego wpływu na prowadzoną przez 
was działalność. Czy udałoby się jednak wskazać nawet 
niewielkie plusy konsolidacji, które miały miejsce na  
rodzimym rynku? 
 Piotr Jelski 
Jednym z problemów jest zbyt duża licz-

ba umów dystrybucyjnych zawieranych 

przez niektórych producentów. Konsoli-

dacja sprawia, że tych umów jest mniej. 

Moim zdaniem złotym środkiem jest 

współpraca vendora z trzema dystry-

butorami. Mniejsza ich liczba ogranicza 

konkurencję, zaś większa wprowadza 

zamieszanie na rynku. Konsolidacje 

prowadzą do tego, że zmniejsza się licz-

ba dystrybutorów oferujących te same 

marki i to jest ten pozytywny aspekt. 

 Maciej Kałużyński 
W tych dziwnych czasach dystrybucja 

produktów przez globalnych graczy, 

takich jak choćby Also, jest łatwiejsza 

ze względu na to, że dysponują wielki-

mi magazynami, a także dużymi moż-

liwościami dotarcia do dostawców. Nie 

ukrywam, że w czasie okresów niedo-

boru produktów, trochę nam to pomaga. 

Już kilka razy udało nam się dzięki temu 

znaleźć komponenty, których nie było 

w polskich magazynach. 

 Wojciech Muras 
Wiemy z  własnych doświadczeń, że 

w przypadku konkretnych konfiguracji, 

globalni dystrybutorzy potrafią szyb-

ciej dostarczyć towar, niż firmy dzia-

łające lokalnie. Poza tym konsolidacja 

sama w  sobie jest 

korzystna, bowiem 

zbyt duża liczba dys-

trybutorów działa-

jących na lokalnym 

rynku stanowi pew-

nego rodzaju kłopot. 

 Sławomir Zieliński 
Kiedyś na polskim 

rynku mieliśmy do czynienia z sytuacją, 

że producent posiadał jednego dystrybu-

tora. Dziś mamy odmienny stan rzeczy, 

ale ważne jest poszukiwanie równowagi 

jeżeli chodzi o liczbę dystrybutorów da-

nego producenta. W przypadku dystry-

bucji masowych produktów występuje 

zjawisko ekonomii skali, więc fuzje mogą 

mieć pozytywny wpływ. Duży gracz ma 

większe możliwości w zakresie maga-

zynowania i logistyki towaru, ma więk-

szą siłę zakupową. Natomiast w grupie 

produktów niszowych, cały czas istnie-

je miejsce dla polskich dystrybutorów 

szukających swojego miejsca na ryn-

ku. Niektórzy potrafią odpowiedzieć na  

wyzwania i  realizują swoje strategie 

z powodzeniem. 

  Konsolidacja rynku sprawiła, że z rynku zniknęli 
tacy dystrybutorzy jak ABC Data czy Veracomp. Czy nie 
obawiacie się, że tym samym została zachwiana równo-
waga na rynku dystrybucji i zostanie on zdominowany 
przez graczy z kapitałem zagranicznym? 
 Piotr Jelski 
Zachowanie równowagi jest bardzo waż-

ne. Globalni gracze dzięki efektowi skali 

mają dużo większe zasoby magazynowe 

i czasami lepsze ceny – to są ich atuty. 

Natomiast procesy decyzyjne, zapadają-

ce gdzieś poza Polską, nie zawsze muszą 

być korzystne dla rodzimych integrato-

rów. Z punktu widzenia dużego dystry-

butora globalnego, lepszym partnerem 

może być integrator międzynarodowy. 

Choć, jak na razie, nie zauważamy takie-

go postępowania. W każdym razie, silny 

dystrybutor lokalny jest jak najbardziej 

potrzebny, chociażby po to, żeby sta-

nowić przeciwwagę dla międzynarodo-

wych koncernów. 

 Maciej Kałużyński 
Lokalność powoli przestaje istnieć. Co-

raz trudniej znaleźć dystrybutora dzia-

łającego wyłącznie w jednym kraju. AB 

prowadzi operacje w Czechach i na Sło-

wacji, nie jest zatem spółką działającą 

tylko lokalnie. Dlatego nie ma większe-

go znaczenia czy dostawca pochodzi 

z Polski czy innego kraju. Tym bardziej, 

że wszystko wokół szybko się zmienia. 

Nawet nasza nieduża firma kooperu-

je z amerykańskim partnerem, trudno  

byłoby zatem powiedzieć, że działamy 

lokalnie. 

  A jak postrzegacie przejęcie Veracompu przez 
Exclusive Networks?
 Wojciech Muras 
To jest zmiana dużego kalibru, w efekcie 

której straciliśmy narodowego czempio-

na, który opanował znaczną część Euro-

py Środkowo-Wschodniej. Za to należy 

się duży szacunek dla Adama Rudow-

skiego. Jednak na koniec dnia zderzył 

się z  ekonomią skali i  podjął decy-

zję o sprzedaży firmy. Jak do tej pory 

w Veracompie wszystko były dobrze po-

układane. Czas pokaże, co będzie dalej, 

aczkolwiek wydaje mi się, że jakaś ko-

rekta nastąpi. 

 Maciej Kałużyński 
Z praktycznego punktu widzenia na ra-

zie nie widać tej zmiany. Współpraca to-

czy się tak samo jak przed fuzją. Nie ma 

żadnych kłopotów, co oznacza, że pro-

ces łączenia przebiega bardzo sprawnie. 

 Piotr Jelski 
Firma zapowiadała, że mogą nastąpić 

przejściowe trudności, ale proces miał 

miejsce na początku stycznia i był prze-

prowadzony bardzo płynnie. 
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Największym wygranym wydaje 
się być AB, które ominęły 
wszelkie zawirowania 

– Maciej Kałużyński  
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 Sławomir Zieliński 
Na obecną chwilę nie dostrzegamy żad-

nych różnic, ale – tak jak wspominali-

śmy w czasie tej dyskusji – pierwszy 

rok po fuzji jest najmniej odczuwalny 

dla partnerów. Trzeba będzie przyglą-

dać się portfolio i udziałowi dystrybuto-

ra w rynku w poszczególnych markach 

i segmentach produktowych. Szczegól-

nie ciekawy wydaje się być segment da-

ta center, który nie jest domeną nowego 

właściciela. 

   Jak wyglądać będzie przyszłość Actiona oraz 
Komputronika po sanacji? Czy wymienione firmy będą 
odgrywać istotną rolę na rodzimym rynku dystrybucji? 
 Sławomir Zieliński 
Współpracowaliśmy wprawdzie z wy-

mienionymi dystrybutorami, ale nie by-

li oni naszymi kluczowymi dostawcami. 

Obecnie po ofertę Actiona sięgamy wte-

dy, kiedy nie możemy znaleźć produk-

tów u innych dostawców. W przypadku 

Komputronika jest jeszcze gorzej, bo-

wiem kooperacja całkowicie wygasła. 

 Piotr Jelski 
Trudno jest mi się odnieść do tego pyta-

nia, bo współpracowaliśmy z tymi dys-

trybutorami w niewielkim stopniu i to się 

nie zmieniło. Choć osobiście mam sen-

tyment do Actiona, ponieważ wiele lat 

temu kupowałem od nich komponenty 

dla celów prywatnych. 

 Maciej Kałużyński 
Nigdy nie współpracowaliśmy z Actio-

nem, zaś Komputronika postrzegaliśmy 

raczej bardziej jako konkurenta aniżeli 

partnera. 

   Przez długie lata na rynku dystrybucji istniał 
podział na broadlinerów oraz VAD-ów. Czy po licznych 
zmianach organizacyjnych, a także technologicznych, 
ma on nadal rację bytu?
 Maciej Kałużyński 
Nie wiem, czy ten podział jeszcze istnie-

je, tym bardziej, że dystrybutorzy po-

siadają własne centra kompetencyjne 

poświęcone określonym technologiom 

czy vendorom. Odnoszę natomiast wra-

żenie, że każdy dystrybutor oferuje war-

tość dodaną. Jeśli integrator czuje się 

słabszy w danej technologii, skorzysta 

z wartości dodanej dostarczanej przez 

dystrybutora. 

 Sławomir Zieliński 
Powiedziałbym, że prawie wszyscy chcą 

być albo próbują być dystrybutorami 

z wartością dodaną. Budują swoje cen-

tra kompetencyjne, ale jak to zwykle by-

wa, jednym wychodzi to całkiem nieźle, 

innym gorzej. Problem polega na tym, 

że niektórzy dystrybutorzy chcą z nami 

rozmawiać o dużych, złożonych projek-

tach, ale zapominają o swoich podsta-

wowych obowiązkach związanych  

z logistyką, komunikacją czy terminowo-

ścią. Dobrze, że próbują tworzyć wartość 

dodaną, ale ważne, żeby nie zapominali 

o fundamentach.

 Wojciech Muras 
Właśnie te fundamenty są najważniej-

sze. W dzisiejszym świecie budowanie 

wartości dodanej przez dystrybutora 

nie jest najlepszą strategią, ponieważ 

jest niezwykle trud-

ne. Wystarczy skupić 

się na dobrej reali-

zacji kwestii związa-

nych z logistyką oraz 

finansami. Niech ro-

bi to, co powinno być 

silną stroną dystrybu-

tora. Resztę lepiej by-

łoby zostawić innym 

podmiotom, tym któ-

re są bliżej klientów i lepiej znają ich 

potrzeby, jak też trendy rynkowe. Wspo-

mniany w pytaniu podział miał znacze-

nie wiele lat temu, kiedy dystrybutor był 

bliżej vendora, ale świat się zmienił. 

 Piotr Jelski 
Podział dystrybutorów na VAD-ów i bro-

adlinerów już się zatarł. Po fuzjach, które 

miały miejsce w ostatnich latach, nie-

mal każdy dystrybutor zyskał zespo-

ły zajmujące się wsparciem w zakresie 

konkretnych technologii czy marek. Na-

tomiast trudno byłoby mi określić, który 

z dystrybutorów oferuje najwięcej war-

tości dodanej. Tak czy inaczej, wszyscy 

zajmują się logistyką i finansowaniem, 

ale posiadają także specjalistów poma-

gających w budowie i projektowaniu 

konkretnych rozwiązań. 

  Fuzje powodują, że dystrybutorzy stają się moc-
niejsi, chociażby dzięki większemu dostępowi do kapi-
tału. Wchodzą w nowe obszary rynku, rozszerzają ofertę 
w zakresie usług, a także sięgają po nowe modele bizne-
sowe. Czy związany z tym rozwój platform chmurowych 
jest naturalną rolą dystrybutora? Czy nie zostaną oni wy-
pchnięci z tego biznesu przez największych providerów? 
 Wojciech Muras 
Nie liczę na pomoc ze strony dystrybu-

cji w zakresie sprzedaży usług chmuro-

wych. Zdecydowanie bardziej aktywni 

na tym polu są producenci oferujący 

różne rozwiązania w postaci usługo-

wej. Zresztą z różnym skutkiem. Dys-

trybutorzy nie są istotnymi graczami 

w tym segmencie rynku. Są jedynie po-

średnikami próbującymi odnaleźć się 

w tej sytuacji. Dystrybutorzy wybra-

li koncepcję wejścia do głębokiej rze-

ki, która płynie szerokim 

nurtem i  mają nadzie-

ję, że znajdą w nim swo-

je miejsce. Chcą to zrobić 

opierając się na modelu 

stosowanym od lat, czy-

li kupowaniu sprzętu od 

producentów, a  następ-

nie jego odsprzedaży do 

partnerów. Wbrew pozo-

rom może im się to udać, 

ale pod warunkiem, że będą gwaranta-

mi płatności największych dostawców 

chmury publicznej. Natomiast nie wie-

rzę, że wprowadzą jakieś swoje własne 

usługi, ponieważ od tego są producenci 

oprogramowania.

 Piotr Jelski 
Jako integrator nie oczekujemy od dys-

trybutorów, żeby dostarczali własne 

usługi chmurowe. Ten rynek jest po-

dzielony pomiędzy trzy wielkie koncer-

ny i lokalnych dostawców, trudno jest 

znaleźć miejsce dla kolejnych graczy. 

Pewnego rodzaju zagrożeniem jest skra-

canie łańcucha dostaw, co widzimy 

Upadłości i sanacje 
wywołały opóźnienia w 
dostawach komponentów 
i było to kłopotliwe dla 
podwykonawców 

– Wojciech Muras 
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już na przykładzie 

producentów likwi- 

dujących całe działy 

sprzedaży w niektó-

rych krajach. Pro-

ducenci albo duzi 

providerzy zawie-

rają umowy z więk-

szymi integratorami, 

pozbywając się tym samym dystrybu-

torów z  łańcucha sprzedaży. Jednak  

na podstawie jednostkowych przypad-

ków nie można stwierdzić, że byt tych 

ostatnich jest zagrożony.

  Czy podczas budowy środowiska multi-cloud 
bądź chmury hybrydowej zamierzacie korzystać ze 
wsparcia dystrybutorów? 
 Piotr Jelski 
Możliwe, że będziemy potrzebować 

wsparcia, ale nie sądzę, żebyśmy go 

szukali wsród dystrybutorów. Wpraw-

dzie staramy sobie radzić z projekta-

mi we własnym zakresie, aczkolwiek 

konsultacje z zewnętrznymi dostaw-

cami tego typu usług mogą być inte-

resującym doświadczeniem. Kolejną 

linią wsparcia mogliby być producenci 

oprogramowania, które realizuje kon-

kretne potrzeby przy budowie środo-

wiska multi-cloud. 

 Wojciech Muras 
W tego typu przypadkach nie liczymy na 

wsparcie ze strony dystrybutorów. Gdy-

byśmy mieli wątpliwości, w pierwszej 

kolejności zwrócilibyśmy się o pomoc 

do dostawcy usług, a następnie produ-

centa aplikacji, a w ostatniej kolejności 

do dystrybutora. Choć wydaje mi się, że 

już dwa pierwsze kontakty pozwoliłyby 

rozwiązać problem. 

 Maciej Kałużyński 
Dysponujemy wiedzą pozwalającą zbu-

dować takie środowisko. W zależności 

od tego, co będzie przedmiotem proble-

mu, trzeba będzie wykonać odpowiedni 

telefon. Jednak z pewnością nie będzie-

my kontaktować się z dystrybutorem, 

lecz dostawcą systemów bezpieczeń-

stwa bądź backupu. 

 Sławomir Zieliński 
My nie korzystamy 

z płatnych usług in-

żynierów, którzy pra- 

cują dla dystrybu-

torów. Przy realiza-

cji zaawansowanych 

projektów korzysta-

my z własnych zaso-

bów lub producentów. Nie oznacza to, 

że dystrybutorzy nie są potrzebni, ale 

w naszym przypadku oczekujemy od 

nich głównie realizacji działań taktycz-

no-operacyjnych. 

   Czy kiedykolwiek skorzystaliście z porad dys-
trybutorów, które miały wpływ na wasze decyzje stra-
tegiczne? Wydaje się, że dystrybutorzy utracili przymiot 
przywództwa, jakim kiedyś dysponowali. Dwie dekady te-
mu wszyscy patrzyli na to, co robi dystrybucja, wytyczają-
ca wówczas kierunki rozwoju rynku IT. Dziś jest inaczej… 
 Maciej Kałużyński 
Z rynkiem IT jestem związany od 15 lat 

i w tym czasie nie zauważyłem, żeby 

dystrybucja kiedykolwiek pełniła rolę 

przywódczą. Uważam, że pełnią ją ven-

dorzy oraz integrato-

rzy, którzy są blisko 

klientów końcowych. 

Choć nie ukrywam, 

że w czasie spotkań 

z szefami ABC Daty 

czy AB otrzymałem 

wiele cennych wska-

zówek ułatwiających 

prowadzenie biznesu. 

 Piotr Jelski  
Dystrybutorzy nie kreują wizji rozwo-

ju rynku. Robią to firmy wytwarzające 

produkty lub oferujące usługi. Co wcale 

nie oznacza, że dystrybutorzy nie mają 

wpływu na strategiczne decyzje, jednak 

nie tyle firm, co konkretnych osób. Mam 

bardzo dobre relacje z Markiem Jana-

sem. Z Adamem Rudowskim i Andrzejem 

Przybyło rozmawiałem raz, może dwa 

razy w życiu i były to inspirujące spo-

tkania. Dzięki spotkaniom z wymienio-

nymi osobami, ale także szeregowymi 

pracownikami dobrych firm dystrybu-

cyjnych, nie raz podejmowaliśmy traf-

ne decyzje.

 Sławomir Zieliński 
Jestem związany z rynkiem IT od je-

denastu lat. W tym czasie rola dystry-

butorów raczej się nie zmieniła. Nie 

zauważyłem, żeby ten element przy-

wództwa kiedykolwiek w ich przypad-

ku występował. Być może rzeczywiście 

brakuje dystrybutora, który wyszedłby 

poza działania związane z logistyką czy 

finansowaniem i podzieliłby się z inte-

gratorem swoją wiedzą na temat tren-

dów rynkowych czy rozwoju produktów. 

Moim zdaniem pozycja dystrybutora 

jest bardzo trudna, bowiem znajduje się 

pomiędzy producentem a integratorem, 

mając niewielki wpływ na efekt końco-

wy, co szczególnie dotyczy zaawanso-

wanych projektów. 

 Wojciech Muras 
Z perspektywy firmy działającej ponad 

20 lat na rynku IT mogę powiedzieć, że 

dystrybutorzy jako podmioty nie pomogli 

nam w podjęciu żadnych strategicznych 

decyzji. Owszem, wnosili wartość taktycz-

ną, udzielając nam 

cennych wskazówek. 

Na podstawie tego ty-

pu porad można było 

budować pewne kom-

petencje i łatwiej od-

naleźć swoje miejsce 

na rynku. Jednakże 

osobną kwestią jest 

rola przywódców, ta-

kich jak Adam Rudow-

ski czy Marek Janas i takich osobowości 

będzie nam brakowało na rynku. Szczegól-

nie w sferze zarządzania zyskałem bardzo 

wiele dzięki uwagom Adama i Marka, za 

co chciałbym im w tym miejscu podzięko-

wać. Jeśli nie będzie takich osobowości, 

nie ma co liczyć na strategiczne przywódz-

two dystrybutorów.

 Debatę moderowali: 
Wojciech Urbanek  
Ireneusz Dąbrowski, sekretarz konkursu 
Channel Awards 2021 

Jednym z problemów jest 
zbyt duża liczba umów 
dystrybucyjnych zawieranych 
przez niektórych producentów 

– Piotr Jelski 

Niektórzy dystrybutorzy 
chcą z nami rozmawiać 
o dużych, złożonych projektach, 
ale zapominają o swoich 
podstawowych obowiązkach 

–  Sławomir Zieliński 
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powiększanie się grona graczy, bo na-
wet osoby, które wcześniej niewiele cza-
su spędzały przed komputerem, zaczęły 
szukać w wirtualnym świecie odskoczni 
od niewesołego, pandemicznego „realu”. 

Z  tych powodów w  minionym roku 
branża biła rekordy, a rynek wchłaniał 
każde ilości sprzętu. W tym roku zapo-
trzebowanie jest wciąż potężne –  HP 
informuje nawet o  100  proc. wzroście 
sprzedaży w I połowie 2021 r. Przy czym 
wyniki w  segmencie gamingowych PC 
na polskim rynku w pierwszym półroczu 
2021 mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby 
nie zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz 
drożyzna. 

– Niedobory komponentów i wynikające 
z tego olbrzymie podwyżki cen kart grafi cz-
nych sprawiły, że trudno było w rozsądnej 
cenie złożyć gamingowy komputer stacjo-
narny – mówi Damian Godos, Program 
Manager, Systems and Infrastructure So-
lutions w IDC. 

Dane dotyczące stawek, jakich życzą 
sobie dostawcy, jeszcze kilka lat temu 
mogłyby szokować, ale obecnie powoli 
przestają dziwić. Ceny high-endowych 
modeli kart grafi cznych zwiększyły się 
w ciągu roku przeciętnie o 75 proc. (po-
równując I kw. 2020 r. z I kw. 2021 r.), do 
1358 dol. (ok. 5,2 tys. zł) – wynika z danych 
Jon Peddie Research. Na środkowej półce 

Popyt na urządzenia dla graczy jest trzy razy większy niż ich podaż. Brakuje podzespołów, 
ceny idą w górę, a producenci oraz resellerzy wręcz dwoją się i troją, aby w tych warunkach 
spełnić rosnące oczekiwania klientów. 

Na rynku gamingowym jest tak du-
że ssanie, że w pierwszej połowie 
2021 r. Polacy kupili blisko 300 

tys. komputerów dla graczy (gotowych 
lub złożonych), to jest o 12 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie 2020 r. – jak 
wynika z danych IDC. Analitycy przy-
znają, że wzrost może się wydawać nie-
wielki, ale przypominają, że rok 2020 
był dla gamingu znakomity i zakończył 
się ponad 50-procentowym skokiem 
sprzedaży. 

Utrzymujący się wysoki popyt to efekt 
tego, że w czasie lockdownów ludzie nie 
mieli żadnej kuszącej alternatywy dla 
cyfrowej rozrywki. Towarzyszyło temu 
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zrobiło się trzykrotnie drożej niż w ubie-
głym roku, a  przeciętna cena sięgnęła 
809 dol. (ok. 3,1 tys. zł). 

Ceny urządzeń idą w górę ze wzglę-
du na braki komponentów w połączeniu 
z rosnącym popytem na sprzęt, ale także 
z większymi kosztami transportu z Chin. 
Trzeba się więc liczyć z kolejnymi pod-
wyżkami praktycznie we wszystkich ka-
tegoriach urządzeń i peryferii. 

– Ceny do końca roku będą wzrasta-
ły, a dostępność będzie okrojona. Brakuje 
głównie kart grafi cznych, ale są też proble-
my z podażą procesorów – informuje Woj-
ciech Kurek, Marketing Assistant w NTT 
System. 

Obecnie każdy producent komputerów 
musi liczyć się ze zwiększonym zapotrze-
bowaniem i równocześnie brakiem pod-
zespołów. W  krótkim terminie trudno
o optymizm.

– Globalnie popyt na urządzenia jest 
około trzy razy większy niż ich dostępność 
– komentuje Dawid Kasprzyca, ekspert 
ds. produktów gamingowych w polskim 
oddziale Lenovo. – Przewidujemy, że do 
końca roku sytuacja nie ulegnie zmianie. 

Co istotne, rosną nie tylko ceny, ale też 
wymagania klientów odnośnie do specy-
fi kacji urządzeń. W tym roku częściej po-
żądane są matryce 120 Hz i wydajne
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Zdaniem resellera 
n Anna Grzonka, właściciel, PC Force
Sprzedaż zależy od dostępności 

gamingowych kart grafi cznych, 

a w tym roku są z tym proble-

my. Jeżeli brakuje tych podzespo-

łów, klienci muszą dłużej czekać 

na realizację zamówienia na swój 

indywidualny komputer. Takim 

sprzętem nasi klienci interesują się 

najbardziej. Mamy w ofercie rów-

nież laptopy gamingowe, ponie-

waż są klienci, którzy cenią przede 

wszystkim mobilność, jednak więk-

szość oczekuje spersonalizowanego 

komputera i doboru komponentów. 

Są to głównie osoby, które grają du-

żo i często, a nie tak zwani gracze 

niedzielni. Poza kartami grafi cz-

nymi nie ma większych proble-

mów z podażą podzespołów, choć 

wszystko w tym roku jest droższe 

co najmniej o 10 – 20 proc. Oczywi-

ście karty grafi czne podrożały jesz-

cze bardziej. 

n Bartłomiej Zieliński, handlowiec, 
Fox Computer 

W tym roku widać większe zain-

teresowanie zestawami kompute-

rowymi do gier budowanymi na 

zamówienie. Klienci coraz lepiej 

rozumieją, że takie rozwiązanie jest 

optymalne dla gracza. Bardzo duże 

znaczenie przywiązują do wyglądu 

komputerów i peryferii. Nierzad-

ko słyszę od klientów, że sprzęt 

do gier „ma świecić”, jak i mieć ga-

mingowy design. Koncentracja na 

wyglądzie urządzeń jest chyba na-

wet częstsza, niż na szczegółach 

specyfi kacji, bo pewnie mniej osób 

zna się na kwestiach technicznych. 

U nas pecety do grania, składane na 

indywidualne zamówienie, często 

trafi ają do młodych osób. 

Resellerzy mogą 
spróbować 
organizacji 
lokalnych 
zawodów 
e-sportowych.
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wzrośnie, przede wszystkim dzięki note-
bookom. Również na polskim rynku spo-
dziewane jest utrzymanie wzrostowego 
trendu. 

– Jeżeli utrzyma się łańcuch dostaw i nie 
będzie brakowało podzespołów do produk-
cji, to sprzedaż gamingowych PC w tym 
roku powinna wzrosnąć o 10 proc. w po-
równaniu z rokiem ubiegłym – ocenia Zbi-
gniew Zwolenik.

Jednak w 2022 r., jeśli chodzi o prze-
widywania dla całego regionu, analitycy 
IDC prognozują ograniczenie dynami-
ki wydatków konsumentów na gaming, 
ze względu na przewidywane znoszenie 
pandemicznych blokad. Tym samym lu-
dzie będą mieli więcej możliwości roz-
rywki. Niemniej aż do 2025 r. sprzedaż 
komputerów dla graczy w regionie EMEA 
powinna rosnąć średnio o 2,7 proc. rocz-
nie – głównie dzięki notebookom (prze-
ciętnie +5,2 proc. rocznie). 

Peryferia w centrum 
uwagi 
Szał zakupów sprzętu dla graczy nie 
ominął peryferiów. Przykładem są dane 
SPC Gear. Już obecnie polski producent 
osiągnął całkowity wynik sprzedażowy 
z ubiegłego roku, który był przecież re-
kordowy. Polski rynek także w tym seg-
mencie podąża za światowymi trendami. 
W  2020  r., według Futuresource Con-
sulting, sprzedaż akcesoriów dla graczy 
(klawiatury, myszy, słuchawki, głośniki) 
wzrosła na świecie o 21 proc., a wartość 
zakupów sięgnęła 4,2 mld dol. 

podzespoły, umożliwiające bezproble-
mowe granie w  rozdzielczości QHD. 
Przewiduje się, że na rynku poszukiwane
będą przede wszystkim najnowsze kom-
putery z  kartami Nvidia 
RTX 3060 i 3070, jak rów-
nież urządzenia, które bę-
dą dopiero wchodzić do 
sprzedaży, oparte na kar-
tach RTX 3050.

– Klienci zwrócili się ku 
dużo mocniejszym i  lep-
szym jakościowym sprzę-
tom. Widzimy znaczny 
wzrost sprzedaży w  seg-
mencie high-endowym no-
tebooków gamingowych 
–  mówi Zbigniew Zwo-
lenik, Product Manager 
w Actionie. 

Wyhamowanie popytu jest natomiast 
znaczące na dolnej półce cenowej, czyli 
w przypadku modeli z procesorami Cele-
ron, 3020e oraz i3. Warto dodać, że – jak 
wynika z danych Actionu – renesans prze-
żywają natomiast stacje dokujące.

Co istotne, popyt na gotowe urządzenia 
koncentruje się coraz bardziej na lap-
topach. To zjawisko było widoczne już 
wcześniej, bo polski rynek podąża za 
światowymi trendami.

– To mogłoby się niegdyś wydawać nie-
prawdopodobne, ale dziś znakomita więk-
szość komputerów do grania to laptopy. 
W pierwszej połowie 2021 roku stanowi-

ły już one niemal 80 proc. komputerów dla 
graczy – informuje Damian Godos.

W regionie EMEA tegoroczny udział 
laptopów w  rynku pecetów gamingo-

wych ma zdaniem anali-
tyków IDC wynieść około 
65 proc. 

Stacjonarne PC nie po-
wiedziały jednak ostat-
niego słowa, choć braki 
komponentów, a zwłasz-
cza kart grafi cznych, od-
cisnęły swoje piętno na 
tym segmencie sprzętu 
do grania. Jednym z jego 
przejawów jest pewien 
interesujący trend. Otóż 
gotowe PC światowych 
marek (A-brandy) stają się 

alternatywą dla C-brandów, które obecnie 
trudniej jest skompletować. Globalni pro-
ducenci mają jednak łatwiejszy dostęp do 
niezbędnych podzespołów niż pojedyn-
czy, lokalni składacze. 

– W dobie niewielkiej podaży kart gra-
fi cznych, komputery stacjonarne szybko 
zyskują na popularności, a także coraz 
częściej zastępują konfi guracje składane 
przez ich użytkowników – twierdzi Dawid 
Kasprzyca. 

Analitycy IDC w prognozie dla regionu 
EMEA przewidują, że pomimo kłopo-
tów z dostępnością podzespołów tego-
roczna sprzedaż komputerów dla graczy 
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Zdaniem specjalisty  
n Rafał Zaniewski, szef marki SPC Gear

Coraz częściej artykułowaną potrzebą młodych 

odbiorców akcesoriów gamingowych jest indywi-

dualizacja – całego stanowiska gracza lub strea-

mera, jak i poszczególnych jego elementów. Jest 

to niewątpliwie obszar działania dla specjalistów, 

którzy w większym stopniu niż główni gracze mo-

gą zapewnić odpowiednią jakość doradztwa w kwe-

stiach takich jak kompatybilność systemów RGB, dopasowanie 

do konkretnych potrzeb i możliwości personalizacji sprzętu. 

Ważną rolę może tu odegrać większa elastyczność systemów 

sprzedażowych, a więc ich łatwiejsze dostosowanie do poja-

wiających się szybko nisz. To dla resellerów pole do współpracy 

z producentami, którzy będą poszukiwać kanału sprzedaży 

customizowanej wersji swoich produktów. 

n Dawid Kasprzyca, ekspert ds. produktów 
gamingowych, Lenovo
Popyt na laptopy dla graczy utrzy-

muje się na wysokim poziomie. 

Spodziewamy się, że szybko nie 

wyhamuje, ponieważ cyfrowa roz-

rywka w dobie pandemii zyskuje na 

popularności. Przeciętny klient staje się 

przy tym coraz bardziej świadomy, a tym samym 

wymagający. Dla przykładu, dzisiaj standardem 

są matryce 120 Hz lub szybsze, jako wyznacznik 

pożądanego komputera, podczas gdy wcześniej 

niewielu klientów zwracało na to uwagę. Również 

nowe procesory oraz karty grafi czne otworzyły ko-

lejny rozdział kategorii wyświetlaczy laptopowych.

Zainteresowanie 
niestandardowymi 
rozwiązaniami to 
dla resellerów 
szansa na 
doradztwo 
i personalizację 
urządzeń.
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n Krzysztof Janowski, Brand Manager, Impakt
Wzrosty sprzedaży akcesoriów gamingowych odnotowujemy 

od wielu lat. Ubiegły rok, głównie z powodu lockdownów i pra-

cy zdalnej, charakteryzował się zwiększonym popytem na pro-

dukty związane z cyfrową rozrywką. W naszej ocenie ten trend 

utrzyma się do końca 2021 roku. Należy mieć jednak na uwadze, 

że obecna sytuacja na rynku produkcyjnym nie ułatwia zakupów. 

Musimy się mierzyć z wyzwaniem braku komponentów, braków ma-

teriałowych oraz ciągle rosnącymi stawkami frachtu z Chin. Sytuacja jest dy-

namiczna, jednak oceniamy, że jak na realia, w których przyszło nam działać, 

radzimy sobie bardzo dobrze. Zakładamy, że do końca roku na pewno nie bę-

dzie nam łatwiej, a widmo zapowiadanej czwartej fali zachorowań na COVID-19 

najprawdopodobniej przysporzy nowych wyzwań. Jeżeli sytuacja na rynku za-

kupowym nie zmieni się, to przy obecnym popycie należy spodziewać się pod-

wyżek cen produktów gamingowych dla klientów końcowych. 

Wydajność komponentów pozwala 

na płynną rozgrywkę w rozdzielczo-

ści QHD i takie matryce będą dostar-

czane w nowych modelach. Jedno 

wymaganie nie uległo natomiast 

zmianie na przestrzeni minionych 

lat, a jest to wydajne chłodzenie. 

Obserwujemy ponadto znaczący 

wzrost sprzedaży gotowych stacjo-

narnych PC, wyposażonych w wy-

dajne procesory i układy grafi czne, 

które są w stanie sprostać wysokim 

wymaganiom najnowszych gier i nie 

ustępują na tym polu nowym gene-

racjom konsol. 

Hitem w ubiegłym roku okazały się słu-
chawki. Kupowano je nie tylko do grania, 
ale też na potrzeby domowych biur. Wzrost 
sprzedaży słuchawek gamingowych wy-
niósł 26 proc. w 2020 r. i osiągnęły one po-
nad 40 proc. udziału w rynku akcesoriów 
w ujęciu wartościowym (wartość całego 
rynku to 4,2 mld dol.). Znacznie więcej 
sprzedano także myszy (+20 proc.) i kla-
wiatur (+17 proc.). 

Do ważnych trendów, jakie przekła-
dają się na sytuację na rynku akcesoriów, 
należy rosnąca popularność streamingu 
i  rozgrywek na żywo. Ich uczestników 
z roku na rok przybywa, więc stają się co-
raz większą grupą klientów. 

– Producenci odpowiedzieli na to maso-
wym wprowadzaniem takich produktów 
jak mikrofony i kamery oraz dopasowywa-
niem dotychczasowych rozwiązań do po-
trzeb tej grupy – mówi Rafał Zaniewski, 
szef marki SPC Gear. 

W kierunku indywidualizacji
Dla graczy-pasjonatów duże znaczenie 
mają systemy podświetlenia RGB, których 
obsługa coraz częściej wymaga specjalne-
go oprogramowania. Rośnie przy tym zna-
czenie sensorów, przełączników, designu 
(np. możliwości dopasowania podświetle-
nia) i solidnego wsparcia technicznego ze 
strony producenta. 

– Zwłaszcza wśród najmłodszych klien-
tów zauważamy potrzebę bezpośredniego 
kontaktu z producentem poprzez szybki 
i stale dostępny kanał komunikacji – pod-
kreśla Rafał Zaniewski.

Zainteresowanie niestandardowymi 
rozwiązaniami to dla resellerów szansa 
na doradztwo i personalizację urządzeń 
i całych rozwiązań, począwszy od wyboru 
peryferii, po budowę całych komputerów. 

– Resellerzy mogą spróbować organiza-
cji lokalnych zawodów e-sportowych. Wie-
lu graczy zaczyna grać półamatorsko, więc 
zainteresowanie udziałem w zawodach cią-
gle rośnie – zachęca Wojciech Kurek. 

Może warto o tym pomyśleć?  n
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Sercem myszki jest topowy sensor 
PMW3370 marki Pixart, który był 
od początku projektowany z  myślą 

o najwyższej precyzji i wydajności. Jedną 
z jego kluczowych cech jest zdolność do re-
jestrowania ruchu myszy poruszającej się 
po podkładce z prędkością nawet do 10,16 
m/s. Dla przykładu, podczas turniejowych 
rozgrywek w grze sieciowej Counter Stri-
ke: Global Off ensive najszybsi profesjonalni 
e-sportowcy uzyskali wynik ponad 6 m/s. 
To oznacza, że PMW3370 kryje w sobie jesz-
cze spory zapas możliwości. 

Następną, niezwykle ważną cechą dla 
e-sportowców jest możliwość dostosowa-
nia tzw. LOD (Lift-Off  Distance) w zakresie 
od 1 do 2 mm. Ta funkcja pozwala na takie 
ustawienie odległości myszy od podkładki, 
przy której przestaje ona rejestrować ruch. 
Przy niskiej czułości i bardzo szybkim ruchu 

myszą możliwość zmiany LOD znacząco 
poprawia kontrolę nad urządzeniem i pre-
cyzję działania. 

Topowy sensor to nie jedyny ukłon w stro-
nę najbardziej wymagających graczy. Mysz 
GEM Plus została doposażona w wytrzyma-
łe mikroprzełączniki GM 8.0 renomowanej 
marki Kailh. Oprócz bardzo szybkiej reakcji, 
charakteryzują się one żywotnością 80 mln 
kliknięć, co stawia je w czołówce mikroprze-
łączników instalowanych w myszkach. Aby 
zobrazować jak duża jest to wartość, wystar-
czy zestawić ją z liczbą akcji wykonywanych 
w ciągu jednej minuty przez zawodowych 
graczy w StarCraft 2. Są oni w stanie osią-
gnąć aż 300 kliknięć na minutę, co przeli-
czając na ok. 4 godz. gry dziennie daje ponad 
26 mln kliknięć rocznie. W takim wypadku 
Kailh GM 8.0 w myszce GEM Plus sprosta-
ją wymaganiom nawet najbardziej odda-
nych fanów StarCraft 2 lub innych tytułów, 
w których kluczowa jest bardzo duża ilość 
komend wykonywanych „gryzoniem”.

Poza zastosowaniem najwyższej jakości 
kluczowych komponentów, specjaliści 

SPC Gear nie zapomnieli również o po-
zostałych elementach, z których powinny 
się składać najlepsze akcesoria na potrze-
by komputerowego stanowiska dla graczy. 
Mimo uniwersalnej wielkości, model GEM 
Plus waży zaledwie 67 gramów. Łączy się 
z komputerem za pomocą bardzo mięk-
kiego i elastycznego przewodu, chronio-
nego przez odporny na uszkodzenia oplot 
typu „paracord”. Dzięki wyprofilowa-
nym ślizgaczom wykonanym z materiału 
PTFE (czyli z tzw. tefl onu), GEM Plus po-
rusza się po podkładce z minimalnym opo-
rem, co w połączeniu z niską wagą daje 
użytkownikowi pełną kontrolę, poprawia-
jąc jednocześnie precyzję jej prowadzenia. 
Nie zabrakło również oprogramowania, 
które umożliwia dostosowanie czułości 
DPI, tworzenie makr i przypisywanie ich 
do poszczególnych przycisków czy też 
personalizację adresowalnego podświe-
tlenia RGB. 

Wykorzystanie aż tak wielu zaawansowa-
nych rozwiązań w myszce SPC Gear GEM 
Plus nie wpłynęło na jej cenę. Klient zapłaci 

za nią 199 zł. Taki ruch producenta spra-
wił, że mysz dostępna jest dla 

ogromnej liczby pasjonatów 
wirtualnej rozgrywki — od 

amatorów niedzielne-
go grania, przez gra-

czy aspirujących do 
świata e-sportu aż 

po profesjonalnych 
e-sportowców. 

10 sierpnia br. miała miejsce premiera myszy 
GEM Plus polskiej marki SPC Gear. Rodzimy 
producent specjalizuje się w dostarczaniu na 
rynek zaawansowanych rozwiązań dla najbar-
dziej wymagających graczy. 

Jacek Serwański,  
szef marketingu SPC Gear 

Gdy dwa lata temu 

która zachwyci 
profesjonalnych graczy
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Profesjonalny sprzęt dla graczy ma 
zapewniać jak najlepsze doznania 
w świecie wirtualnym. Z tego wzglę-

du jest projektowany tak, aby nie dekon-
centrować użytkownika, a równocześnie 
minimalizować ryzyko nagłego przerwania 
ulubionej rozrywki. Jak do tej pory UPS-y 
nie były raczej postrzegane jako kluczowe 
urządzenia peryferyjne w branży gamingo-
wej. Jednak to może ulec zmianie, gdyż do 
oferty PowerWalker trafi ł sprzęt z rodziny 
VI GXB, przeznaczony przede wszystkim 
dla graczy. Najważniejszą cechą urządze-
nia jest bardzo krótki czas reakcji – dzię-
ki zastosowaniu topologii line-interactive 
jest w stanie natychmiastowo przejść w tryb 
zasilania awaryjnego i ochronić komputer 
przed wyłączeniem lub restartem. 

– Głównym atutem zasilaczy serii VI GXB 
jest zdolność generowania pełnej fali sinu-
soidalnej. W praktyce oznacza to, że każ-
de podłączone urządzenie dostaje napięcie 
o dokładnie takiej charakterystyce, jakiej po-
trzebuje do idealnego działania. Zapewnia to 
nie tylko ciągłość pracy, ale także ma wpływ 
na jakość dźwięku emitowanego przez profe-
sjonalny sprzęt audio, jak i działanie wyświe-
tlacza monitora – mówi Łukasz Wardak, 
dyrektor działu sieciowego w Impakcie, 
który jest dystrybutorem UPS-ów marki 
PowerWalker. 

Do wbudowanych w  UPS-y VI GXB 
gniazd typu E można podłączyć cztery 
urządzenia – wszystkie mają zapewnio-
ną ochronę przed przepięciami, a dodat-
kowo dwa gniazda podłączono do baterii, 
co gwarantuje pełną ochronę przed zani-
kami prądu. Nowe UPS-y są kompatybilne 
ze stosowanymi w profesjonalnym sprzę-
cie gamingowym zasilaczami komputerów 
wyposażonymi w mechanizm aktywnego 
korygowania współczynnika mocy (Active 

Power Factor Correction, APFC). W przy-
padku zwykłych UPS-ów, gdy poziom ich 
obciążenia przekroczy 70–80 proc., w mo-
mencie przejścia na zasilanie bateryjne mo-
że dojść do restartu komputera. Problem ten 
nie występuje, gdy oba urządzenia są zgod-
ne ze standardem APFC.

Każdy UPS z serii VI GXB zapewnia wy-
mianę informacji z podłączonymi kompu-
terami w standardzie USB HID. W tym celu 
nie jest wymagana instalacja dodatkowego 
oprogramowania na komputerze, a wyko-
rzystanie go do obsługi zasilacza awaryjne-
go jest podobnie przejrzyste i intuicyjne jak 
obsługa baterii w laptopie.

Nie tylko zasilanie 
Projektanci zasilaczy VI GXB skupili się nie 
tylko na kwestiach związanych z  zapew-
nieniem nieprzerwanej pracy komputerów 
gamingowych, ale także na aspektach wizu-
alnych i użytkowych. Zadbano, aby front był 
efektownie podświetlony, z  możliwością 
ustawienia dowolnego koloru oraz jasności 
z całej dostępnej palety RGB. Niejako przy 
okazji, poprzez zmieniający się kolor pod-
świetlenia, użytkownik otrzymuje informa-
cję o przejściu zasilacza w tryb awaryjny lub 
o uruchomieniu funkcji automatycznej regu-
lacji napięcia (AVR). 

Wszystkie parametry można ustawić za 
pomocą przycisków znaj-
dujących się na obudowie 
lub w  oprogramowaniu 
ViewPower. Narzędzie to, 
po połączeniu UPS-a z kom-
puterem za pomocą kabla 
USB, zapewnia pełen moni-
toring i dostęp do ustawień 
konfi guracyjnych dotyczą-
cych niemal każdego aspektu 
pracy zasilacza awaryjnego. 

Dodatkowo, dostępna jest pełna historia pra-
cy sprzętu, co umożliwia przegląd danych 
dotyczących zużycia energii, obciążenia lub 
rejestr zdarzeń informujący kiedy dokładnie 
zabrakło prądu, jak też kiedy zmieniono tryb 
pracy lub wyłączono urządzenie. Producent 
udostępnił pełen zestaw narzędzi (np. test 
akumulatora), które umożliwiają regularną 
diagnostykę i konserwację zasilacza. 

Na przedniej ścianie UPS-ów VI GXB 
znajduje się także wyświetlacz LCD pre-
zentujący najważniejsze informacje o stanie 
pracy zasilacza, jak i podłączonego kompu-
tera (wyświetlanie dodatkowych informacji 
o stanie procesora, jak temperatura, aktual-
ne obciążenie czy taktowanie, możliwe jest 
za pomocą dodatkowej aplikacji CPUMoni-
tor, dostępnej na stronie producenta). Ekran 
można odłączyć od zasilacza i ustawić obok 
monitora. Bezprzewodowa komunikacja 
zapewniona jest poprzez łącze Bluetooth, 
a wbudowany w wyświetlacz akumulator 
gwarantuje jego długą pracę. Jego ładowa-
nie odbywa się poprzez ponowne umieszcze-
nie wyświetlacza w obudowie UPS-a.

Do dyspozycji użytkowników są też dwa 
łatwo dostępne gniazda USB (typu A i C), 
poprzez które można naładować kontroler, 
słuchawki, telefon bądź powerbank, bez ko-
nieczności blokowania portów w kompute-
rze lub podłączania zewnętrznej ładowarki. 

Dla gracza nie ma nic bardziej frustrującego niż nagle przerwana rozgrywka, choćby 
z powodu braku zasilania. Dlatego PowerWalker wprowadził do oferty UPS-y wypo-
sażone w funkcje stworzone specjalnie dla miłośników cyfrowej rozrywki. 

Pierwszy UPS w Polsce 
z dodatkowymi funkcjami dla graczy
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żywającej rozkwit branży logistycznej. 
Lawinowy przyrost liczby przesyłek wiąże 
się ze wzrostem reklamacji, a ponieważ ka-
mery potrafi ą prześledzić proces pakowania 
i podróży paczki, mogą pomóc w znalezie-
niu osób odpowiedzialnych za zaistniałe 
zdarzenie. 

Popyt na kamery wyposażone w systemy 
rozpoznawania twarzy ma też ścisły zwią-
zek z  walką z  przestępczością. Pozyska-
ne za ich pośrednictwem dane mogą być 
przesyłane do centrów dowodzenia w ra-
mach rozwiązań „inteligentnego miasta”. 
Takie praktyki nie podobają się obrońcom 
wolności obywatelskich, ale w istocie nie 
trzeba wychodzić z domu, aby stać się obiek-
tem inwigilacji. Brytyjski „The Guardian”

opisał przypadek Amazon Ring Video Door-
bell –  domofonu z  wbudowaną kamerą 
i możliwością monitorowania wejścia do 
mieszkania z  poziomu smartfonu. Przy 
czym fakt, że dostęp do tych obrazów ma 
amerykańska policja – w ramach współ-
pracy z  producentem urządzenia –  nie 
zniechęca użytkowników aplikacji moni-
torującej. „The Guardian” szacuje, że liczba 
aktywnych kamer Ring Video Doorbell sięga 
setek milionów. 

Kwestiami związanymi z  inwigilacją 
obywateli, nawet tymi kontrowersyjnymi, 
raczej nie zaprzątają sobie głowy integrato-
rzy działający w segmencie CCTV. Wręcz 
przeciwnie, dynamiczne zmiany zacho-

Rynek monitoringu wizyjnego z roku na rok staje się 
ciekawszy. Dzieje się tak za sprawą nowinek technolo-
gicznych, które z jednej strony stwarzają nowe szanse 
biznesowe, a z drugiej budzą wiele kontrowersji.

Monitoring wizyjny bardzo czę-
sto jest utożsamiany z inwigilacją 
obywateli. Co ciekawe, wybuch 

pandemii wzbudził dodatkową niechęć 
wobec wszechobecnych kamer. Dobrą eg-
zemplifi kacją tej tezy jest ubiegłoroczna hi-
storia Władimira Bykowskiego, mieszkańca 
Moskwy. Rosjanin wyszedł na kilka chwil ze 
swojego mieszkania, by wyrzucić śmieci. Pół 
godziny później do jego drzwi zapukała po-
licja. Funkcjonariusze poinformowali go, 
że naruszył zasady kwarantanny i otrzyma 
grzywnę. Spacer do śmietnika i z powrotem 
zarejestrowała kamera zainstalowana przed 
blokiem, która była podłączona do systemu 
nadzoru rozpoznawania twarzy działające-
go w całej Moskwie. 

Powyższy przypadek nie jest odosob-
niony. Po tożsame rozwiązania sięgnęły 
rządy w Chinach, Indiach i Korei Południo-
wej. Niewykluczone, że ich śladami podą-
żą kolejne państwa, a za nimi świat biznesu. 

– Na rynku pojawiły się systemy do zdalne-
go pomiaru temperatury człowieka bazujące 
na kamerach termografi cznych wraz z odpo-
wiednim oprogramowaniem zwiększającym 
dokładność pomiaru nawet do 0,2 stopnia. 
Z tych rozwiązań zaczęły korzystać duże fi r-
my produkcyjne i obiekty użyteczności pu-
blicznej – mówi Tomasz Bołoziuk, Category 
Manager Smart Home i CCTV w AB. 

Kolejnym trendem jest wzrost zamówień 
na systemy monitoringu wizyjnego w prze-

RYNEK

pod okiem kamer
Biznes
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dzące w tym segmencie rynku pozwalają 
im tworzyć ciekawe projekty i wykorzysty-
wać innowacyjne narzędzia, a tym samym 
zarabiać więcej pieniędzy. 

Analityka na pierwszym planie
Na rynku monitoringu wizyjnego toczy się 
rywalizacja pomiędzy systemami analogo-
wymi oraz IP. Wraz z upływem czasu szala 
przechyla się na korzyść tych ostatnich. Choć 
tradycyjne systemy cenione są za swoją nie-
zawodność i trwałość, to za stosowaniem 
rozwiązań cyfrowych przemawia funkcjo-

nalność, w tym duże możliwości w zakresie 
analityki oraz uczenia maszynowego. 
– Aplikacje analityczne często są instalowa-
ne bezpośrednio na kamerze, zapewniając 
dostęp do dodatkowych informacji, które po-
zwalają lepiej chronić ludzi i mienie, a także 
optymalizować pracę fi rmy. Dzięki funkcjom 
analitycznym zapisy dźwiękowe oraz obra-
zy można przełożyć na konkretne działa-
nia w obrębie systemu – podkreśla Tomasz 
Bołoziuk.

Jednym z przykładów jest zdalne ba-
danie temperatury ciała człowieka. Kiedy 
przekracza normę, natychmiast aktywo-
wane jest powiadomienie dla ochrony oraz 
zamknięcia wejścia. W  wielu centrach 
handlowych znajduje zastosowanie sys-
tem rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
powiązany ze szlabanem. Do kolejnych 
możliwych zastosowań można zaliczyć 
identyfi kację dźwięku tłuczonego szkła 
czy też wykrywanie dymu, bądź określo-
nych obiektów. 

– Wcześniej system, który miał zaraporto-
wać wtargnięcie w daną strefę sprawdzał, czy 
rozmiar poruszającego się obiektu jest więk-
szy niż wartość progowa i uruchamiał alarm. 
Ale przecież może to być cokolwiek: pies, kot, 

drzewo poruszone wiatrem czy… 
pająk tuż przed obiektywem. 

Dzięki sztucznej inteligencji 
system może odsiać fałszy-
we alarmy i zaraportować 
wtargnięcie tylko i wyłącz-
nie przez człowieka - mówi 

Konrad Kapcia, System Engi-
neer w Veracomp – Exclu-

sive Networks. 
Warto podkreślić, 

że dostawcy CCTV 
dostarczają rozwiąza-

nia, które mogą zaspokoić określone po-
trzeby nie tylko w zakresie bezpieczeństwa. 
Panasonic oferuje systemy do rozpozna-
wania twarzy wraz z technologią uczenia 
maszynowego na potrzeby reklamowe. Sys-
tem potrafi  rozpoznać płeć oraz wiek osoby 
stojącej przed ekranem i na tej podstawie 
emitować konkretny przekaz reklamowy. 
A skoro, co podkreślają specjaliści, każda 
kamera IP może współpracować z dowol-
ną aplikacją zgodną ze standardem danego 
producenta sprzętu, jedynymi ogranicze-
niami odnośnie do nowych projektów są 
tylko wyobraźnia i fundusze. 

Zdaniem integratora 
n Andrzej Łodziana, Architekt IT, Net-o-logy
W monitoringu wizyjnym jako ma-

gazyny wideo najczęściej wykorzy-

stywane są nośniki HDD z uwagi na 

bardzo dobry stosunek ceny do ilości 

dostępnej przestrzeni oraz maksy-

malne pojemności dostępne w ramach 

jednego nośnika. W rozwiązaniach 

magnetycznych HDD wartości te prze-

kraczają 18 TB, co przekłada się na 

ponad 4-krotną przewagę nad SSD 

o pojemnościach do 4 TB. Nie ozna-

cza to jednoznacznej przewagi dys-

ków HDD nad SSD, jako tych jedynych 

słusznych do magazynowania ar-

chiwum wideo. Dyski mechaniczne 

sprawdzą się w standardowych reali-

zacjach przy wykorzystaniu rejestra-

torów NVR typu Embedded, serwerach 

wideo oraz dużych macierzach z za-

bezpieczeniem nadmiarowością RAID, 

wykorzystywanych jako zdalny za-

sób dla wspomnianych wcześniej ser-

werów wideo. Wymagają one jednak 

zapewnienia optymalnych tempera-

tur pracy, stabilności zasilania oraz 

minimalizacji wpływu wstrząsów na 

ciągłą pracę. W przypadku rozwiązań 

niestandardowych, gdzie wspomnia-

ne wcześniej warunki nie mogą zostać 

w pełni zapewnione, wykorzystywane 

są dyski SSD przeznaczone do pracy 

ciągłej.

n Mariusz Ziółkowski, właściciel, Avis 
Wdrożeniami systemów monitoringu 

zajmujemy się już od czternastu lat. 

W tym czasie wykonaliśmy kilkaset 

tego typu instalacji o różnym stopniu 

zaawansowania. Naszą sztandarową 

inwestycją jest ubiegłoroczna reali-

zacja projektu dla miasta Biskupiec, 

przygotowana do obsługi 256 kamer 

IP. Rynek CCTV cały czas ewoluuje, 

również za sprawą pandemii. Z jednej 

strony wstrzymała ona część inwe-

stycji, zaś z drugiej stworzyła szan-

se dla termowizji i analityki wideo na 

potrzeby walki z Covid-19. W związ-

ku z tym pojawiła się nowa dziedzina 

w branży monitoringu wizyjnego, łą-

cząca w sobie technologie biomedycz-

ne. Zresztą oddziały szpitalne, gdzie 

leczy się Covid-19, są wyposażane 

w systemy kamer do sprawniejszej 

kontroli stanu pacjentów.
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Nie tylko HDD
Nieodłącznym elementem każdego syste-
mu monitoringu wizyjnego są dyski twarde, 
na których zapisywany jest obraz z kamer. 
Według ekspertów transfer danych ofero-
wany przez HDD nie tylko wystarcza, ale 
nawet kilkakrotnie przewyższa wymaga-
nia systemów zapisu wideo z monitoringu. 
I choć trudno się z tym nie zgodzić, to wy-
korzystanie analityki oraz AI nieco zmienia-
ją reguły gry w świecie CCTV. Mechanizmy 
sztucznej inteligencji umożliwiają reali-
zację zaawansowanych funkcji, takich jak 
stopniowe ustawianie sygnalizacji świetl-
nej w celu poprawy przepływu pojazdów 
czy też monitorowanie ruchu w centrach 
handlowych. O ile w przypadku rejestracji 
danych na nośnik występuje zapis sekwen-
cyjny, o tyle odczytywanie i porównywanie 
wzorców w obrazach odnosi się do dużej 
liczby już zapisanych modeli i wymaga od-
czytu losowego. Druga z  wymienionych 
opcji zajmuje zdecydowanie więcej cza-
su, co z kolei wiąże się z wykorzystaniem 
bardziej wydajnych nośników. 

– Monitoring wizyjny opiera się przede 
wszystkim na dyskach HDD. Decyduje o tym 
stosunek pojemności do ceny i brak znaczą-
cych wymagań w zakresie szybkości zapisu. 
Natomiast liczy się duża przestrzeń dysko-
wa potrzebna na nagrania. Tymczasem na-
pędy SSD zyskują popularność ze względu na 
systemy analityki, gdzie szybkość dostępu do 
danych i pracy na nich przekłada się na wy-
konanie zadań rozpoznawania twarzy czy 
analizy wideo – mówi Łukasz Milic, Busi-
ness Development Representative w QNAP 
Systems. 

W miejskich systemach rozpoznawania 
twarzy z powodzeniem stosowana jest nie-
kiedy pamięć masowa NVMe. Użycie no-
śnika fl ash znacznie zwiększa jednak koszt 
inwestycji. Wiele wskazuje więc na to, że 
w  przyszłości najbardziej sensowne bę-
dzie dysponowanie warstwą napędów SSD 
do przetwarzania danych oraz HDD (bądź 
taśm) do przechowywania nagrań. Taśmy 
mogą być użytecznym nośnikiem ze wzglę-
du na to, że w przeciwieństwie do dysków 
twardych nie zużywają energii. Ponieważ 
jednak dostęp do danych jest w ich przy-
padku zdecydowanie wolniejszy niż z wy-
korzystaniem „twardzieli”, optymalnym 
rozwiązaniem może okazać się zastosowa-
nie LTFS (Linear Tape File System). 

Zdaniem specjalisty 

n Karol Dominiczak, Key Account Manger, Axis Communications 
Pandemia zmieniła tryb funkcjonowania zarówno fi rm, poprzez 

przejście na pracę zdalną, jak też osób, które ograniczyły swój 

czas spędzany w przestrzeni publicznej. W efekcie dostrze-

gliśmy znacznie większe zainteresowanie kamerami w bran-

ży logistycznej, ale też w innych sektorach, gdzie wzrósł popyt 

na automatyczne systemy dostępu czy liczniki osób pozwalają-

ce na utrzymywanie dystansu społecznego. Covid-19 przyczynił się 

do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju narzędzi analitycznych. Natomiast 

zmniejszyła się liczba zamówień na kamery w segmencie biurowym. Puste 

biura poniekąd zmusiły właścicieli powierzchni do cięcia kosztów, a wstrzy-

mane budowy spowodowały obniżenie liczby kupowanych kamer.

n Antonella Sciortino, Regional Marketing Manager, Panasonic
Wyposażenie kamer w funkcje sztucznej inteligencji pozwoli po-

kazać konsumentom liczne korzyści wynikające z jej zastosowa-

nia, a jednocześnie pozwoli zmienić postrzeganie ich jako oczu 

„Wielkiego Brata”. Będzie to pierwszy punkt zwrotny – wyobra-

żenie sobie świata, w którym kamery są rozumiane nie tylko 

jako rozwiązania służące do nadzoru i kontroli bezpieczeństwa. 

Włączanie lub wyłączanie świateł miejskich, gdy przechodzą obok 

nich ludzie, identyfi kacja miejsc, w których tworzą się większe korki w celu 

automatycznego przekierowania pojazdów, otwarcie większej liczby kas w su-

permarkecie, zanim utworzą się długie kolejki lub tłumy, to tylko kilka z wielu 

przykładów sytuacji, w których zastosowanie AI w monitoringu wizyjnym mo-

że mieć pozytywny wpływ na nasze życie. 

n Robert Gawroński, SMB Channel Manager, TP-Link
Zainteresowanie monitoringiem wzrosło przede wszystkim ze 

strony odbiorców indywidualnych. Związane jest to z tym, że 

urządzenia przeznaczone do CCTV stają się przystępne ceno-

wo oraz niejednokrotnie umożliwiają również samodzielną 

instalację. Wybierając urządzenia, które umożliwiają komunika-

cję poprzez IP, można też łatwo zintegrować system monitoringu 

z istniejącą siecią lokalną, a także uzyskać zdalny dostęp do nagrań 

również wówczas, gdy przebywamy poza domem. Systemy „over IP“ dominu-

ją na rynku i nie dotyczy to tylko CCTV, ale również systemów kontroli dostępu 

oraz sygnalizacji włamania. We wszystkich tych obszarach, także w obszarze 

CCTV, systemy analogowe będą wypierane przez technologię cyfrową. 

n Grzegorz Jakubczak, Product Manager – Technical Sales Engineer, 
Action Business Center 
Pandemia zmieniła praktycznie każdy aspekt życia na świecie, 

w tym również rynek CCTV. Zwiększono nacisk na bezpieczeń-

stwo obiektów, które ze względu na lockdown nie mogły mieć 

należytej ochrony sprawowanej przez ludzi. Sytuacja epidemicz-

na wymusiła w sferze ochrony zdrowia nacisk na maksymalizację 

bezpieczeństwa, czego konsekwencją było pojawienie się wielu no-

wych rozwiązań sprzętowych. Zaobserwować można było bardzo duży popyt 

na specjalistyczne technologie minimalizujące niebezpieczeństwo. Globalnie, 

zapotrzebowanie na systemy monitoringu spadło w sektorze usług, gdzie za-

kupy tego rodzaju rozwiązań ograniczono do minimum. 
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Co lepsze: NVR czy NAS?
Klasycznym rozwiązaniem przeznaczonym 
do rejestracji obrazu z kamer jest NVR (Net- 
work Video Recorder). Oprócz swojej pod-
stawowej funkcji, urządzenie realizuje też 
zadania związane z  zarządzaniem syste-
mem monitoringu, a także umożliwia pod-
gląd obrazu w czasie rzeczywistym. NVR 
może obsługiwać od 4 do 256 kamer oraz 
maksymalnie 24 dyski. Największą zaletą 
tych urządzeń jest łatwa instalacja i konfigu-
racja, a także przystępna cena. 
Wymienione cechy i możliwości 
techniczne zazwyczaj zaspoka-
jają potrzeby małych oraz śred-
nich firm. 
– W większych systemach mo-
nitoringu NVR nie zdaje egza-
minu ze względu na ograniczone 
możliwości w zakresie skalowa-
nia. Inną ważną kwestią jest bez-
pieczeństwo danych. Wszędzie 
tam, gdzie jest ono krytyczne, ra-
czej nie stosuje się NVR. Zdecy-
dowanie częściej są to macierze dyskowe ze 
sprzętowym kontrolerem RAID bądź inny-
mi rozwiązaniami gwarantującymi ciągłość 
pracy systemu – tłumaczy Tomasz Bołoziuk.

Ciekawą alternatywę dla NVR stanowią 
serwery NAS, których największym walo-
rem jest uniwersalność. Przykładowo QNAP 
opracował aplikację do rozpoznawania twa-
rzy i współpracujący z nią inteligentny system 
kontroli dostępu. Warto też zwrócić uwagę  
na możliwości systemów NAS w zakresie  
zabezpieczania przechowywanych danych. 

– Oprócz mechanizmów RAID, większość 
dobrych rozwiązań oferuje aplikacje do repli-
kacji oraz kopii zapasowych, włącznie z szy-
frowaniem oraz kontrolą dostępu. Poza tym 
NAS-y są często aktualizowane w ramach 
wprowadzania poprawek bezpieczeństwa 
lub dodawania nowych funkcjonalności, które 
w systemach NVR bardzo często są dodatko-
wo płatne – mówi Przemysław Biel, Coun-
try Sales Representative Poland w Synology. 

Trzecim sposobem przechowywania na-
grań, obok NVR i NAS, jest zastosowanie 
macierzy dyskowych z interfejsem iSCSI, 
a także Fibre Channel. Jak podkreślają spe-
cjaliści, część klientów przechowuje da-
ne w folderach sieciowych urządzeń NAS, 
jednak duża część tych samych klientów 
używa NAS jako pamięci blokowej z pro-
tokołem iSCSI, czyli tak jak użytkownicy 

tradycyjnych macierzy. Macierze dyskowe 
zapewniają odpowiednią przepustowość 
strumienia danych nawet w przypadku jed-
noczesnej awarii kilku dysków. Tym samym 
użytkownicy nie utracą ani jednej klatki ze 
strumienia wideo. 

 
Coraz częściej o rozwiązaniach CCTV mó-
wi się w  kontekście usług chmurowych. 
Przy czym rynek VSaaS (Video Surveil- 

lance as a  Service) dzieli się 
zasadniczo na dwa segmenty. 
Pierwszy z nich obejmuje od-
biorców domowych i  ma-
łe firmy. Produkty Amazona, 
Netgeara czy Google’a ułatwiły 
konsumentom rejestracje pew-
nych zdarzeń, takich jak dosta-
wa paczek przez kuriera, bądź 
wizyta listonosza czy akwizy- 
tora. W tym modelu obraz prze-
chwytywany przez kamery jest 
automatycznie przesyłany do 

chmury i może być pobierany za pomocą 
aplikacji na smartfonie. Zwykle przecho-
wywany jest w zewnętrznym centrum da-
nych stosunkowo krótko, najczęściej od 14 
dni do miesiąca. Użytkownik takiej usługi 
opłaca abonament, którego wysokość jest 
uzależniona od liczby kamer. Co istotne, 
sprzęt oraz oprogramowanie są kupowane 
przez usługobiorców we własnym zakresie, 
najczęściej w dużych sieciach handlowych. 

VSaaS dla biznesu stosuje niemal tożsa-
me zasady, jak ma to miejsce w przypadku  

gospodarstw domowych. Z tą różnicą, że 
firma kupuje sprzęt bezpośrednio od pro-
ducenta bądź resellerów sprzedających 
systemy monitoringu wizyjnego. Kamery 
łączą się z chmurą za pośrednictwem zain-
stalowanego w nich oprogramowania bądź 
urządzenia pomostowego. Różnica pomię-
dzy rozwiązaniami zorientowanymi na 
konsumentów oraz firmy polega na tym, że 
te ostatnie oferują więcej funkcji znanych 
z klasycznych systemów, w tym archiwizo-
wanie zapisów w dłuższych przedziałach 
czasu czy możliwość jednoczesnego oglą-
dania obrazu z wielu kamer. 

Do ważnych zalet VSaaS należy wygodna 
skalowalność systemu, jego stabilne dzia-
łanie w chmurze oraz brak konieczności 
utrzymywania serwerów czy rejestratorów 
po stronie użytkownika końcowego. Z kolei 
największym mankamentem jest koniecz-
ność ciągłego wysyłania dużych strumieni 
danych na serwer zewnętrzny. W przypad-
ku infrastruktury bazującej wyłącznie na 
chmurze publicznej, istnieje ryzyko związa-
ne z odcięciem łącza internetowego, przez 
co cały system CCTV stałby się bezużytecz-
ny. Nic dziwnego, że zainteresowanie usłu-
gą VSaaS jest wciąż niewielkie, a dostawcy 
systemów monitoringu wizyjnego są zgod-
ni, że warto skupić się na innych „tematach”. 
Postępy w analityce, rozwój sztucznej inteli-
gencji, rosnące możliwości w zakresie prze-
syłania obrazów o wysokiej rozdzielczości, 
pozwalają realizować ciekawe projekty dla 
odbiorców komercyjnych oraz biznesowych 
na wiele różnych sposobów.  n

REKLAMA

Na rynku 
toczy się 
rywalizacja 
między 
systemami 
analogowymi 
oraz IP.  
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W ramach rodziny QVR Pro ofero-
wane są cztery modele rejestra-
torów. Urządzenia zapewniają 

monitorowanie wideo/audio w czasie rze-
czywistym, nagrywanie obrazu w wysokiej 
rozdzielczości z wielu kamer IP i jednocze-
sne jego odtwarzanie na monitorze podłą-
czonym bezpośrednio przez port HDMI, 
komputerze czy sprzęcie mobilnym. 

Mimo że funkcja rejestratora wideo do-
stępna jest w wielu zwykłych serwerach 
NAS, rekomendowane jest skorzystanie 
w tym celu z odrębnego urządzenia. W ser-
werach NAS monitoring jest tylko jedną 
z wielu aplikacji dostępnych dla użytkow-
ników, co w przypadku dużego obciążenia 
tego systemu może mieć wpływ na wydaj-
ność zapisu obrazu z kamer. 

Rejestratory QNAP QVR Pro współpra-
cują z tysiącami modeli kamer ponad 150 
marek, w tym z urządzeniami przesyłają-
cymi dane strumieniowo (ONVIF i RTSP/
HTTP). Obsługiwane są nawet kamery 
USB, co umożliwia użytkownikom domo-
wym oraz dysponującym ograniczonym 

budżetem proste stworzenie ekonomicz-
nego środowiska nadzoru wideo. 

Z  oprogramowaniem rejestratorów 
QVR Pro zintegrowany został mechanizm 
wykrywania ruchu, który działa nawet 
w przypadku korzystania z podstawowych 
kamer sieciowych i USB. To duże ułatwie-
nie dla użytkowników, gdyż standardowe 
systemy nadzoru zwykle zapewniają na-
grywanie i powiadamianie o zdarzeniach 
tylko przy zastosowaniu drogich kamer 
z  wbudowanym mechanizmem wykry-
wania ruchu. 

Dostęp do zarejestrowanego materia-
łu umożliwia oprogramowanie QVR Pro 
Client, przeznaczone dla systemów Win-
dows i mac OS. Zapewnia ono elastyczne 
przełączanie się pomiędzy trybem wido-
ku na żywo z wielu kanałów, a trybem od-
twarzania nagrań z określonego przedziału 
czasowego. Natomiast wbudowany mecha-
nizm Qdewarp umożliwia przeglądanie 
nagrań z kamer typu rybie oko jako obra-
zów o proporcjonalnych współczynnikach 
i rozmiarach, bez potrzeby konwertowania 

ADVERTORIAL
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Urządzenia z rodziny QNAP QVR Pro to sieciowe rejestratory 
obrazu z kamer monitoringu wideo dla użytkowników domo-
wych, SOHO oraz MŚP. Zapewniają bardzo wysoką wydajność 
pracy oraz łatwą rozbudowę pojemności.

nawet w domunawet w domu
Profesjonalny wideomonitoring 

oryginalnego nagrania. Dostępnych jest też 
wiele różnych metod powiadamiania o zda-
rzeniach, w tym migające czerwone obra-
mowania kanałów, ostrzegawcze sygnały 
dźwiękowe i ikony ruchu na e-mapie.

QNAP przygotował także aplikację 
QVR Pro Client dla urządzeń mobilnych. 
Umożliwia ona zdalne monitorowanie 
wielu kanałów jednocześnie. Jeśli połą-
czenie z siecią jest wolne lub jest płatne/
ograniczone, można wybrać tryb niskiej 
przepustowości, aby obraz był wyświe-
tlany strumieniowo ze zoptymalizowaną 
przepustowością, bez pogorszenia jakości 
nagrań. Bezpośrednio z aplikacji możliwe 
jest też sterowanie kamerami PTZ.

Bardzo ciekawą funkcją jest zapewnio-
na przez QNAP możliwość stworzenia 
środowiska wysokiej dostępności dla sys-
temu monitoringu. Posiadacze rejestratora
QVR Pro oraz zwykłego serwera NAS fi r-
my QNAP (bazującego na architekturze 
x86, z minimum 4 GB pamięci RAM), mogą 
zainstalować na tym drugim aplikację QVR 
Guard, która w przypadku awarii rejestra-
tora automatycznie, na czas niezbędny do 
naprawy, przejmie zadania nagrywania, co 
zapewnia niezawodną redundancję syste-
mu monitoringu. 

Urządzenia QVR Pro objęte są dwuletnią 
gwarancją, którą można przedłużyć do 5 lat. 
Producent zapewnia partnerom dodatkowe 
atrakcyjne rabaty dla sprzedaży prowadzo-
nej w ramach zarejestrowanych projektów. 
Autoryzowanymi dystrybutorami rozwią-
zań QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy 
i Konsorcjum FEN. 

Kontakt dla partnerów:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP  

gbielawski@qnap.com

Porównanie podstawowych funkcji rejestratorów QNAP QVR Pro

QVP-21A QVP41-A QVP-63A QVP-85A

Procesor
"Intel J1900 

4-core 2 GHz"

Intel Pentium G5400T 

2-core 3,1 GHz

Intel Core i3-8100T 

4-core 3,1 GHz

Intel Core i5-8400T 

6-core 1,7 GHz

Pamięć (maks.) 8 GB (8 GB) 8 GB (32 GB) 16 GB (32 GB)

Liczba dysków 2 4 6 8

Gniazdo  M.2 SSD brak 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2

Maks. liczba kanałów 

(1080p / 30 fps)
16 24 36 48

Łączność sieciowa 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Gniazda PCI brak Slot 1: PCIe Gen3 x16 (CPU); Slot 2: PCIe Gen3 x4 (PCH)

Porty USB 3 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 1; 2 x Type-C USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s); 

2 x Type-A USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s)
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System monitoringu TP-Link VIGI 
to uniwersalne rozwiązanie, które 
ochroni zarówno dom jak i fi rmę, 

wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz, 
niezależnie od pory dnia i pogody. Ofe-
ruje wyjątkowe funkcje, charakteryzuje 
się wysoką jakością wykonania, a także 
zapewnia prosty montaż i wygodne za-
rządzanie. W  skład systemu wchodzą: 
kamera zewnętrzna VIGI C300P, kamera 
wewnętrzna VIGI C400P oraz ośmioka-
nałowy sieciowy rejes-
trator wideo VIGI 
NVR1008, a wkrótce bę-
dzie dostępny szesna-
sto kanałowy rejestra-
tor VIGI NVR1016 H.

Dobrze widzi 
z daleka i z bliska 
Zewnętrzna kamera
VIGI C300P jest od-
porna na warunki at-
mosferyczne (klasa 
szczelności IP67). Urzą-
dzenie to występuje 
w dwóch wersjach, 
z obiektywem 4 lub 
6  mm, dzięki cze-
mu sprawdzi się 
zarówno w  monito-
ringu niewielkich i bli-
sko położonych miejsc (wjazd na posesję 
czy wejście do fi rmy), jak również do nad-
zoru szerokiej i oddalonej przestrzeni.

W przypadku VIGI C400P można wy-
brać ogniskową 2,8 lub 4 mm, przy czym 
do prowadzenia obserwacji małych, zam-
kniętych pomieszczeń, takich jak winda 
czy klatka schodowa, zalecane jest wyko-
rzystanie szerokokątnej ogniskowej. Z ko-
lei w biurach lub w magazynie lepszy jest 
obiektyw 4  mm, pozwalający dostrzec 
najmniejsze szczegóły z kilku metrów. 

Kamery rejestrują obraz w  rozdziel-
czości 3 Mpx, a dzięki oświetleniu w pod-
czerwieni widzą także w  nocy. Jedną 
z istotnych funkcji jest inteligentne wy-
krywanie, które informuje o przekrocze-
niu przez kogoś wyznaczonej granicy, 
wtargnięciu intruza na teren prywatny, 
czy o sabotażu polegającym na zasłonię-
ciu obiektywu. Urządzenia wysyłają do 
administratorów automatyczne powia-
domienia o incydencie. 

Kamery zostały też 
wyposażone w  funk-
cje, których zadaniem 
jest poprawa jakości ob-
razu: Smart IR (zapo-
biega niedoświetleniu 
oddalonych miejsc oraz 
prześwietleniu obiek-
tów blisko obiektywu 
w trybie nocnym), WDR 
(zmniejsza zacienienia 
i wydobywa głębię z ob-
razu) i 3D DNR (usuwa 
nadmierną pikselację, 
aby rejestrować wyraź-
niejszy obraz bez znie-

kształceń). Z  kolei 
kompresja wideo 
H.264+ zmniejsza 

obciążenie sieci pod-
czas transmisji i pozwa-

la zaoszczędzić miejsce na dysku.
Co istotne, oba urządzenia mogą być 

zasilane na dwa sposoby: poprzez PoE lub 
za pomocą dołączonego do zestawu zasi-
lacza 12 V DC. Wybór pierwszego sposobu 
obniża koszty wdrożenia systemu, ponie-
waż nie ma potrzeby montażu dodatkowe-
go okablowania.

System VIGI uzupełnia ośmiokanało-
wy sieciowy rejestrator wideo NV1008R, 

System monitoringu TP-Link VIGI jest przeznaczony do ochrony domów i mieszkań, ale sprawdzi się 
także do zabezpieczania biur, parkingów czy magazynów małych i średnich fi rm.

TP-Link TP-Link 
popilnuje domów i biur

służący do koordynacji działania kamer, 
a  także przeglądania, przechowywania 
i odtwarzania zarejestrowanych materia-
łów. Maksymalna pojemność dysku SATA 
to 10 TB, co wystarczy na 720 dni (prawie 
dwa lata) nagrań. NV1008R pozwala na 
rejestrowanie obrazu w  rozdzielczości 
5 Mpx. 

Urządzenie umożliwia podgląd na żywo 
z ośmiu kamer 4 Mpx w tym samym czasie 
oraz jednoczesne odtwarzanie z czterech 
kamer, a także szybkie wyszukiwanie na-
grań. Łączna przepustowość rejestratora 
to 80 Mb/s. 

Rejestrator pozwala także na dwukie-
runkową transmisję dźwięku, a rozmowy 
można prowadzić z dowolnego miejsca, 
widząc jednocześnie obraz z kamery. Co 
ważne, NV1008R jest zgodny ze standar-
dami ONVIF, dzięki czemu współpracu-
je także z kamerami innych producentów. 

Urządzenie wyposażono w port ether-
net RJ45 10/100 Mb/s oraz dwa USB. Ma 
wyjścia HDMI i VGA. Z kolei 16-kanałowy 
rejestrator VIGI NVR1016 H posiada ce-
chy 8-kanałowego urządzenia, a pozwala 
na rejestrowanie obrazu z jeszcze większą 
dokładnością – do 8 Mpx oraz na podgląd 
z 16 kamer.

Więcej informacji:
Robert Gawroński, 

SMB Channel Manager, TP-Link
robert.gawronski@tp-link.com  

sposoby 
zarządzania

Systemem kamer VIGI moż-

na zarządzać za pomocą 

rejestratora, oprogramowa-

nia VIGI Security Manager 

na komputery stacjonarne 

i laptopy lub aplikacji na 

urządzenia mobilne. Dzięki 

integracji z TP-Link Cloud 

możliwy jest zdalny dostęp 

do kamer z dowolnego 

miejsca na świecie. 

3
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Możliwość wzrokowej weryfi kacji 
obrazów z monitoringu – zarówno
nagranych, jak i  wyświetlanych 

na żywo – ma kluczowe znaczenie w zapo-
bieganiu przestępczości, monitorowaniu 
infrastruktury, wykrywaniu defektów, ana-
lizowaniu obrazów do celów naukowych itp. 
Czasami jednak zdarza się, że obraz wideo 
nie jest dobrze widoczny z powodu czynni-
ków, które znajdują się poza kontrolą opera-
tora. To z kolei przekłada się na zwiększone 
ryzyko popełnienia błędów ludzkich i mniej-
szą skuteczność.

DuraVision EVS1VX i EVS1VS to wol-
nostojące systemy umożliwiające popra-
wę widoczności obrazów z monitoringu, 
serwisowanie infrastruktury oraz analizę 
wideo w czasie rzeczywistym. Łącząc się 
przez port HDMI z kamerą, nagrywarką 
lub innym urządzeniem przesyłającym wi-
deo, modele DuraVision EVS1VX i EVS1VS 
przetwarzają obraz w taki sposób, aby po-
prawić jego widoczność i ułatwić analizę 
obrazu w systemach wspieranych sztuczną 
inteligencją.

Modele DuraVision EVS1VX i EVS1VS 
wykorzystują zaawansowane technologie 
EIZO (odpowiednio: Visibility Optimizer X 
i Visibility Optimizer), które analizują i do-
pasowują obraz piksel po pikselu w czasie 
rzeczywistym, nie ingerując przy tym w da-
ne źródłowe. Rozpoznają słabo widoczne 
obszary obrazu (ciemne, zamglone itp.) i do-
pasowują jasność każdego piksela z osobna, 
aby łatwiej było dostrzec detale sceny. Przy-
daje się to nie tylko przy oglądaniu monito-
ringu w nocy lub w mgliste dni, ale także do 
wykrywania pęknięć na powierzchniach ta-
kich jak beton. 

System EVS1VS wyposażono w  funk-
cję redukcji szumu 2D, umożliwiającą usu-
nięcie nienaturalnych bloków na obrazach. 

EVS1VX łączy natomiast redukcję szumu 
2D i 3D, aby poprawić widoczność konturów 
i ułatwić rozróżnianie obiektów, zwłaszcza 
na obrazach nocnych. 

EVS1VX poprawia widoczność obrazów, 
na których dominuje jeden kolor. Rozpoz-
naje odcienie o zbliżonej jasności tak, aby ła-
twiej było je rozróżnić. Jest to szczególnie 
efektywne przy analizowaniu obrazów en-
doskopowych czy obrazowaniu zmian pa-
tologicznych, a także wykrywaniu obiektów 
na obrazach podwodnych. 

EVS1VX został wyposażony we wszyst-
kie funkcje oferowane w modelu EVS1VS, 
a oprócz tego zapewnia bardziej zaawanso-
waną kontrolę nad przetwarzaniem obrazu 
i pozwala dopasować parametry do wyświe-
tlanej sceny. Ponadto operator może samo-
dzielnie zaznaczyć konkretny obszar ekranu 
wymagający poprawy widoczności.

EVS1VX to pierwszy na rynku system 
optymalizacji obrazu, który umożliwia 
przechwytywanie poprawionych scen i za-
pisywanie ich bezpośrednio na dysku USB. 
Na stworzonych w ten sposób plikach gra-
fi cznych odzwierciedlone są wszystkie ko-
rekty obrazu zastosowane w  momencie 
przechwytu, dzięki czemu mogą one służyć 
do ponownego wglądu lub celów śledczych. 
Ta funkcja jest również przydatna do obser-
wowania uszkodzeń infrastruktury drogo-
wej, wykrywania defektów w produkcji czy 
prowadzenia czynności dochodzeniowych 
przez organy ścigania.

Model EVS1VX może zarejestrować mak-
symalnie dziesięć trybów wyświetlania, 
w tym zdefi niowanych przez użytkownika 
pod kątem konkretnych środowisk i zasto-
sowań. Tryby nieużywane można usunąć 
z listy, aby operator miał możliwość szyb-
kiego przełączania się między tymi, które 
są potrzebne.
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W swoim portfolio produktów przeznaczonych do monito-
ringu, oprócz specjalistycznych monitorów do pracy ciągłej, 
japoński producent ma rozwiązania do transmisji obrazu, 
a od niedawna również do jego optymalizacji.

Nietypowe
zastosowania 
Profesjonalne produkty EIZO prze-

znaczone do monitoringu wychodzą 

naprzeciw nawet najbardziej zróżni-

cowanym potrzebom. Tworzone są 

z myślą o nieprzerwanym działaniu 

24 godziny na dobę, dzięki czemu 

doskonale sprawdzają się w wymaga-

jących środowiskach, takich jak pla-

cówki medyczne, ośrodki transportu, 

biura rządowe czy przedsiębiorstwa.

Dział R&D EIZO opracowuje technolo-

gie, które sprawdzają się w nietypo-

wych zastosowaniach. Przykładem są 

rozwiązania z konwerterami IP, które 

nadają się idealnie do miejsc, w któ-

rych ważna jest jakość wyświetlane-

go obrazu, ale nie ma potrzeby lub 

możliwości wyposażenia ich w pełną 

infrastrukturę informatyczną.

Monitory EIZO z wbudowanym deko-

derem IP z serii DuraVision nie wyma-

gają podpięcia do komputera. Sygnał 

wyświetlany może być nawet z 48 

różnych kamer IP obsługujących pro-

tokoły ONVIF. System gotowy jest do 

pracy bezpośrednio po podłączeniu 

monitora do sieci.

do monitoringu
Rozwiązania EIZO Rozwiązania EIZO 

Więcej informacji: 
k.trojanowska@alstor.com.pl

www.alstor.pl/produkty/monitory-przemyslowe
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Zmienia się sposób, w  jaki fi rmy 
korzystają ze sprzętu kompute-
rowego i coraz częściej praca od-

bywa się na urządzeniach peryferyjnych. 
Bezprzewodowe klawiatury czy myszki 
zwiększają poziom satysfakcji pracowni-
ków, na który wpływa komfort i produk-
tywność. Duża liczba urządzeń ma jednak 
przełożenie na problemy z kompatybilno-
ścią sprzętu i wydajnością w zatłoczonych 
środowiskach bezprzewodowych. Powo-
duje to ponadto zagrożenie w kwestii bez-
pieczeństwa cybernetycznego. 

Logi Bolt korzysta 
z technologii Bluetooth 
Przy projektowaniu Logi Bolt wzięto pod 
uwagę, jak zmienia się środowisko pra-
cy, stąd też formuła zmniejsza zależność 
użytkowników od działu wsparcia IT. 
Specjaliści Logitecha postawili na Blue-
tooth Low Energy, wykorzystując ten pro-

tokół do minimalizowania cyberataków 
zarówno w biurach, jak też w domach. 
Użycie Bluetootha pozwoliło zaimple-
mentować jego wbudowane poziomy za-
bezpieczeń, wykorzystać użyteczność 
w zaszumionych środowiskach czy zdol-
ności do zachowania aktualności bez klu-
cza sprzętowego – PC hosty nie muszą 
posiadać portów USB.
Logi Bolt działa w trybie bezpieczeństwa 
Bluetooth 1 – poziom 4 lub inaczej Secure
Connection Only, zgodnym z federalnymi 
normami przetwarzania informacji (FIPS 
– Federal Information Processing Stan-
dards), czyli opiera się na szyfrowaniu. 
Produkt bezprzewodowy Logi Bolt i jego 
odbiornik komunikują się tylko między 
sobą. Jest to możliwe dzięki poziomowi 4, 
który wykorzystuje uwierzytelnione bez-
pieczne połączenia LE (Authenticated LE 
Secure Connections) szyfrowanego pa-
rowania (Elliptic Curve Diffi  e-Hellman 
P-256 i AES-CCM). 

Produkty Logi Bolt do uwierzytelniania 
korzystają z technologii klucza dostępu 
LESC. To typowe zabezpieczenie wyko-
rzystywane do ochrony klawiatur będzie 
również stosowane przy myszkach Logi 
Bolt i w większości fi rmowych systemów 
operacyjnych. Logitech zaproponował 
tego typu rozwiązanie jako pierwszy 
w branży. Tę metodę uznaje się za lep-
szą od LE Legacy z powodu odporności 
na dokonywane po drodze ataki. Tym, 

Logitech zaprezentował protokół łączności bezprzewodowej,
który wspiera pracę w zatłoczonych środowiskach. Logi Bolt 
to odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników w obszarze 
cyberbezpieczeństwa i wymagania dotyczące zgodności.

Produkty Logitech  
z odbiornikiem Bolt przezna-
czone dla B2B (przykłady)

n  klawiatury 
ERGO K860 Split, 

MX Keys Combo 

i MX Keys

n myszy
MX Master 3, 

MX Anywhere 3, 

ERGO M575 Trackball

Logitech Bolt:Logitech Bolt: 
nowy standard 

co wyróżnia Logi Bolt są również samo-
obsługowe środki zabezpieczeń umożli-
wiające scentralizowany nadzór. Oznacza 
to, że przy próbie sparowania użytkow-
nik otrzymuje powiadomienie. Co ważne 
dla pracowników z działu IT, aktualiza-
cje zabezpieczeń są trwałe, można za to 
wycofać wszelkiego rodzaju modyfi kacje 
oprogramowania sprzętu, które nie doty-
czą kwestii bezpieczeństwa. 

z systemami operacyjnymi 
Urządzenia bezprzewodowe Logi Bolt 
mają fabrycznie wbudowane odbiorni-
ki USB, dzięki którym z funkcjonalności 
plug and play można skorzystać zaraz po 
wyjęciu produktu z pudełka. Zaletą od-
biornika jest opcja sparowania z dodatko-
wymi pięcioma urządzeniami, co łącznie 
daje sześć urządzeń. Zapewnia to szereg 
możliwości osobom pracującym w trybie 
hybrydowym – w biurze i w domu, któ-
re mogą posiadać dwa zestawy urządzeń 
peryferyjnych. Obniża to znacznie kosz-
ty ewentualnych usterek lub zagubienia 
sprzętu w czasie podróży do miejsca pra-
cy. W przypadku zgubienia odbiornika 
nie trzeba kupować ponownie urządzenia 
bezprzewodowego Logi Bolt, z którym 
został dostarczony. Wystarczy sparować 
nowy odbiornik za pomocą 6-cyfrowego 
poziomu uwierzytelniania. 

Odbiornik USB Logi Bolt jest zgodny 
z  większością systemów operacyjnych 
takich jak Windows, macOS, Chrome OS 
i Linux. Dodatkowo, dzięki opcji łącze-
nia się przez Bluetooth, jest kompatybilny 
z iPadOS, iOS oraz Android. To praktycz-
ne rozwiązanie dla osób korzystających 
z wielu urządzeń komputerowych. 

komunikacji
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Wostatnim czasie wyraźnie wzrosło znaczenie obszaru, 
jakim jest zarządzanie infrastrukturą centrum danych. 
Trwałe zmiany spowodowane przez pandemię, w tym 

przyśpieszona cyfryzacja, zwiększyły nacisk na łączność, zdalne 
monitorowanie, analizę danych, a nawet użycie sztucznej inteligen-
cji wspomagającej podejmowanie decyzji w obszarze administro-
wania data center. Nowoczesne systemy monitorowania opierają 
się na ogromnej ilości danych generowanych przez czujniki i sprzęt, 
wykorzystując uczenie maszynowe do rozwiązywania problemów 
zanim się pojawią oraz do przewidywania awarii i wyszukiwania 
operacyjnych wąskich gardeł.

– Jeszcze kilka lat temu monitorowanie infrastruktury serwe-
rowni skupiało się przede wszystkim na elementach 
związanych z nadzorem nad jej bezpieczeństwem 
i ciągłością działania. Okazuje się jednak, że moni-
torowanie infrastruktury to świetny sposób na wy-
krycie miejsc, gdzie możliwe jest obniżenie kosztów 
operacyjnych, na przykład energii, poprzez ana-
lizę warunków środowiskowych, w których dzia-
łają serwery – tłumaczy Sebastian Zasina, Data 
Center Solutions Architect w Schneider Electric. 

Na sile przybierają trendy rozbudowy dużych 
centrów danych oraz zwiększanie liczby mikro data 
center. W obu przypadkach rośnie liczba i znacze-
nie urządzeń wspierających pracę tych objektów. 

– Nie dopuszczamy myśli, że czas przestoju mo-
że być dłuższy niż kilka sekund. Najlepiej, aby nigdy 
nie wystąpił. Wszystkie urządzenia infrastruktury krytycznej należy 
monitorować i w przypadku pojawienia się istotnego alarmu, podjąć 
działania naprawcze lub zapobiegawcze – mówi Krzysztof Kraw-
czyk, IT Solutions Sales Manager w polskim oddziale Vertiva. 

Platforma do zarządzania infrastrukturą centrum danych 
(DCIM – Data Center Infrastructure Management) stale mo-

Zarządzanie infrastrukturą centrów danych 
bez odpowiednich narzędzi jest bardzo złożo-
nym i pracochłonnym zadaniem.

n Tomasz Janoś  

RYNEK

nitoruje jej krytyczne elementy. „Odpytuje” sprzęt, raportuje 
wyniki oraz śledzi trendy i przypadki przekraczania ustalonych 
progów. Ułatwia to identyfi kację słabych punktów, które mogą 
skutkować awariami. Operatorzy centrów danych mogą też pro-
aktywnie rozwiązywać problemy ze środowiskiem, siecią czy 
zasilaniem, zanim staną się poważne. 

Do najważniejszych funkcji, jakie oferują narzędzia DCIM, 
należą: monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym, 

raportowanie, wizualizacja danych, zarządzanie 
zasobami i wydajnością centrum danych, a tak-
że możliwość ich planowania. Istotna jest także 
uzyskiwana za ich pośrednictwem większa auto-
matyzacja działań, która ogranicza ryzyko wystą-
pienia ludzkiego błędu. 

Dzięki zastosowaniu czujników temperatu-
ry i innych sensorów środowiskowych można 
monitorować najistotniejsze obszary centrum 
danych i na podstawie otrzymywanych danych 
dokonywać zmian w systemach chłodzenia, dba-
jąc o ciągłość działania DC. Nie mniej ważne od 
dostępności jest to, że odpowiednio chłodzone 
serwery po prostu pracują wydajniej. 

Funkcje monitorujące powinny obejmować 
ponadto alarmy ostrzegające o przekroczeniu dopuszczalnych 
poziomów temperatury, zasilania czy wilgotności. Informując 
o zagrożeniach, ułatwiają one zapobieganie problemom zwią-
zanym z przegrzanymi serwerami lub brakiem ochrony sprzę-
tu przed przepięciami elektrycznymi. Z kolei dostarczane przez 
DCIM raporty mogą przyczynić się do skrócenia czasu napraw 
serwerów, a w dłuższej perspektywie do zwiększenia ich do-
stępności. Służą przy tym  do wykonywania analiz pod kątem 

Rośnie znaczenie 
zarządzania
infrastrukturą

Koniecznie trzeba 
się liczyć 
z rosnącą 
migracją 
klientów 
w kierunku 
środowisk 
hybrydowych.
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Zdaniem specjalisty 
nMichał Kulesza, Business Development Manager, 

Enterprise, Consumer and Green Energy, Aten
Zarządzanie infrastrukturą data center od za-

wsze ułatwiało oraz kreowało strategie wy-

korzystania zasobów, ale także eliminowało 

czynnik błędu ludzkiego w przeciwdziałaniu 

przestojów. Po burzliwym 2020 roku, jak też we 

wciąż niestabilnym 2021, plany i prognozy nadal 

kształtują skutki pandemii oraz rosnące zagrożenia związane 

z ogólnoświatową intensyfi kacją pracy zdalnej. Dlatego obec-

nie największym wyzwaniem dla administratorów jest nie 

tylko zapewnienie dostępu do infrastruktury za pomo-

cą przełączników KVM over IP lub serwerów typu Serial, 

ale także gwarancja, że dostęp ten będzie bezpieczny, 

przy czym najlepiej szyfrowany. Coraz częściej także 

użytkownicy decydują się na dostęp typu hardware, ze 

względu na dużo większą uniwersalność i przewagę nad 

dostępem typu software. 

nSebastian Zasina, Data Center Solutions Architect, 
Schneider Electric
Rozwiązanie DCIM ma przede wszystkim poma-

gać, a nie przeszkadzać administratorowi. Za-

pewne każdy informatyk spotkał się z tym, że 

w razie awarii następuje „zalew” alarmów i ko-

munikatów z różnych czujek i systemów, które 

znajdują się w dotkniętym nią obszarze. Dzięki me-

chanizmom AI nowoczesne oprogramowanie DCIM umożli-

wia grupowanie powiadomień i przekazuje jasną informację 

o źródle problemu. Skuteczny system monitoringu serwerow-

ni pozwala na wieloaspektową analizę, informując nie tylko 

o stanie infrastruktury towarzyszącej serwerom. Przykładowo, 

oprogramowanie na podstawie analizy środowiska wirtualne-

go może zarządzać optymalnym przenoszeniem maszyn wir-

tualnych i wyłączaniem nieużywanych fi zycznych serwerów, 

czego efektem jest niższy pobór energii w pewnej części infra-

struktury IT. 

nKrzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv
Co tworzy skuteczne rozwiązanie do zarządza-

nia i monitorowania infrastruktury centrum 

danych? Otóż wszechstronność, uniwersalność 

oraz intuicyjność pracy z systemem. Kluczo-

wa jest możliwość pobierania danych zarówno 

z urządzeń inteligentnych (za pomocą protoko-

łów komunikacyjnych takich jak SNMP, Modbus, BACnet), 

jak i nieinteligentnych (wystawiających tylko pojedyncze 

sygnały). Może to zapewnić tylko połączenie oprogramowa-

nia i sprzętu. Nie bez znaczenia jest łatwość tworzenia ste-

rowników do urządzeń dowolnego producenta i możliwość 

modyfi kacji ustawień pod własne potrzeby. Na koniec wła-

sne dashboardy oraz raporty, które skupią się na najważniej-

szych elementach, bo każdy klient ma własną wizję, jak chce 

obserwować zmieniającą się sytuację w data center. Duże 

znaczenie ma odpowiednia wizualizacja danych, ułatwiająca 

„wyłowienie” cennych informacji z ogromnej ich ilości. 

predykcyjnego utrzymania sprzętu o znaczeniu krytycznym, 
co przekłada się na ciągłość działania serwerowni.

Jedną z najważniejszych funkcji narzędzia DCIM jest możli-
wość szybkiej i precyzyjnej wizualizacji krytycznych danych. 
Ułatwia ona reagowanie na incydenty i realizowanie przyjętych 
w data center strategii. Dane zgromadzone przez moduły mo-
nitorowania i raportowania powinny być prezentowane przy 
użyciu czytelnego, dobrze zaprojektowanego interfejsu. Moż-
liwa jest nawet wizualizacja trójwymiarowego modelu obiektu, 
dzięki czemu uzyskuje się kompleksowy wgląd w infrastrukturę 
DC. Na podstawie informacji pozyskiwanych przez narzędzia 
DCIM administratorzy mogą lokalizować miejsce instalacji 
danego urządzenia i określić sposób jego funkcjonowania 
w obrębie serwerowni. 

Z kolei analiza predykcyjna, przeprowadzana na podsta-
wie danych dostarczanych przez DCIM, może posłużyć do 
symulowania różnych scenariuszy, ułatwiając opracowywanie 
planów działania na wypadek wystąpienia jakiegoś incydentu. 
Przyda się także na wcześniejszych etapach: podczas planowa-
nia serwerowni lub jej rozbudowy o dodatkowe elementy. Moż-
na użyć wielu dostępnych informacji przy każdej zmianie w data 
center, na przykład do określenia lokalizacji nowych serwerów 
oraz ich gęstości w poszczególnych szafach.

Rozwiązania do zarządzania infrastrukturą centrum danych 
pomagają uprościć rutynowe czynności wykonywane ręcz-
nie, ograniczając liczbę błędów ludzkich, które są przyczyną 
nawet 80 proc. wszystkich przestojów w centrach danych. Im 
mniejsza liczba logistycznych obowiązków do wykonania, tym 
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RYNEK

Rozwiązania wirtualnej/mieszanej rzeczywistości znajdują 

zastosowanie w wielu branżach. Korzystają z nich naukowcy, 

projektanci, inżynierowie, lekarze i szefowie linii produkcyj-

nych. Od niedawna Beyond.pl świadczy w swoim centrum da-

nych usługę technicznej obsługi infrastruktury – pod nazwą 

Smart Hands – z wykorzystaniem okularów mieszanej rzeczy-

wistości Microsoft HoloLens 2.0. Dzięki tej technologii, klienci 

mają możliwość zdalnego zarządzania zasobami IT i podglądu 

swojego sprzętu w czasie 

rzeczywistym z dowolne-

go miejsca. Usługa Smart 

Hands znacząco uspraw-

nia czynności serwisowe 

i  eliminuje barierę odle-

głości od centrum danych. 

Dzięki niej klienci mogą 

z  dowolnego miejsca za-

rządzać infrastrukturą we 

współpracy z  technikami 

Beyond.pl, bez tracenia 

cennego czasu na dojazd 

do serwerowni. 

administratorzy IT mają więcej czasu na czynności bardziej zło-
żone i ważniejsze z punktu widzenia działalności organizacji. 

Rozwiązania DCIM nowej generacji, gwarantując dostęp do 
tych samych podstawowych funkcji, co tradycyjne narzędzia, są 
w przeciwieństwie do nich coraz częściej wdrażane nie lokalnie, 
ale w chmurze. To oczywiście stwarza ich sprzedawcom nowe 
możliwości. Ponieważ są oferowane w modelu Software-as-a-
-Service (SaaS), znacznie łatwiej je uruchomić – ich dostaw-
cy twierdzą, że klienci mogą rozpocząć pracę w ciągu dni, a nie 
miesięcy. Oprogramowanie, firmware i popraw-
ki zabezpieczeń są dostarczane automatycznie, 
a działający w chmurze serwer umożliwia od-
zyskiwanie danych po awarii. 

Nowe DCIM są wyposażone w innowacyjne 
narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja (AI) 
i uczenie maszynowe (ML). Monitorują w cza-
sie rzeczywistym wydajność określonego elementu infrastruk-
tury i wykrywają odchylenia usługi od poziomu odniesienia, 
wskazując konieczność zastosowania prewencyjnych działań 
utrzymaniowych. W rezultacie pozwalają ograniczyć przestoje 
i koszty obsługi data center. Zamiast przeprowadzać konserwa-
cję zgodnie z harmonogramem (niezależnie od tego, czy jest po-
trzebna, czy nie), robi się to tylko wtedy, gdy jest ona wymagana.

– Nie chcemy już reagować wtedy, gdy coś się zepsuje, ale wcze-
śniej, gdy działanie sprzętu sugeruje, że taka czy inna awaria mo-
że wkrótce nastąpić. Mając ogromną bazę wiedzy, gromadzoną 

przez wiele lat i analizując dane przychodzące do naszego centrum 
diagnostycznego, jesteśmy w stanie powiadomić klienta o ryzyku 
i zaproponować rozwiązanie – zapewnia Krzysztof Krawczyk.

Najnowsze narzędzia do zarządzania infrastrukturą cen-
trów danych są również dobrym rozwiązaniem w przypadku 
brzegowych centrów danych, którymi na miejscu zajmuje się 
zwykle bardzo nieliczny personel IT (albo nie ma go wcale). 
Infrastrukturą typu edge można sterować zdalnie – poprzez 
chmurę – z dowolnego urządzenia obsługującego przeglądarkę  
internetową.

Rosnące znaczenie edge computingu, z czym mamy obecnie 
do czynienia, wymusza zastosowanie systemów, 
które dobrze skalują się do środowisk rozpro-
szonych, na przykład kilkunastu mniejszych 
serwerowni czy punktów dystrybucyjnych. To 
jeden z powodów coraz częstszego zastępowa-
nia lokalnych systemów monitorowania przez 
ich odpowiedniki hostowane w chmurze. 

– Chmurowy system pozwala na zarządzanie rozproszonymi 
geograficznie obiektami z poziomu aplikacji mobilnej. Poza „lek-
kością” i wygodnym sposobem licencjonowania subskrypcyjne-
go, zapewnia dostęp do szeregu dodatkowych funkcjonalności. 
Przykładowo, umożliwia anonimowy benchmarking stanu infra-
struktury klienta w porównaniu z danymi innych użytkowników 
platformy – mówi Sebastian Zasina. 

Biorąc pod uwagę wysoki poziom geograficznego rozprosze-
nia zasobów IT, działy informatyczne muszą oceniać, zarządzać 
i optymalizować całą infrastrukturę, w tym centralne centrum 
danych oraz poszczególne lokalizacje brzegowe i ich połączenia. 
Różnorodne zasoby infrastruktury fizycznej (zasilanie, chłodze-
nie, powierzchnia obiektów), infrastruktury IT (sieci, serwery, 
pamięć masowa), łączności (okablowanie fizyczne i obwody lo-
giczne) oraz usługi (oprogramowanie, aplikacje) wymagają ca-
łościowego zarządzania. 

Dlatego jednym z kluczowych wyzwań w skutecznej imple-
mentacji DCIM jest integracja całego systemu. Dotyczy to za-
równo wyspecjalizowanych narzędzi wdrożonych w centrum 
danych, jak i procesów operacyjnych i procedur, które ułatwia-
ją bieżące zarządzanie oraz – co ważne – umożliwiają wprowa-

dzanie coraz większej automatyzacji. 
Tego rodzaju integracja, która wcze-
śniej była albo niemożliwa, albo tech-
nicznie lub finansowo zbyt trudna do 
przeprowadzenia, ma obecnie klu-
czowe znaczenie dla efektywnego 
zarządzania dostępną pojemnością 
oraz efektywnego wykorzystania 
ograniczonych i kosztownych zaso-
bów data center. W realizacji tego ce-
lu trzeba się liczyć z coraz większą 
migracją klientów w kierunku roz-
proszonych infrastruktur i  środo-
wisk hybrydowych.  n

DCIM ma pomagać, 
a nie przeszkadzać 
administratorowi.   

VR w centrum 
danych  
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Dlaczego rozwiązania do monitorowania centrum danych powinny znaleźć się na szczycie listy życzeń Twoich klientów?

Wwyścigu o zaspokojenie potrzeb biznesowych klientów 
końcowych poprzez tworzenie lub rozbudowę małych 
i średnich centrów danych często pozyskujesz rozwią-

zania od wielu dostawców, instalujesz zasilanie i chłodzenie w celu 
ochrony cennego sprzętu komputerowego oraz wdrażasz sterowa-
nie oświetleniem i zabezpieczeniami. Ale czy myślisz o oprogramo-
waniu do monitorowania i zarządzania infrastrukturą? 

Monitorowanie stanu sprzętu w centrum danych w czasie rzeczy-
wistym pozwala proaktywnie identyfi kować problemy, które mogą 
zaszkodzić sprzętowi, a co za tym idzie, wydajności fi rmy. Ważne 

jest wdrożenie rozwiązania, do którego można uzyskać dostęp 
w dowolnym miejscu i czasie, aby pomóc w zarządzaniu i kontro-
lowaniu operacji centrum danych w różnych obiektach i poszcze-
gólnych lokalizacjach, aż do poziomu kontroli pracy pojedynczego 
urządzenia (np. zasilacza UPS). Takim rozwiązaniem jest Vertiv™ 
Environet Alert™. 

Vertiv Environet Alert to oparty na przeglądarce internetowej, 
łatwo konfi gurowalny system zapewniający lepszy wgląd w opera-
cje data center, co pomaga zmaksymalizować czas pracy bez prze-
stojów i wydajność poszczególnych elementów infrastruktury. 

Monitoring infrastruktury i ochrona sprzętu
w centrum danych

Dodatkowch informacji 
o Vertiv™ Environet Alert™ udziela:

Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv Poland
Krzysztof.Krawczyk@Vertiv.com, tel. +48 500 105 463

ADVERTORIAL
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OTO JAK VERTIV 
ENVIRONET ALERT
może pomóc w osiągnięciu 
krytycznych celów bizneso-
wych Twoich klientów:

n Praca i współpraca w dowolnym miejscu: bezpieczne 
logowanie z wybranej lokalizacji, indywidualne

n  Połączenie rozwiązań różnych producentów: 

n  Analiza pojemności i mocy: 

n  Zarządzanie pracą centrum danych:

n  Uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym:

n  Natychmiastowe alerty:

n  Usprawniona praca:

n  Szybkie generowanie raportów:

n  Łatwe szkolenie nowych pracowników:

WNIOSEK
Jeśli instalujesz nowy sprzęt lub konfi guru-
jesz małe lub średnie centrum danych, nie 
czekaj na pojawienie się problemu, zanim 
uzyskasz możliwości monitorowania. Jako 
rozwiązanie internetowe, Vertiv Environet 
Alert można błyskawicznie wdrożyć i łatwo 
skalować, dając pewność operacji monitoro-
wania oraz spełniając wymagania biznesu.

CRN nr 9/2021
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K lienci oczekują rozwiązania, które za-
pewnia im centralny dostęp do kry-
tycznych systemów i zdalną kontrolę 

w czasie rzeczywistym. Musi być ono przy 
tym elastyczne, zarówno jeśli chodzi o moż-
liwości skalowania, jak i obsługę pojawiają-
cych się nowych technologii. 

Taki właśnie system można stworzyć z do-
skonale pasujących do siebie elementów 
z oferty ATEN, obejmującej szeroki wybór 
urządzeń KVM dla centrów danych, ser-
werów konsol szeregowych i listew PDU. 
Całość spina oprogramowanie CC2000 
i CCVSR, tworząc kompletną platformę do 
zarządzania infrastrukturą. Wykorzystanie 
połączonych narzędzi ATEN zapewnia lo-
kalną i zdalną kontrolę nad centrami danych, 
serwerowniami oraz firmowymi oddziałami, 
niezależnie od dzielącej je odległości. 

In-band, out-of-band 
Przełączniki KVM z serii KN zapewniają 
dostęp lokalny (za pośrednictwem konsoli) 
oraz zdalny (za pośrednictwem protokołu 
IP), umożliwiając monitorowanie i zarzą-
dzanie całego centrum danych poprzez sieć 
przy użyciu przeglądarki internetowej. Ofe-
rują one tryb out-of-band (poza pasmem), 
który daje administratorom IT kontrolę nad 
urządzeniami w serwerowniach (np. serwe-
rami, macierzami dyskowymi, routerami czy 
przełącznikami) przy użyciu sieci przezna-
czonej do zarządzania, która jest odseparo-
wana od sieci produkcyjnej. 

W rezultacie, gdy występują trudności 
z dostępem do urządzeń poprzez podsta-
wową sieć, administratorzy nadal mogą się 
z  nimi komunikować za pośrednictwem 

obsługującego ze-
wnętrzny modem 
przełącznika KVM, 
rozwiązując problemy na poziomie BIOS-u. 
Wyposażone w dwie karty sieciowe i dwa  
zasilacze urządzenia z serii KN zostały stwo-
rzone z myślą o niezawodności i zdalnym do-
stępie do serwerów w trybie 24/7.
Z kolei serwery konsol szeregowych  
z serii SN zapewniają bezpieczny dostęp do 
urządzeń szeregowych i zarządzanie nimi 
w centrum danych. Te 16-portowe urządze-
nia umożliwiają komunikację z serwerami 
i urządzeniami sieciowymi zarówno w trybie 
in-band i out-of-band – za pośrednictwem 
bezpośredniego połączenia przy użyciu 
klienta Telnet/SSH albo apletu przeglądar-
ki. Wielofunkcyjne serwery konsol szerego-
wych z serii SN obniżają koszty operacyjne 
w data center, a we współpracy z narzędzia-
mi do zdalnego zarządzania zasilaniem Po-
wer Over the NET firmy ATEN zwiększają 
jego efektywność energetyczną. 

Wymienione urządzenia z  serii KN i  SN 
można zintegrować przy użyciu oprogra-
mowania do zarządzania CC2000. Staje się 
ono interfejsem kompleksowego rozwiąza-
nia DCIM, zapewniając centralny dostęp 
do urządzeń IT w lokalnym bądź zdalnym 
centrum danych poprzez jeden portal. Kon-
soliduje zarządzanie wszystkimi przełącz-
nikami KVM over IP, serwerami konsoli 
szeregowych i listwami PDU marki ATEN, 
umożliwiając kontrolowanie w trybie in-
-band i out-of-band całego uruchomionego 
w centrum danych sprzętu IT, w tym wbudo-

wanych procesorów serwisowych oraz ser-
werów – fizycznych, jak i wirtualnych.

Portal oprogramowania CC2000 daje ad-
ministratorom pełny wgląd we wszystkie 
ważne informacje na temat funkcjonowa-
nia centrum danych, umożliwiając monito-
rowanie infrastruktury przy minimalnych 
nakładach pracy i czasu. Dzięki opatento-
wanemu firmowemu trybowi pracy Panel 
Array mogą oni śledzić na jednym ekranie 
sygnał wizyjny wybranych urządzeń, któ-
re są prezentowane w osobnych panelach. 
Funkcjonalny pulpit nawigacyjny oferuje 
szybki oraz szczegółowy przegląd statusu 
zarządzanych urządzeń, związanych z ni-
mi zdarzeń, rezultatów wykonanych zadań 
i stopnia wykorzystania licencjonowanych 
węzłów. Administratorzy mogą również 
wyświetlać informacje na temat aktualnie 
zalogowanych użytkowników i kończyć po-
dejrzane sesje. Dostępna na pulpicie funkcja 
powiadamiania ułatwia szybkie diagnozo-
wanie i rozwiązywanie problemów. 

Ważnym uzupełnieniem CC2000 – szcze-
gólnie ze względu na bezpieczeństwo i zgod-
ność z regulacjami – jest oprogramowanie 
CCVSR. Rejestruje ono operacje w ramach 
zdalnego dostępu, zapewniając automa-
tyczne i niezależne całodobowe monitoro- 
wanie infrastruktury centrum danych.

ADVERTORIAL
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W czasach zwiększającego się zapotrzebowania 
na usługi centrum danych, wzrastają wymagania 
wobec rozwiązań, które mają zapewnić kontrolę 
nad coraz bardziej rozbudowanym i jednocześnie 
rozproszonym środowiskiem data center.

ATEN: jak skutecznie 
zapanować nad centrum danych?

Dodatkowe informacje: 
Michał Kulesza, Business Development Manager, ATEN  

michal.kulesza@pl.aten.com 
www.aten.pl
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Firmy zza oceanu w ostatnim czasie nie 
mają najlepszej passy. Cyberprzestępcy 
dość swobodnie buszują w ich sieciach, 

raz za razem wykradając dane osobowe klien-
tów. Sierpniowe wtargnięcie do amerykań-
skiej jednostki T-Mobile to kolejny odcinek 
tego ponurego serialu. Jednak tym, co wyróż-
nia ten jego „odcinek”, jest osoba napastnika. 
O ile bowiem za większością wcześniejszych 
incydentów stały wyspecjalizowane grupy 
przestępcze, o tyle w tym przypadku mieli-
śmy prawdopodobnie do czynienia z samot-
nym hakerem. 

Wszystko wskazuje na to, że sprawcą całe-
go, niemałego przecież zamieszania jest nie-
jaki John Binn. To 21-letni Amerykanin, który 
od kilku lat mieszka w Izmirze (Turcja). Haker 
komunikował się z dziennikarzami The Wall 
Street Journal, aby omówić 
szczegóły włamania, jeszcze 
zanim wyszły one na światło 
dzienne. Napastnik powie-
dział, że po to, aby uzyskać 
dostęp do milionów rekordów 
klientów T-Mobile użył nieza-
bezpieczonego routera, a je-
dynym celem ataku była chęć 
zwrócenia na siebie uwagi. 
Co ciekawe, do skanowania sieci w poszuki-
waniu słabych punktów wykorzystał proste, 
dostępne publicznie narzędzie. John Binn 
odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy 
sprzedał któreś ze skradzionych danych oraz 
czy zapłacono mu za włamanie do operatora. 

T-Mobile już po raz trzeci w ciągu ostatnich 
dwóch lat padło ofi arą tego typu ataku. Spra-
wa nie jest błaha nie tylko dlatego, że dotyczy 
drugiego co do wielkości operatora telefonii 
komórkowej w USA, ale również ze względu 
na skalę incydentu. W ręce cyberprzestępcy 

rzeniu sieci botnetów. Młody Amerykanin 
udowodnił dziennikowi The Wall Street Jo-
urnal, że jest użytkownikiem konta IRDev 
i pokazał zrzuty ekranowe przedstawiające 
dostęp do sieci T-Mobile. Według Unit221B, 
grupy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, 
to właśnie osoba kryjąca się za aliasem IRDev 
stała za włamaniem T-Mobile, ponieważ jesz-
cze przed upublicznieniem informacji o wła-
maniu, kontaktowała się z cyberprzestępcami 
z tej grupy w sprawie sprzedaży skradzionych 
danych. 

John Binn przyznał, że po raz pierwszy na-
uczył się odnajdywać luki zero-day wymyśla-
jąc różnego rodzaju triki do gier „Minecraft”, 
„Arma” i „DayZ”. Potem wykrył lukę, którą 
inni hakerzy wykorzystali do stworzenia wi-
rusa Safori, infekującego niechronione rou-
tery domowe, aczkolwiek odmówił napisania 
kodu szkodnika. 

Mike Benjamin, wiceprezes ds. bezpieczeń-
stwa w Lumen Technologies, nie ma złudzeń, 
że wielu młodych ludzi, zwłaszcza w Sta-
nach Zjednoczonych oraz Europie, uczy się 
podstawowych technik hakerskich, dzieląc 
się sztuczkami i taktykami z innymi gracza-
mi online.

–Sieciowe gry wideo napędzają naturalną 
konkurencyjność. Wszyscy szukają tej prze-
wagi. To może prowadzić do innych obszarów 
wykraczających poza rozrywkę, gdzie łamie się 
coś więcej niż tylko zasady wirtualnej zabawy 
– podkreśla Mike Benjamin.

trafi ły 54 miliony rekordów klien-
tów T-Mobile. Kilku ekspertów od 
bezpieczeństwa przyznało – na pod-
stawie upublicznionych informacji 
o poprzednich naruszeniach sieci T-Mo-
bile –  że zabezpieczenia stosowane przez 
operatora pozostawiają wiele do życzenia. 
Glenn Gerstell, były radca prawny Narodo-
wej Agencji Bezpieczeństwa (NSA), zwrócił 
na uwagę na fakt, że wiele skradzionych rekor-
dów należało nie tylko do obecnych, ale także 
do potencjalnych lub dawnych klientów tele-
komu. Okazało się to możliwe, gdyż John Binn 
dostał się do centrum danych operatora ko-
mórkowego, gdzie dane T-Mobile były prze-
chowywane na ponad 100 serwerach.

–Spanikowałem, gdy zorientowałem się, 
że uzyskałem dostęp do czegoś tak wielkiego. 

Ich zabezpieczenia są na ty-
le beznadziejne, że penetra-
cja serwerów zawierających 
informacje o  dziesiątkach 
milionów byłych i obecnych 
klientów zajęła mi około ty-
godnia – wyznał Binn. 

T-Mobile potwierdziło 
wyciek ponad 50 milionów 
rekordów i zapewniło o na-

prawieniu luki w zabezpieczeniach. Jedno-
cześnie służby prasowe telekomu odmówiły 
komentarza na temat rewelacji Johna Binna. 
W tym roku operator zatrudnił Timothy’ego 
Youngblooda, który wcześniej pracował dla 
McDonald’s, jako osobę odpowiedzialną za 
cyberbezpieczeństwo. 

Historia włamań Johna Binna, występujące-
go pod pseudonimami IRDev i v0rtex, sięga 
czterech lat wstecz, kiedy brał udział w two-

n Wojciech Urbanek  

21-letni Amerykanin zagrał na nosie wielkiemu operatorowi, wykradając dane 
54 milionów klientów. Co znamienne, w rozmowie z The Wall Street Journal stwierdził, 
że wbrew pozorom nie jest wybitnym specjalistą i zna wielu 
lepszych od siebie fachowców od włamań do sieci.
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„Spanikowałem, 
gdy zorientowałem 
się, że uzyskałem 
dostęp do czegoś 
tak wielkiego.”

WYDARZENIA

ograł T-Mobile
Jak młody haker 
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Seris Konsalnet Cleaning, świadczącej 
usługę Q BDO, przejmując w ten sposób od 
importerów obowiązki związane z BDO. 

Według danych Seris Konsalnet Clea- 
ning przedsiębiorcy mają często problem 
z określeniem, czy w ogóle muszą wpro-
wadzać dane do BDO (np. małe sklepy in-
ternetowe) oraz co, kiedy i jak raportować. 
Kłopotów przysparza także konieczność 
dokładnej ewidencji, zwłaszcza wpisa-
nia odpowiedniego kodu odpadów i wagi 
wprowadzanych do obrotu opakowań.

Wymóg rejestracji i przekazywania rapor-
tów do BDO dotyczy również firm wprowa-
dzających na nasz krajowy rynek produkty 
elektroniczne i informatyczne. Jak dużo ich 
jest, nie wiadomo, gdyż podmioty zareje-
strowane w bazie nie są klasyfikowane pod 
względem reprezentowanej branży. Wia-
domo natomiast, że również branży IT nie 
są obce problemy związane ze składaniem 
sprawozdań do BDO. I chociaż funkcjono-
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Ustawa o odpadach zobowiązuje fir-
my wprowadzające nowe produkty 
na rynek, a także podmioty zajmu- 

jące się recyklingiem i utylizacją wszelkiego 
rodzaju odpadów, do przekazywania spra-
wozdań do „Bazy danych o  produktach 
i opakowaniach oraz gospodarce odpada-
mi” (w skrócie BDO – baza danych odpado-
wych). Jest to narzędzie służące do kontroli 
drogi opakowań i odpadów z firm do miejsc 
ich utylizacji. Po kilku latach obowiązywa-
nia BDO na rynku można spotkać głosy, że 
korzystanie z tego systemu sprawia wiele 
problemów podmiotom podlegającym wy-
mogom wprowadzonej regulacji. Pojawia-
ją się też kontrowersje dotyczące samych 
przepisów, które często są uznawane za  

zawiłe i skomplikowane. Firmy narzekają 
na nadmiar obowiązków raportowych oraz 
rozbudowane procedury rozliczeń. 

– Prowadzenie rzetelnej dokumenta-
cji i prawidłowego raportowania do BDO 
nastręcza przedsiębiorcom mnóstwa kło-
potów. Poczynając od tego, czy dana firma 
kwalifikuje się do bycia objętą obowiązkiem 
sprawozdawczym, przez trudności związa-
ne z rejestracją w bazie, po problemy czy-
sto techniczne, takie jak obsługa systemu 
czy chociażby prawidłowe generowanie 
kart odpadów. Firmy napotykają na kom-
plikacje dosłownie na każdym kroku, a błę-
dy mogą być bardzo kosztowne, zwłaszcza 
dla dużych podmiotów – ocenia Małgo- 
rzata Kmieć, dyrektor operacyjna w firmie  

system trzeba 
dopracować
Branża informatyczna, ogólnie rzecz ujmując, pozytywnie 
ocenia stosunkowo nowy twór, jakim jest Baza Danych 
Odpadowych. Zdaniem firm objętych obowiązkiem rapor- 
towania trzeba jednak jeszcze dopracować pewne szcze-
góły systemu.

BBDDOO::   

n Andrzej Gontarz

Kto się musi rejestrować w BDO? Obowiązkowi rejestracji w BDO 

podlegają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. 

W art. 50 znajduje się szereg rodzajów działalności, których organizatorzy muszą sami 

złożyć wniosek o wpisanie do Bazy. Natomiast art. 51 wymienia przypadki podlegające 

wpisaniu do BDO z urzędu przez marszałka województwa.
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wanie tej bazy jest generalnie dobrze oce-
niane, między innymi przez dystrybutorów, 
to pozytywny obraz sytuacji psują niejedno-
krotnie drobne, acz uciążliwe mankamenty. 

– Dobrze, że istnieje system BDO, ale jed-
nocześnie widać miejsca, w których należa-
łoby poprawić jego funkcjonalność, w tym 
wprowadzić elementy automatyzujące pro-
cesy oraz zwiększające intuicyjność obsługi 
– ocenia Mariusz Ćwik, kierownik admini-
stracji w AB. 

Przykładowo, gdy podmiot przekazujący 
tworzy kartę przekazania odpadów (KPO), 
a jeden z dalszych uczestników procesu (np. 
przyjmujący) nie dopełnia jakiejś czynno-
ści, to wtedy KPO zostaje zawieszona i nie 
można dokończyć składania sprawozdania. 
A przekazujący nie ma wpływu na działa-
nia dalszych uczestników procesu. Można 
by oczekiwać, że system będzie pilnował re-
alizacji procesu i przypominał poszczegól-
nym podmiotom o czekających zadaniach.

Usprawnienia, zdaniem Mariusza Ćwi-
ka, wymagałaby również sytuacja, gdy po 

utworzeniu nowej KPO nowym kodem 
trzeba następnie ręcznie utworzyć kartę 
ewidencji odpadów (KEO). A przecież mo-
głaby ona zostać utworzona automatycz-
nie. Utrudnieniem jest również to, że nie 
można wygenerować złożonego sprawoz-
dania na przykład w formie PDF i zacho-
wać jako dokumentacji. Firmy potrzebują 
często przesłania czy udostępnienia spra-
wozdań lub części danych w nich zawartych 
i okazuje się, że w BDO nie przewidziano 
takich możliwości. A użytkownik powinien 
móc dowolnie pobierać swoje dane w celu 
ich dalszego wykorzystywania.

– Główną korzyścią z  funkcjonowa-
nia BDO w branży IT jest możliwość zdal-
nej obsługi wszystkich wymagań systemu 
gospodarowania odpadami, niezależnie 
od miejsca i czasu pracy osób zajmujących 
się obsługą bazy. Jest to szczególnie istotne 
w kontekście pandemicznych obostrzeń oraz 
w sytuacji, kiedy działalność gospodarczą 
prowadzi się pod różnymi adresami i gdzie 
indziej jest zlokalizowana siedziba fi rmy, 
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a gdzie indziej jej magazyny czy oddziały 
– mówi Ireneusz Żyziński, specjalista ds. 
logistyki, odpowiedzialny za BDO w Vera-
comp – Exclusive Networks. 

Jego zdaniem, dodatkowo dużym atu-
tem BDO jest bardzo dobrze opracowany 
system instrukcji, do wyboru w formie pre-
zentacji bądź fi lmów, w zależności od pre-
ferencji w sposobie przyswajania wiedzy 
oraz wyszukiwarka po słowach kluczo-
wych. System działa generalnie sprawnie 
i efektywnie, a jego obsługa nie nastręcza 
problemów tym, którzy się z nim zapoznali. 

Duża niedogodność może natomiast po-
jawić się w przypadku przedsiębiorstw sta-
le zwiększających swoją ofertę handlową 
i wprowadzających na rynek kilkadziesiąt 
bądź więcej marek sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (EiE) podzielonego do-
datkowo na wymienione w ustawie grupy 
oraz na produkty typu B2B i B2C. 

– W tym wypadku wpisywanie danych 
z klawiatury stanowi spore utrudnienie, które 
można jednak wyeliminować poprzez wdro-
żenie mechanizmu importu do BDO plików 
łatwych do przygotowania w każdym śred-
niozaawansowanym ERP-ie – ocenia Ire-
neusz Żyziński.

Żeby zrozumieć problemy, z jakimi mają 
do czynienia wprowadzający sprzęt na ry-
nek, trzeba przyjrzeć się, jak wygląda sys-
tem BDO. Składa się z trzech modułów. 
Pierwszy to moduł rejestracji (wszystkie 
podmioty uczestniczące w procesie wpro-
wadzania produktów, z których potem po-

wstają odpady, muszą być zarejestrowane 
w BDO). Drugi moduł to ewidencja od-
padów (obejmuje kartę przekazania od-
padów i kartę ewidencji, m.in. zużytego 
sprzętu). Trzeci zaś moduł dotyczy spra-
wozdawczości (organizacje odzysku 
muszą składać sprawozdania w  swoim 
imieniu oraz w imieniu swoich klientów). 
I to właśnie z trzecim modułem wiążą się 
największe problemy. 

– Tutaj został popełniony grzech pierwo-
rodny BDO. Projektanci założyli bowiem, że 
każdy podmiot będzie składał sprawozdania 
sam, w swoim imieniu. Zapomniano, że są 
przepisy, które mówią, że jeżeli wprowadza-
jący sprzęt ma umowę z organizacją odzysku, 
to organizacja odzysku 
sporządza sprawozdanie. 
Został udostępniony spe-
cjalny interfejs API, dzięki 
któremu oprogramowa-
nie organizacji odzysku 
może się komunikować 
z BDO. Na tej podstawie 
organizacja odzysku mo-
że automatycznie  złożyć 
sprawozdania w  imieniu 
swoich klientów. Problem 
w tym, że oprogramowanie 
BDO cały czas się zmienia. I teraz, żeby zło-
żyć sprawozdania za 2020 r., trzeba było zro-
bić całą masę różnych poprawek w stosunku 
do tego, co było w 2019 r. Bolączką jest przy 
tym to, że operator BDO nie informuje, że 
coś zostało zmienione – tłumaczy Dominik 
Dobek, dyrektor ds. realizacji projektów 
w Związku Cyfrowa Polska. 

Brak jasności i zrozumienia Jak podaje Instytut Ochrony 

Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem BDO, 

z informacji pochodzących z infolinii BDO wynika, że przedsiębiorcy mają 

głównie problemy z nieznajomością przepisów i ich niezrozumieniem. Jest 

to skutek złożoności samych przepisów, jak również dużej ilości ustaw i roz-

porządzeń odnoszących się do gospodarki odpadami. Do obsługi same-

go systemu zgłaszanych jest znacznie mniej pytań. 

Użytkownicy pytają przede wszystkim o to: w jaki 

sposób prowadzić ewidencję odpadów, czy muszą 

się w ogóle rejestrować w BDO, a jeśli tak to w ja-

kim dziale, jakie sprawozdania muszą wypełniać, 

które konkretnie działy w sprawozdaniach muszą 

wypełnić, do kiedy należy przekazać sprawozdania 

i komu. Aby ułatwić fi rmom korzystanie z systemu, 

Instytut Ochrony Środowiska udostępnia materiały 

instruktażowe oraz prowadzi szkolenia.

Inny problem związany jest z tym, że or-
ganizacje odzysku muszą uzyskać od swo-
ich klientów klucze dostępowe do ich kont. 
A to oznacza, że każdy klient musi się zalo-
gować przez swój profi l zaufany, aby potem 
móc udostępnić klucze. A przecież ustawa 
mówi, że to organizacja odzysku sporządza 
sprawozdanie. Dlatego też, zdaniem przed-
stawiciela Związku Cyfrowa Polska, to ona 
powinna ze swojego konta w  BDO móc 
przesłać sprawozdania w imieniu swoich 
klientów.

Trudności fi rmom przysparza również 
fakt, że nie jest jeszcze gotowy moduł za-
świadczeń i nie wiadomo, na kiedy będzie 
gotowy. Do tej pory podmioty, które doko-

nywały recyklingu, albo 
prowadziły inne procesy 
odzysku, wystawiały za-
świadczenie potwierdza-
jące ten fakt. Informacje 
z tych zaświadczeń służą 
do zliczenia poziomów 
recyklingu i odzysku, któ-
rym są poddane odpa-
dy uzyskane w  procesie 
przetworzenia zużytego 
sprzętu. Obecnie nie wia-
domo jak i kiedy takie in-

formacje będzie można pozyskać. 
– Sądzę, że aby BDO funkcjonowało tak, 

jak należy, potrzebne są jeszcze jakieś dwa 
lata, aby dopracować oprogramowanie. 
Aczkolwiek sama idea BDO to dobra ini-
cjatywa i w perspektywie czasu powinna 
się sprawdzić – podsumowuje Dominik 
Dobek.         n

Żeby BDO 
funkcjonowało 
tak, jak należy, 
potrzebne są jeszcze 
jakieś dwa 
lata.

44_46_CRN_09_2021 tekst BDO.indd   46 12.09.2021   20:07:38



CRN nr 9/2021 47

w Polsce komputer ma nasze logo, ale zada-
jemy sobie pytanie: czy możliwe jest, aby za 
jakiś czas był to co drugi komputer? 

n To chyba jednak jest niewykonalne 
zadanie… 
Jestem zwolennikiem twardych danych i fak-
tów. W jednym z kwartałów co drugi sprzeda-
wany w Polsce laptop gamingowy pochodził 
z Lenovo, więc na chwilę zaspokoiliśmy nasz 
apetyt (śmiech). Jednak istnieją obszary, 
gdzie wciąż tkwią pewne rezerwy. Chciał-
bym jednak podkreślić, że nie przyszedłem 
do Lenovo z zestawem gotowych rozwiązań. 
Lekarze mają zasadę „po pierwsze nie szko-
dzić” i ja trzymam się tej zasady w biznesie. 

CRN Przed podjęciem nowego wyzwania 
spędził Pan ponad sześć lat w Samsungu. 
Jak zamierza Pan wykorzystać zdoby-
te tam doświadczenia w pracy na rzecz 
Lenovo? 
Wojciech Zaskórski Samsung i Lenovo 
działają w Polsce na podobnych zasadach. 
Myślę tutaj zarówno o obsłudze konsumen-
tów, jak i klientów biznesowych. Niewiele 
różnią się też kanały sprzedażowe. Natomiast 
nieco inne są produkty, w pewnych segmen-
tach rynku konkurujemy ze sobą. Lenovo to 
kosmopolityczna fi rma – w jej najwyższych 
strukturach zarządczych zasiadają Włosi, 
Francuzi czy Chorwaci. Ponadto, pozytyw-
nie zaskoczyła mnie kultura organizacyjna 
w Lenovo, gdzie głos każdego pracownika 
jest brany pod uwagę i dużą część czasu pra-
cy poświęca się na rozmowy i budowę atmos-
fery w zespołach. 

n Przychodzi Pan do fi rmy, która uzysku-
je w ostatnim czasie bardzo dobre wyniki 
fi nansowe. Z jednej strony to komforto-
wa sytuacja, zaś z drugiej poprzeczka wi-
si bardzo wysoko. Czy coś można jeszcze 
poprawić?
Lenovo ma się świetnie. Firma notuje bardzo 
dobre wyniki fi nansowe zarówno na świe-
cie, jak i w Polsce. Jednak w żadnym razie nie 
zamierzam ograniczać się do odcinania ku-
ponów. Zawsze szukam możliwości nawet 
niewielkiej optymalizacji. Od kiedy przy-
szedłem do Lenovo, stale analizuję, co moż-
na jeszcze bardziej usprawnić. Oczywiście 
jesteśmy dumni, że co trzeci sprzedawany 

Po szeregu analiz mam już pierwsze pomysły, 
które mogą przynieść nam pewne korzyści.

n Jakiś przykład? 
Jeśli spojrzymy na rynek konsumencki, 
można wprowadzić drobne zmiany, takie 
jak większe wsparcie dla e-commerce’u czy 
przesunięcie akcentów w  stronę produk-
tów premium. Można to porównać do goto-
wania zupy, gdzie mamy już dobry przepis 
i co najwyżej dodajemy dodatkową szczyp-
tę soli. Większe możliwości działania do-
strzegam w  segmencie komercyjnym. Na 
tle innych krajów europejskich nasze wyni-
ki są w tym przypadku nieco gorsze. Dlatego 
sprzedaż rozwiązań dla MŚP oraz klientów Fo
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RYNEK

Nie chcę 
odcinać kuponów 
„Nie przyszedłem do Lenovo z zestawem gotowych rozwiązań. Lekarze 

mają zasadę, która brzmi: po pierwsze nie szkodzić. Ja trzymam się tej 

zasady w biznesie. Po szeregu analiz mam już pierwsze pomysły, 

które mogą przynieść nam pewne korzyści” – mówi 

Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo. 
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ludzkie, aby być jeszcze groźniejszym rywa-
lem dla konkurentów, a bardziej przyjaznym 
dla klientów oraz partnerów. 

n Jaką rolę w aktywizacji partnerów od-
grywają działania promocyjne? 
Dużo emocji wśród partnerów wywołał kon-
kurs „Forza Ducati! Forza Lenovo”, w którym 
do wygrania jest 15 motocykli Ducati Mon-
ster. Udział w tej promocji jest bardzo prosty, 
wystarczy wybrać kategorię, w której resel-
ler chce się ścigać i zarejestrować na stronie 
konkursu. Potem można obserwować wyniki 
rywalizacji na stronie internetowej. Pozostały 
nam jeszcze dwa miesiące, żeby się pościgać 
– dokładnie do końca listopada. Zachęcam 
do tego! 

n Popyt na komputery nie będzie rosnąć 
w nieskończoność, a korporacja wyznaczy 
nowe cele na kolejne kwartały. Ich realiza-
cja może być trudna, zważywszy na bardzo 
wysoki poziom sprzedaży w ostatnich kil-
kunastu miesiącach. Czy nie ma obaw, że 
w pewnym momencie wpadniecie w pu-
łapkę wzrostu? Zresztą podobny problem 
może spotkać waszych partnerów. 
Globalne prognozy mówią, że przez naj-
bliższe trzy lata rynek komputerów będzie 
wzrastać. Korporacje zawsze myślą, żeby się 
rozwijać i iść do przodu, ale trzeba się liczyć 
z ceną tego wzrostu. W pewnym momencie 
dodatkowy 1 procent udziału rynkowego jest 
za drogi i nie opłaca się podejmować działań, 
aby osiągnąć ten pułap. Natomiast jeśli cho-
dzi o naszych partnerów, nie ustalamy celów 
sprzedażowych z księżyca. Nie chcę budować 
fikcyjnej rzeczywistości, zależy mi na jasnych 
deklaracjach ze strony partnerów. Jesteśmy 
otwarci na dialog i chcemy być firmą z ludz-
ką twarzą. 

n Jeszcze do niedawna resellerzy wyco-
fywali się ze sprzedaży komputerów, bo 
im się to nie opłacało. Ale w ostatnich kil-
kunastu miesiącach sytuacja diametralnie  
się zmieniła. Chyba jeszcze nigdy pozyski-
wanie partnerów nie było tak łatwe? 
Rzeczywiście obecnie jest łatwo pozyskać 
partnerów do sprzedaży komputerów, ale 
kiedyś to się przecież skończy. Pierwszy po-
wód to niezbilansowanie popytu i podaży na 
rynku komponentów. Niestety, istnieje za-
grożenie, że w najbliższym półroczu uda się 
zrealizować tylko co trzecie zamówienie. Ten 

dzo duże zainteresowanie tym urządzeniem. 
Jak widać, opowiadanie o produkcie, a jego 
demonstracja na żywo to dwie zupełnie różne 
rzeczy. W portfolio Lenovo mamy wiele cie-
kawych rozwiązań, które chciałbym pokazy-
wać partnerom i użytkownikom końcowym. 
Dlatego też planujemy mocniej niż do tej pory 
wyjść ze sprzętem demonstracyjnym do na-
szych klientów. Oczywiście będziemy to robić 
za pośrednictwem naszych partnerów. 

n Do tego potrzeba nowych ludzi. Czy pla-
nujecie zwiększyć zatrudnienie? 
Oprócz budowania relacji, trzeba też umiejęt-
nie korzystać ze statystyk i zawartych w nich 
danych, bo takie działania przynoszą efekty. 
Nie sprzedajemy naszych produktów bez-
pośrednio, lecz korzystamy z pośrednictwa 
partnerów. Chcemy w ten sposób rozkrę-
cać ich biznes. Tak jak wspomniałem wcze-
śniej, musimy w tym celu wyjść zza biurek. 
Uzyskaliśmy zgodę ze strony korporacji, aby 
zwiększyć zatrudnienie. To pozwoli nam po-
zyskać nowe kontrakty, które będą realizowa-
ne przez kanał sprzedaży. 

n Wspomina Pan o  budowaniu relacji, 
tymczasem część partnerów z niepokojem 
przyjęła informację o odejściu dwóch klu-
czowych pracowników, którzy odpowia-
dali za kontakty z kanałem sprzedaży. Kto 
ich zastąpi? 
Każda zmiana jest trudna i zawsze ma swo-
ich zwolenników i przeciwników. Chciałbym 
przy okazji zapewnić naszych partnerów, że 
nie planujemy dodatkowych przegrupowań. 
Stawiamy na kontynuację i rozwój. Od paź-
dziernika dołączą do naszego zespołu dwie 
nowe osoby – są to znani i cenieni na rynku 

IT managerowie. Zmiany 
kadrowe w żaden sposób nie 
wpłyną na stabilność pro-
wadzonych przez nas rela-
cji i ciągłość biznesową – co 
więcej, planujemy jeszcze 
aktywniej współpracować 
z naszymi parterami i klien-
tami, szukać nowych obsza-
rów do rozwoju i zacieśniać 
z  nimi kontakty. Zrobimy 

wszystko, aby na rynku komercyjnym być 
tak silnym graczem jak w segmencie konsu-
menckim. Najważniejsi w realizacji tego ce-
lu są ludzie, bo biznes robi się z konkretnymi 
osobami. Dlatego chcemy zwiększać zasoby 

korporacyjnych to taki języczek u wagi, któ-
remu bacznie się przyglądam. Korzystamy 
z różnych narzędzi, w tym systemów CRM, 
do mapowania procesów biznesowych zwią-
zanych z pozyskaniem i utrzymaniem klienta. 
Nasze wnioski wyciągamy z dużej ilości da-
nych przy użyciu metod badawczych, algo-
rytmów oraz procesów Data Science. Pozwala 
to nam na uzyskanie pełnego kontekstu w ze-
społach, aby usprawnić cały proces sprzeda-
ży w firmie.

n W jaki sposób możecie poprawić wyniki 
sprzedaży w segmencie komercyjnym? 
Wcześniej byliśmy bardzo skoncentrowani 
na pracy biurowej. Oczywiście pandemia po-
krzyżowała te plany i trudno było pójść z ofer-
tą sprzętu biurowego do klienta końcowego 
czy partnera. Jednak z moich obserwacji wy-
nika, że przed Covid-19 było podobnie. Chcę, 
żebyśmy wychodzili do ludzi w dużo więk-
szym stopniu niż dotychczas. Czasami trzeba 
wsiąść w samochód i pokonać 400 kilome-
trów, aby spotkać się twarzą w twarz z partne-
rem ze Szczecina. W ten sposób dowiadujemy 
się dużo więcej o potrzebach rynku niż pod-
czas rozmowy telefonicznej. Zresztą sam sto-
suję tę zasadę. Kiedy przyszedłem do Lenovo 
1 maja tego roku dostałem 400 wizytówek 
i obecnie nie została mi ani jedna. 

n Jakie konkretne korzyści przynoszą te-
go typu spotkania? Wideokonferencje da-
ją przecież możliwość przeprowadzenia 
ogromnej ilości spotkań w krótkim czasie 
na każdy temat. 
W  czasie każdej bezpośredniej rozmowy 
z partnerem okazywało się, że istnieje ogrom-
ny potencjał współpracy. Są to zwłaszcza róż-
nego rodzaju usługi, takie 
jak chociażby prekonfigu-
racja sprzętu. Zauważyłem 
też przy okazji, że klienci 
często nie do końca znają 
nasze rozwiązania. Posłu-
żę się następującym przy-
kładem: w trakcie każdego 
spotkania towarzyszy mi 
laptop ThinkPad X1 Fold ze 
składanym ekranem, który 
służy do robienia notatek. To bardzo wygodne 
rozwiązanie, bo można korzystać z pojedyn-
czego dużego lub podzielonego ekranu obsłu-
giwanego piórem, palcami albo przy użyciu 
klawiatury. Moi rozmówcy wykazywali bar-

Zrobimy wszystko, 
aby na rynku 
komercyjnym być 
tak silnym graczem 
jak w segmencie 
konsumenckim.

CRN nr 9/202148

RYNEK

47_49_CRN_09_2021 wywiad Lenovo.indd   48 13.09.2021   18:03:16



problem dotyczy praktycznie całej branży. 
Jednak przyjdzie czas, kiedy rynek się zbilan-
suje. Jestem zwolennikiem długoterminowe-
go planowania, budujemy biznes na rok, dwa, 
trzy lata. Jeśli chodzi o partnerów, to prefe-
rujemy te firmy, które są związane z nami od 
dawna i im będziemy pomagać w pierwszej 
kolejności. 

n Branża IT prędzej czy później upora 
się z  niedoborami komponentów. Tym 
samym klienci zyskają większe pole ma-
newru w zakresie wyboru komputerów. 
Z kolei producenci będą musieli jeszcze 
bardziej wyróżnić swoją ofertę. Lenovo 
idzie w  kierunku gadżetów, takich jak 
komputer z rozkładanym ekranem. Inni 
stawiają na autorski system operacyjny 
i własne procesory. Czy nie jest to lepszy  
kierunek? 
W pierwszym kwartale bieżącego roku na-
sze wydatki na R&D wzrosły w ujęciu rocz-
nym o 40 procent, a mimo to nie planujemy 
zmian systemu operacyjnego czy też proceso-
rów. Z Microsoftem, Intelem oraz AMD łączy 
nas wieloletnie partnerstwo i zamierzamy je 
kontynuować. Wyróżniki, które proponujemy, 
wynikają ze słuchania głosów z rynku. Dobry 
przykład stanowi filtr prywatyzujący – Think-
Guard. Wiele firm kupowało go jako dodatek 
do komputera. My postanowiliśmy wprowa-
dzić ten element jako wyposażenie laptopa 
uruchamiane za pomocą przycisku. Nie mniej 
istotna jest trwałość sprzętu. Laptop zużywa 
się fizycznie w czasie wielu podróży. Poza tym 
w domu może dostać się w ręce dziecka. Z tych 
powodów została stworzona seria ThinkPad, 
która jest już synonimem legendarnej wytrzy-
małości – te modele komputerów przeszły po-
nad 200 testów jakościowych, gwarantujących 
działanie w ekstremalnych warunkach i wy-
trzymałość na uderzenia, wibracje, zapylenie, 
wilgoć, mróz, gorąco. Trzeba też wspomnieć 
o usługach dodatkowych, takich jak proak-
tywna analiza czy prekonfiguracja systemu. 
Zbieramy bardzo dużo opinii zarówno od 
użytkowników Lenovo, jak i tych korzystają-
cych z urządzeń innych producentów. 

n Rynek rozwiązań do ochrony urządzeń 
końcowych jest rozdrobniony, a klienci 
zaczynają się gubić w gąszczu ofert. Czy 
dodatkowe usługi wprowadzane przez 
producentów komputerów nie dezorien-
tują dodatkowo użytkowników?

Uważam, że te wydawałoby się z  pozoru 
drobne elementy sprawiają, że użytkownik 
wybiera jeden model komputera, a nie in-
ny, a niektóre z tych rozwiązań są niezwy-
kle istotne. Jednym z takich przykładów jest 
zawsze poruszany przez nas aspekt bezpie-
czeństwa, zwłaszcza wśród klientów bizne-
sowych. Jest to dla nas bardzo ważna kwestia, 
dlatego też stale rozwijamy nasze zaawanso-
wane rozwiązanie ThinkShield. Mówienia 
o bezpieczeństwie nigdy nie jest za wiele. Hy-
brydowy model pracy sprawia, że ludzie pra-
cują w różnych miejscach – w domu, kawiarni 
czy na plaży. Dlatego komputery potrzebują 
dodatkowych zabezpieczeń, zarówno biome-
trycznych jak i fizycznych. Potrzebne jest każ-
de, nawet drobne rozwiązanie zwiększające 
bezpieczeństwo. Wcześniej wspominałem 
o filtrze prywatyzującym, ale wprowadzili-
śmy też fizyczną przesłonę kamery Think-
Shutter, która całkowicie zakrywa kamerę. Do 
tego dochodzą usługi, jak proaktywne bada-
nie floty, dzięki któremu działy IT dowiadu-
ją się, że coś złego dzieje się z komputerami. 

n Jak ocenia Pan wiedzę partnerów na te-
mat usług bezpieczeństwa oferowanych 
przez Lenovo?
Wykonaliśmy już dużo dobrej pracy w celu 
promocji usług. Poświęciliśmy temu temato-
wi szereg webinarów. Chcemy też zaangażo-
wać do popularyzacji zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem nie tylko handlowców, 
ale także inżynierów presales. Partnerzy ma-
ją coraz większą wiedzę w tym zakresie, ale 
nie jest to jeszcze stan optymalny, dlatego 
jest to element, któremu nadal poświęcamy  
dużo uwagi. 

n W ostatnim czasie wywołano sporo szu-
mu wokół modelu DaaS. Czy taka usługa 
ma szansę znaleźć zastosowanie poza seg-
mentem komercyjnym? 
Ten trend jest widoczny na rynku już od  

pewnego czasu. Z DaaS korzystają przede 
wszystkim klienci korporacyjni. Dużo więk-
szym wyzwaniem jest dostarczenie tego typu 
usług konsumentom. W tym przypadku po-
jawia się duże ryzyko. Nowa generacja ludzi 
jest przyzwyczajona do ekonomii współdzie-
lenia, dlatego dostrzegamy duży potencjał 
w modelu usługowym. Chcemy wypracować 
prawdziwy, sprawnie funkcjonujący model, 
a nie coś w rodzaju odpowiedzi na modny 
trend. Klient starający się o leasing musi zło-
żyć oświadczenie o wysokości osiąganego do-
chodu czy o braku niespłaconych należności 
względem urzędu skarbowego i ZUS-u. Nato-
miast wypożyczając samochód, udostępniam 
jedynie dowód tożsamości oraz numer karty 
kredytowej. Kto pierwszy znajdzie sposób na 
rozwiązanie tego dylematu, zgarnie duże pie-
niądze. Może to być równie dobrze dystrybu-
tor, jak i producent. 

n Lenovo posiada szerokie portfolio pro-
duktów. Oprócz usług, znajduje się w nim 
cała gama urządzeń do komunikacji oraz 
budowy infrastruktury centrum danych. 
Czy macie pomysł, jak wykorzystać ten  
potencjał?  
Wdrożyliśmy w tym roku projekt skierowany 
do naszych partnerów biznesowych, oferują-
cy kompleksową obsługę. Rozwiązanie obej-
muje komputery, urządzenia mobilne oraz 
IoT, będące w połączeniu z rozwiązaniami 
infrastrukturalnymi i usługami. Z moich ob-
serwacji wynika, że obecnie żadna inna mar-
ka nie oferuje podobnego pakietu rozwiązań. 
Rozmawiamy z klientami zarówno o smartfo-
nach, jak i serwerach. Ważną rolę w tym pro-
cesie odgrywać będzie nasz kanał partnerski, 
który w najbliższym czasie planujemy ujed-
nolicić, a celem zmian jest uzyskanie efektu 
synergii.
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jest związany z rynkiem od ponad 20 lat. Ostatnio pełnił funkcję Enterprise Busi-

ness Division Directora w Samsung Electronics Polska. Przez ostatnie 5 lat zarzą-

dzał biznesem produktów IT marki Samsung w Europie Środkowej. W strukturze 

firmy zajmował też stanowisko kierownicze Head of Solutions and Product Marke-

ting. Wcześniej pracował w Sygnity (2010–2014). Jest absolwentem wydziału Ma-

tematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej 

Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie informa-

cyjnym. Ukończył także studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.
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Konieczność pracy hybrydowej nakręca zapotrzebowanie na 
digital workspace, ale niepewność związana z pandemią hamuje 
inwestycje. Ponadto sporo fi rm nie zdaje sobie sprawy ze skali 
koniecznych zmian.

Długa droga 

Masowo wdrożona w zeszłym ro-
ku praca zdalna i  hybrydowa 
sprawia, że coraz więcej fi rm ma 

świadomość, że bez cyfrowych narzędzi 
do pracy, komunikacji, spotkań, dostępu 
do zasobów z dowolnego miejsca, nie da się 
funkcjonować. A to generuje popyt na roz-
wiązania digital workspace. Wiele wskazuje 
na to, że duże zapotrzebowanie na cyfrową 
przestrzeń pracy utrzyma się jeszcze długo. 
Według danych Microsoftu aż 73 proc. pra-
cowników życzy sobie utrzymania hybry-
dowego modelu pracy, choć jednocześnie 
67 proc. chce spotykać się ze 
współpracownikami również 
w tradycyjny sposób. Czas spę-
dzony na spotkaniach za po-
średnictwem Teamsów wzrósł 
w minionym roku ponad dwu-
krotnie w  skali globalnej. 
A z kolei na platformie Micro-
soft 365 odnotowano 66-proc. 
wzrost liczby osób pracujących 
nad dokumentami. 

Głównym celem transformacji miejsca 
pracy jest podniesienie produktywności. 
Niemniej cyfrowe narzędzia pozwala-
ją też na lepszą kontrolę aktywności pra-
cowników. Stąd rozwiązaniami digital 
workspace interesują się szczególnie du-
że podmioty, w przypadku których proce-
sy biznesowe są bardzo rozbudowane. Co 
ciekawe, dotyczy to również jednostek pu-
blicznych, które mają opinię ( jak widać nie 
do końca słuszną) zapóźnionych w cyfry-
zacji (choć w ich przypadku projekty toczą 
się wolniej).

W  sektorze MŚP, gdzie 
procesy nie są tak rozbu-
dowane, część przedsię-
biorców uważa inwestycje 
w cyfryzację za zbędny wy-
datek. Z drugiej strony ma-
łe fi rmy zwykle nie są objęte 
regulacjami ograniczający-
mi pewne zmiany czy decy-
zjami zagranicznych central. 
Tak czy inaczej, małe i śred-

nie fi rmy na potrzeby cyfryzacji miejsc 
pracy często wdrażają systemy bezpie-
czeństwa i rozwiązania VDI. 

– Małe fi rmy też chcą przechodzić na pra-
cę cyfrową, ponieważ oznacza ona znaczną 
oszczędność przy jednoczesnym zachowa-
niu pełnej mobilności. Umożliwia to m.in. 
szybką rekrutację czasowych pracowni-
ków bez zwiększania powierzchni biurowej 
– mówi Piotr Kawecki, prezes IT Boom. 

O ile świadomość konieczności przejścia 
na digital workspace stanowi największy 
katalizator wzrostu zapotrzebowania, to 
głównym hamulcem są koszty. 

– W dobie niezakończonej pandemii wiele 
fi rm chce podjąć taką inwestycję, ale jest nie-
pewna tego, co będzie za kilka tygodni czy też 
miesięcy i woli jeszcze wstrzymać się z decy-
zją – mówi Jakub Gowin, dyrektor sprze-
daży w Westcon. 

Pierwszym etapem cyfryzacji miejsca 
pracy bardzo często jest wdrożenie VDI. 

Dzięki 
VDI fi rmy 
mogą 
spłacić
swój dług 
technologiczny.

do cyfrowej 
przestrzeni pracy
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Od tego wielu klientów zaczyna transfor-
mację, aby zapewnić swoim pracownikom 
nowoczesne środowisko pracy. 

– Następnie w ramach przekształceń do-
dawane są integracje z różnymi systemami 
i aplikacjami, by umożliwić dostęp do zaso-
bów bezpośrednio z przeglądarki web lub 
dedykowanego klienta – informuje Seba-
stian Kisiel, Senior Sales Engineer w Citrix 
Systems.

Firmy, dzięki wdrożeniu VDI, mogą za 
jednym zamachem załatwić kilka potrzeb: 
„spłacić” dług technologiczny (sporo fi rm 
od dawna nie aktualizowało sprzętu i so-
ftware’u, niemało z  nich nadal używa 
Windows 7), jak również przeprowadzić 
migrację do nowych, bezpieczniejszych 
środowisk oraz możliwość komfortowej 
pracy zdalnej. Dotychczasowe podejście, 
polegające na wykorzystaniu koncentra-
torów VPN, nie zawsze pozwalało na bez-
pieczną i wygodną pracę zdalną, a to jest 
kluczowy element migracji. Wśród innych 
potrzeb w  zakresie cyfrowego miejsca 

pracy powinno się wymienić komunikację 
oraz pracę grupową z innymi pracownika-
mi fi rmy, jak też komunikację z zewnętrz-
nymi podmiotami oraz wideokonferencje 
i bezpieczeństwo.

Punktem wyjścia do rozwoju digital 
workspace są także platformy i narzędzia 
do obsługi wideokonferencji, aczkolwiek 
fi rmy na ich bazie szukają wszechstron-
nych rozwiązań, nie tylko do komunikacji 
wideo, ale też ułatwiających współdziała-
nie zarówno między współpracownikami, 
jak i klientami. Do funkcjonowania rozpro-
szonych zespołów niezbędne stają się plat-
formy i narzędzia umożliwiające cyfrowy 
obieg dokumentów i udostępnianie plików, 
jak usługi zarządzania drukiem oparte na 
chmurze. 

Co istotne, o ile na początku pandemii 
fi rmom często wystarczały jakiekolwiek 
narzędzia do zdalnej współpracy, teraz ich 
wybory są bardziej świadome. 

– Obecnie fi rmy oczekują, że ich spotka-
nia będą spersonalizowane. Inne bowiem 

Giganci
  nie próżnują  
O dobrych perspektywach rynku 

digital workspace w długim terminie 

świadczą działania dużych dostaw-

ców, którzy inwestują w rozwiąza-

nia zwiększające produktywność, 

odtwarzając cyfrowo fi zyczne śro-

dowisko pracy. Temu właśnie służy 

na przykład poszerzenie funkcjonal-

ności Teams’ów. Z kolei w marcu br. 

Google ogłosiło nową wersję swo-

jego pakietu Workspace (wcześniej 

G-Suite). Już sama zmiana nazwy 

wskazuje, że gigant będzie dążył 

do zagospodarowania rynku cyfro-

wej przestrzeni pracy. Inna sprawa, 

że cyfrowe środowiska pracy naj-

większych graczy są w niewielkim 

stopniu ze sobą kompatybilne. Tym 

niemniej są to rozwiązania intui-

cyjne, nie wymagające od użytkow-

ników wiedzy technicznej, jak rów-

nież zaangażowania ze strony kadry 

kierowniczej – i takich właśnie roz-

wiązań oczekują użytkownicy. 

potrzeby będzie miał organizator wirtu-
alnego koncertu, inne webinaru, a jeszcze 
inne gospodarz zebrania rady nadzorczej. 
Najważniejsze potrzeby wiążą się także 
z bezpieczeństwem, zarówno tym cyfro-
wym, jak i sanitarnym – mówi Anna Szy-
manek-Załęska, Product Sales Specialist 
w Cisco. 

Wdrożenie
digital workspace składa 
się z kilku zasadniczych 
elementów. Są to…
n  aplikacje wirtualne oraz Web, 
n  aplikacje SaaS,
n  środowiska VDI, 
n  zarządzanie dostępem do danych,
n  zarządzanie urządzeniami końcowymi,
n  funkcje integracyjne, ułatwiające ko-

rzystanie z dużych aplikacji (np. SAP),
n  zaawansowane funkcje analityczne 

i automatyzacja zadań,
n  nowy model bezpieczeństwa w opar-

ciu o Zero Trust Network Access. 

Ź
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RYNEK

Konieczność pracy w trybie home offi  ce 
zwiększyła liczbę zapytań dotyczących 
digital workspace, przy czym okazało się, 
że sporo przedsiębiorstw nie zdawało so-
bie sprawy, jak głęboką przemianę musi 
przejść ich fi rma na tej drodze. 

– Transformacja do cyfrowego miejsca 
pracy wymaga przekształcenia całej fi r-
my, przygotowania i  wdrożenia strategii 
chmurowej, szkoleń. Nie jest to proces, któ-

ry można przejść szybko – podkreśla Seba-
stian Kisiel.

Zwłaszcza że niektóre branże podle-
gają regulacjom, które ograniczają moż-
liwości przejścia na pełną cyfryzację. 
Przykładem jest zakaz przetwarzania da-
nych w chmurze.

– Najsprawniejsza zmiana zachodzi 
w spółkach, których biznes opiera się na 
wymianie informacji, a znacznie bardziej 
skomplikowana i wielostopniowa w zakła-

dach i fabrykach, gdzie fi zyczna obecność 
pracownika jest wymagana w procesie pro-
dukcyjnym –  twierdzi Barbara Michal-
ska, Modern Workplace Business Group 
Director w Microsofcie.

Przedsiębiorcy nie zawsze rozumieją, że 
kwestia przekształceń związanych z cy-
frowym miejscem pracy dotyczy nie tylko 
działu IT, ale wymaga także współpracy 
ze strony innych jednostek przedsiębior-
stwa. To komplikuje cały proces i dlatego 
fi rmy nierzadko odsuwają w czasie pełną 
transformację, zmieniając organizację eta-
pami. Dość często pierwszym jest wdro-
żenie infrastruktury VDI, gdyż komputer 
wciąż stanowi podstawę cyfrowego miej-
sca pracy. 

– Jednym z kluczowych obszarów, który 
przechodzi obecnie rewolucję cyfrową u na-
szych klientów jest HR. Procesy związane 
z automatyzacją wniosków urlopowych czy 
rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowni-
ków do ich obowiązków można z powodze-
niem przenieść do świata online – dodaje 
Piotr Kawecki. 

We wszystkich takich czy innych wdro-
żeniach digital workspace kluczową rolę 
„zaufanych doradców” pełnią integrato-
rzy. W  idealnym scenariuszu proponu-
ją klientom rozwiązania szyte na miarę 
konkretnych potrzeb, co wymaga dyspo-
nowania portfolio produktowym kilku 
różnych marek. Ważnym zadaniem inte-
gratorów jest towarzyszenie użytkowni-
kom w całym procesie zakupowym, jak 
również utrzymanie dobrych relacji już po 
wdrożeniu. 

– Obszar, w jakim ta współpraca jest obec-
nie najważniejsza, stanowi bezpieczeństwo. 
Zapewnienie ochrony najważniejszych za-
sobów w fi rmie przekłada się na zaufanie do 
dostawców i technologii – twierdzi Barbara 
Michalska. 

Kolejnym istotnym elementem jest ko-
nieczność integracji posiadanego przez 
fi rmę sprzętu z nowymi rozwiązaniami. 

– Kiedy tylko pojawia się możliwość wdro-
żenia procesu działającego automatycznie, 
klienci biznesowi bardzo chętnie korzysta-
ją z  takiej usługi –  mówi Paweł Wośko, 
Pre Sales & Technical Service Manager 
w Brotherze. 

Zdaniem specjalisty 
nJakub Gowin, dyrektor sprzedaży, Westcon

Im większe fi rmy, tym większe zainteresowanie digital workspace. Bar-

dzo duże zainteresowanie występuje również w sektorze publicznym, 

ale tutaj inwestycje ciągną się w czasie. Największe potrzeby to możli-

wość pracy zdalnej i grupowej z dowolnego miejsca, kontakt z innymi 

pracownikami oraz z fi rmami zewnętrznymi, e-mail, czat, softphone 

i wideokonferencja w bardzo dobrej jakości, możliwość szybkiego pod-

łączenia się do systemów fi rmy i bezpieczeństwo tych wszystkich działań. 

Klienci są zainteresowani kompleksowymi rozwiązaniami, ich integracją, pełnym 

wdrożeniem oraz utrzymaniem. Dodatkowo dochodzi tutaj kwestia bezpieczeństwa. 

Najważniejsze z punktu widzenia integratorów, dostawców oraz dystrybutorów jest 

uświadamianie klientów o bardzo dużej opłacalności takich inwestycji, pokazanie 

im pełni możliwości poszczególnych rozwiązań oraz zapewnienie im integracji tych 

systemów.

nTomasz Paradowski, dyrektor działu systemów audiowizualnych, 
Veracomp – Exclusive Networks 
W obszarze digital workplace największe zapotrzebowanie obserwu-

jemy na rozwiązania digital workplace management. W warunkach 

pracy hybrydowej pozwalają one zorganizować pracę i przestrzeń 

biurową, zarządzać pomieszczeniami i czasem, jak również monito-

rować zasoby – w tym rezerwacje sal konferencyjnych, biurek czy po-

mieszczeń. W sytuacji, gdy obecnie wynajmowana powierzchnia biurowa 

często jest zbyt duża w stosunku do potrzeb, pozwala to zarządom optymalnie wy-

korzystać zasoby i nie ponosić zbędnych kosztów. Przygotowanie takich rozwiązań 

należy zacząć od audytu pracy biura. Zajmują się tym specjaliści od organizowania 

przestrzeni biurowej, z którymi mogą współpracować integratorzy. Klienci poszuku-

ją przede wszystkim prostych, intuicyjnych rozwiązań, łatwych w zarządzaniu, nie-

wymagających wiedzy technicznej. Ponadto ważna jest elastyczność oraz 

bezpieczeństwo. 

nŁukasz Kulig, dyrektor zarządzający, Avaya 
Te rozwiązania do wideokonferencji, które ograniczają się do podstawo-

wych funkcji, muszą ustąpić miejsca środowiskom tworzącym digital 

workplace w chmurze. Nadal widać duże zainteresowanie tradycyjny-

mi rozwiązaniami, ale klienci bardziej wnikliwie analizują ich dodatko-

we walory. W tym kontekście ważne są prace zespołu nad wspólnymi 

projektami, zarządzanie zadaniami, udostępnianie plików, nagrywa-

nie spotkań oraz powracanie do ich odczytu w dowolnym momencie, a to 

wszystko w ramach jednej bezpiecznej i wydajnej platformy. W kolejnych latach 

wiele fi rm będzie się decydować na pracę hybrydową, a jedynie aplikacje, które za-

pewniają rozszerzone funkcje digital workplace będą w stanie zaspokoić potrzeby 

świadomych klientów. Wysoka jakość wideo i dźwięku to już atuty niewystarczające. 
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Digital workspace wymaga konsolidacji 
z rozmaitymi środowiskami pracy i na-
rzędziami użytkowników (sieciowymi, 
komunikacyjnymi, aplikacjami). Stąd 
przewagę konkurencyjną w tym seg-
mencie rynku mają integratorzy 
o szerokich kompetencjach, obejmu-
jących rozmaite środowiska cyfrowe, 
jak i wiedzę o potrzebach poszczególnych 
branż gospodarki. 

Co ciekawe, część ekspertów jest zda-
nia, że choć obecnie dominuje sprzedaż 
gotowych systemów digtial workspace, to 
w niedalekiej przyszłości nastąpi faza in-
dywidualizacji i ścisłego dopasowania po-
szczególnych rozwiązań do konkretnych 
potrzeb użytkowników. Ma pojawić się 
trend kreowania rozwiązań do realizacji 
specjalistycznych zadań w działach sprze-
daży, fi nansów i w usługach. Już teraz nie 
brakuje systemów, które oferują szereg 
szytych na miarę możliwości poprzez 
rozbudowane API czy chmurowe narzę-
dzia AI (np. transkrypcja, sterowanie gło-

Zdaniem integratora 
n Piotr Kawecki, prezes IT Boom

Wyzwaniem dla integratorów jest zmiana mentalności w biznesie, 

zwłaszcza tej jego części, która jest przeświadczona o konieczności 

pozostania przy papierowej dokumentacji. Dlatego edukowanie to 

jedna z naszych najważniejszych ról. Musimy przekonywać klientów 

do przechodzenia w jak największym stopniu do świata cyfrowych da-

nych. Z drugiej strony musimy reagować na oczekiwania rynku. Chmu-

ra jest za droga, więc obniżenie jej ceny, poprawa parametrów technicznych 

i odpowiedzi na oczekiwania klientów pozwolą na jej szerszą popularyzację. To, jak 

szybko będzie do niej migrował biznes, zależy głównie od dostawców. Naszą ro-

lą jest nacisk na przemodelowanie jej dostępności i ułatwienie nam pracy. Jednym 

z kluczowych obszarów, który przechodzi obecnie rewolucję cyfrową u naszych 

klientów jest HR. Procesy związane z automatyzacją wniosków urlopowych czy pro-

cesami rekrutacji i wdrażania nowych pracowników można znakomicie przenieść do 

świata online. 

sem, automatyzacja w oparciu o AI czy też 
analiza danych). 

– Digital workspace wymaga wiedzy 
interdyscyplinarnej w  wielu obszarach, 
począwszy od technologii sieciowych i ko-
munikacyjnych, poprzez bezpieczeństwo 
aż do warstwy aplikacyjnej i wykorzysty-

wania API. Dla wielu dostawców takich 
usług, o ile chcą wykazać wartość doda-
ną, to wyzwanie, a równocześnie szansa 
na rozwój kompetencji, przebudowę swo-
jego biznesu, wyróżnienie się spośród kon-
kurencji i w efekcie sukces – podsumowuje 
Łukasz Kulig.   n
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Artykuł o doświadczeniach klienta 
w świecie już nieźle zdigitalizowa-
nym zacznę anegdotą o niefortun-

nym zdarzeniu, które zmieniło pozytywne 
konotacje słowa „podróż” w lawinę kosz-
marnych przeżyć. A wszystko zaczęło się 
od przelotu kanadyjskiego muzyka Dave’a
Carrolla znanymi liniami United Airlines.
Był piękny lipiec, kiedy Dave wraz ze swą 
cenną gitarą wkroczył na płytę lotniska 
w  Nowej Szkocji. Wybierał się właśnie 
w podróż do Omaha w Nebrasce, aby dać 
koncert razem ze swoim zespołem Sons of 
Maxwell. Podczas międzylądowania w Chi-
cago, zanim jeszcze muzyk opuścił pokład, 
usłyszał od jednej z pasażerek, że perso-
nel lotniska wyrzuca z luku bagażowego na 
płytę lotniska gitary muzyków – nieźle się 
przy tym bawiąc… Gdy więc Carroll dotarł 
do Omaha i otworzył futerał swojej gitary 
o nazwie Taylor – wartej wtedy 3,5 tys. dol. 
– znalazł ją mocno poturbowaną. Natych-
miast zaczął szukać pomocy w biurze ob-
sługi klienta. Niestety była już późna noc, 

więc pozostało mu dodzwonić się na info-
linię i złożyć reklamację, co okazało się być 
nie lada wyzwaniem. 

Od tego momentu zaczęła się prawdziwa 
gehenna muzyka, który przez kolejne dzie-
sięć miesięcy próbował nakłonić gigan-
tyczne linie lotnicze do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. 
Ale, jak to często na drodze customer expe-
rience bywa, potrzeby klienta po dokonaniu 
zakupu bywają wtórne. Historia skończyła 
się tym, że Dave napisał o tym zdarzeniu 
piosenkę, do której nagrał teledysk i umie-
ścił w sieci. Tym sposobem zyskał milio-
nową skalę wyświetleń na YouTube i mię-
dzynarodowy szum medialny. A  United 
Airlines za swą opieszałość w rozwiązy-
waniu problemów klienta straciło 10 proc. 
swojej wartości rynkowej, zubażając akcjo-
nariuszy o około 180 mln dol.

Kto zawiódł – polityka czy ludzie? Być 
może oba te czynniki, ale dzięki takim hi-
storiom dzisiaj świadomie nakreślamy ma-
pę podróży klientów, bo wiemy, że ma to 

głęboki sens i kluczowe znaczenie dla każ-
dej fi rmy, bez wyjątków. 

Technologie TK 
Od zawsze i nieustannie podkreślam, że dla 
mnie ludzie są ważni. I chociaż większość 
osób zakłada, że cyfrowa transformacja doty-
czy wyłącznie technologii, to jej istotą są wła-
śnie ludzie. Mnie, ale też mojemu zespołowi, 
bardzo bliski jest ten pogląd. Czasami okre-
ślamy technologie skrótem TK, czyli „tech-
nologie klienta”. Bo uważamy, że technologie 
są narzędziem ułatwiającym lepsze pozna-
nie konsumentów i zapewnienie im lepszych 
doświadczeń na styku z nami. Dzisiaj zatem 
przychodzę do Ciebie z prostym pytaniem: 
jak często zadajesz sobie pytanie, jak klienci 
doświadczają Twojej fi rmy?

Harley Manning i Kerry Bodine z fi rmy 
badawczej Forrester Research we wspól-
nej książce „Outside in” tłumaczą, że fi rma 
to subiektywny obraz w umyśle klienta, zbu-
dowany na podstawie wszyst-
kich doświadczeń powstałych 

Według badań Bain & Company, większość fi rm (80 proc.) uważa, że dba o ponadprzeciętną 
obsługę klienta. Niestety, potwierdza to jedynie niewielki odsetek klientów (8 proc.). Biorąc pod 
uwagę rozwój platform, e-commerce i nowe zwyczaje klientów, to ważny temat dla fi rm i coraz 
częściej jeden z nielicznych sposobów na wyróżnienie się. Bo ileż można konkurować ceną?

czyli słów kilka o Mapie Podróży Klienta 
na trasie, w której zawiedli... ludzie

„United Breaks Guitars”, 

n Adrianna Kilińska
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w wyniku kontaktów z nią. Zawiera wszystkie 
wymienione wcześniej elementy, ale również 
dodatkowe: jak klienci poszukiwali informa-
cji o produktach, czy znaleźli wszystkie da-
ne, których potrzebowali, co zrobili, jeśli nie 
mogli ich znaleźć, czy ktoś im pomógł, jak się 
wtedy czuli. Jak zapanować nad tymi elemen-
tami? Spojrzeć na doświadczenia klienta z lo-
tu ptaka, projektując mapę „podróży”. 

Mapa „podróży” klienta to bardzo prosta 
koncepcja. Zazwyczaj przybiera formę dia-
gramu, który ilustruje kolejne kroki, jakie 
muszą wykonać klienci, zanim kupią coś od 
Twojej fi rmy. Mapa uwzględnia wszystkie 
punkty styku klienta z Twoją ofertą – nieza-
leżnie od tego, czy w grę wchodzą produkty, 
doświadczenia za pośrednictwem internetu, 
doświadczenia sprzedażowe, usługi czy ja-
kakolwiek kombinacja tych elementów. Im 
więcej masz punktów styku z klientem, tym 
bardziej skomplikowana staje się taka mapa. 
Czasami mapy „podróży” klienta obejmują 
okres „od kołyski, aż po grób”, to znaczy – ilu-
strują cały cykl kontaktu klienta z organizacją. 
Jak to by mogło w praktyce wyglądać? 

Mapa w praktyce
Weźmy na warsztat klienta, który jest fanem 
smartfona jedynej ukochanej marki. Jego „po-
dróż” przedstawilibyśmy w postaci wykresu, 
który obejmuje jego pierwszy kontakt z or-
ganizacją. To mógłby być kontakt sprowo-
kowany przez reklamę czy podczas wizyty 
w sklepie stacjonarnym. Potem uwzględni-
libyśmy na wykresie zakup produktu (bądź 
usługi). A  następnie użycie go i  dzielenie 
się tym doświadczeniem z innymi. Jak? Być 
może klient w rozmowie z kolegą lub kole-
żanką wspomni o naszym smartfonie. Albo 
po prostu podzieli się opinią w internecie. 
Zwieńczeniem jego podróży będzie kolej-
ny zakup. Gdy tylko to stanie się to możliwe, 
ów klient może sięgnąć po nowszą wersję 

produktu. Niestety, jest też mniej optymi-
styczny scenariusz – klient może wymienić 
dotychczasowy smartfon na zupełnie inny 
z oferty konkurencji. Wtedy rozpocznie no-
wą „podróż” w innej organizacji.

Po co w ogóle tworzyć mapy? Potrzebuje-
my ich chociażby do tego, by móc lepiej się 
przyjrzeć konkretnym interakcjom klientów 
z organizacją. Pozwól, że znowu posłużę się 
przykładem, tym razem opowiem Ci o „po-
dróży” klienta, która pozostawia wiele do 
życzenia. Prześledzimy ścieżki klienta, któ-
ry postanowił kupić zestaw kina domowego.

Każdy, kto próbował zbadać ten rynek, ku-
pić nowy sprzęt, skonfi gurować go i po pro-
stu zacząć używać systemów kina domowego, 
wie, że jest to jedno z najbardziej frustrują-
cych i skomplikowanych doświadczeń klien-
tów w obszarze elektroniki konsumenckiej. 
Na tle tego doświadczenia zakup samochodu 
wydaje się czymś śmiesznie łatwym. 

Gdy ktoś z moich znajomych stanął przed 
tym nie lada wyzwaniem, jakim jest wybór 
zestawu kina domowego, nie miał łatwo. Na 
pamiątkę tego trudnego procesu zapisał so-
bie nawet jedno z wielu pytań, które pojawiło 
się na forum dyskusyjnym dla klientów i po-
dzielił się nim ze mną. Teraz poproszę Cię 
o skupienie, bo przytoczę ten cytat w całej 
okazałości. A brzmiał on tak: „Jeśli chodzi 
o HD i Blue Ray DVD HDMI audio, to nie ro-
zumiem, czy przy tych odtwarzaczach na bez-
stratnych kanałach PCM 5.1 zachodzi jeszcze 
jakieś przetwarzanie końcowe. Czy DD PLIIx 
albo THX 7.1 będzie tu mieć zastosowanie? 
Czy istnieją jakieś ograniczenia?”. Jeśli wiesz 
o co chodzi, to chapeau bas!

A jeśli nie masz pojęcia, co to wszystko zna-
czy? To też w porządku. Sama złapałam się za 
głowę. Szybko jednak doszłam do wniosku, że 
zwykły zjadacz chleba, który chce tylko po-
oglądać w domu jakieś fi lmy, naprawdę nie 
musi orientować się we wszystkich tech-

W ANALIZIE 
„PODRÓŻY” KLIENTÓW

pomaga wprowadzenie 
podziału ich doświadczeń 
na takie kategorie, jak…

n działania:  sprawdzamy: co klient robi 

na każdym etapie? Jakie działania po-

dejmują klienci, żeby przejść do następ-

nego etapu? 

n motywacje: z czego wynika motywa-

cja klienta, by przejść do następnego 

etapu? Jakie emocje odczuwa? Dlaczego 

mu na tym zależy?

n pytania: zastanawiamy się jakie są 

niejasne dla klienta aspekty „podróży”, 

może żargon czy inne problemy utrud-

niają mu przejście do następnego etapu? 

Jeśli na każdym etapie pytań jest więcej, 

niż któregokolwiek innego elementu, 

oznacza to, że znaleźliśmy obszar do 

poprawy. 

n bariery: jakie bariery strukturalne, 

związane z procesami, kosztami, wdro-

żeniem produktu czy też inne, utrudniają 

klientowi przejście do kolejnego etapu?

Najlepiej odpowiedzieć na te pytania 

na podstawie badań przeprowadzonych 

wśród klientów. Najbardziej miarodajne 

są tu szczegółowe wywiady etnogra-

fi czne i obserwacje zachowań klientów 

w kontekście danego doświadczenia. 

W ankietach i grupach fokusowych 

mamy tendencję do upiększania i po-

mijania wielu szczegółów, które są nie-

zbędne dla prawdziwego zrozumienia 

doświadczenia klientów. Kiedy będziesz 

prowadził badania wśród swoich klien-

tów, poproś ich, żeby sami sporządzili 

dla Ciebie mapy swoich „podróży”.
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nicznych niuansach. Klient nie musi mieć 
styczności z czymś tak skomplikowanym. 
W wielu przypadkach taki poziom zagma-
twania jest jednak normą. Jeśli powstają licz-
ne fora internetowe, na których klienci muszą 
sobie nawzajem pomagać – a tak to właśnie 
wygląda w przypadku rynku kin domowych 
– to jest to zły znak. Oznacza to bowiem, że 
producenci ponieśli klęskę 
pod względem kreowania 
doświadczenia klientów na 
wszystkich jego etapach. 

by Best Buy 
Gdzie jedni przegrywają 
walkę o jak najlepsze doś-
wiadczenia klienta, tam in-
ni szukają szans. Przychodzi 
mi do głowy przykład fi rmy 
Best Buy, amerykańskiego 
sprzedawcy detalicznego sprzętu elektro-
nicznego, który kupił Geek Squad, początku-
jącą fi rmę świadczącą usługi serwisowe, żeby 
rozwiązać problem dokładnie tego rodzaju. 

Gdybym była producentem i chciałabym 
zrozumieć „podróż” moich klientów, aby po-
tem móc ją udoskonalić, to jak mogłabym to 
zrobić? Na pewno musiałabym spojrzeć na 
„podróż” klientów zainteresowanych zaku-
pem kina domowego aż do momentu dowie-
zienia sprzętu do domu. Oczywiście, punktem 
odniesienia w analizie podróży powinien być 
konwencjonalny proces sprzedaży, czyli za-
czynamy od budowania świadomości, potem 
badamy potrzeby, odpowiadamy na nie, by 
fi nalnie doprowadzić do zakupu. Jednak na 
końcu pojawia się jeszcze jeden dodatkowy 
krok: odpakowywanie. Krok ten staje się co-
raz ważniejszy. Wystarczy wpisać w wyszu-
kiwarkę na YouTube hasło „unboxing”, czyli 
„odpakowywanie”. Odpakowanie z pudełka, 
a może raczej z pudła, najnowszego sprzętu 
dzisiaj urosło do rangi rytuału.

Pomijając jednak czynnik emocjonal-
ny, ten etap podróży klienta ma zasadnicze 
znaczenie z  biznesowego punktu widze-
nia. Wspaniałe doświadczenie przy odpa-
kowywaniu produktu można porównać 
do małego przedstawienia teatralne-
go. Jeśli będzie dobrze przygotowane,

to pomoże klientowi wykonać pierwszych 
kilka kroków na drodze użytkowania wła-
śnie zakupionego produktu. Jednocześnie 
pozwoli zminimalizować liczbę klientów, 
którzy zadzwonią do telefonicznego biura 
obsługi klienta, narażając fi rmę na koszty.

Musisz pamiętać o tym, że „podróże” klien-
tów często nie przebiegają linearnie. Niektó-

rzy klienci, którzy nie mają 
potrzeby badania rynku, 
bądź też na przykład decy-
dują się na zakup pod wpły-
wem czyjejś rekomendacji 
przez znajomych, mogą 
przeskoczyć z etapu świa-
domości od razu na etap 
zakupu. I odwrotnie, mo-
gą też poświęcić dużo cza-
su na kolejne powtórzenia 
procesu badawczego, na 
przykład jeśli w grę będzie 

wchodził drogi produkt. 
Niewątpliwie nie jest to jedyny sposób na 

stworzenie podróży klienta. Podróże klien-
tów stają się coraz bardziej różnorodne 
i skomplikowane. A to sprawia, że wielu fi r-
mom trudno zachować spójność w różnych 
punktach styku. 

Ostatnio natknęłam się na bardzo ciekawą 
książkę polskich autorów – Artura Urbań-
skiego i Lucyny Dziewy – którzy zajmują się 
projektowaniem interakcji oraz doświadczeń 
klientów, a także analizą „podróży” klienta. 
Polecam ich „Tworzenie doświadczeń klien-
tów”, bo pięknie uczą tego, jak dołączyć do 
fi rm, które kładą nacisk na relacje z odbior-
cami produktów i usług. A warto się posta-
rać w tej kwestii, bo wiele wskazuje na to, że 
fi rmy coraz częściej będą musiały konkuro-
wać ze sobą nie na poziomie produktów czy 
usług, a na poziomie oferowanych klientom 
doświadczeń. Dowody? Proszę bardzo.

Z badań „State of Marketing 2020” zre-
alizowanych przez Salesforce Research na 
próbie 7  tys. marketerów wynika, że nie-

ustanna koncentracja na doświadczeniach 
klienta stanowi jeden z głównym prioryte-
tów działów marketingu. Tę konieczność 
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potwierdzają również konsumenci, którzy
coraz wyżej stawiają poprzeczkę ulubionym 
markom. W badaniu Salesforce’a „State of 
the Connected Consumer”, które objęło 12 
tys. klientów, wynika, że: 61 proc. konsumen-
tów preferuje spersonalizowane produkty 
i usługi; 85 proc. oczekuje spójnych interak-
cji między działami; 82 proc. twierdzi, że ich 
doświadczenie jest równie ważne jak produk-
ty i usługi. 

A jak to wygląda w segmencie B2B? Wyniki 
badań Salesforce’a nie pozostawiają złudzeń: 
92 proc. kupujących twierdzi, że doświadcze-
nie jest równie ważne jak produkty i usługi; 
62 proc. nabywców biznesowych twierdzi, 
że zaciera się różnica między oczekiwaniami 
ich klientów B2C i B2B; 93 proc. nabywców 
biznesowych jest bardziej skłonnych do ku-
powania od fi rmy, która wykazuje się zrozu-
mieniem ich celów biznesowych. 

Powiedzmy jednak szczerze, że nie istnie-
je jeden słuszny sposób kreowania „podróży” 
klienta. Jedni wykorzystują do tego kanwy, in-
ni robią rysunki, by urozmaicić wykresy. Two-
ja organizacja może znaleźć swój sposób. Taki, 
który najlepiej się sprawdzi w waszej konkret-
nej sytuacji. Różne schematy powinny być dla 
Ciebie na początek pewnym ułatwieniem 
i pozwolić Ci lepiej zrozumieć podróż, którą 
odbywają Twoi klienci, wchodząc w interak-
cję z Twoją fi rmą, marką, Twoimi produktami, 
partnerami czy pracownikami. 

Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do przyj-
rzenia się doświadczeniom klientów Twojej 
fi rmy. Zamiast ciągle oglądać się na to, co robi 
konkurencja, warto lepiej poznać swoich od-
biorców i postarać się pomyśleć tak jak oni. 
Jestem przekonana, że taka zmiana perspek-
tywy pomoże Ci nadążyć za Twoimi konsu-
mentami. Powodzenia! n

Producenci zestawów 
kina domowego 
ponieśli absolutną 
klęskę pod 
względem kreowania 
doświadczenia 
klientów. 

Adrianna Kilińska
Autorka jest prezesem firmy Engave.
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Wmarcu ubiegłego roku, jeszcze 
zanim wprowadzono stan epi-
demii, większość responden-

tów naszej ówczesnej internetowej ankiety 
wyrażała obawy o dalsze funkcjonowanie 
swoich fi rm. Na pytanie: „Czy epidemia ko-
ronawirusa ma negatywny wpływ na Twój 
biznes?” aż 54 proc. respondentów odpo-
wiedziało „tak”, a 34 proc. przyznało, że 
„jeszcze nie, ale obawiamy się tego”. Je-
dynie 9 proc. ankietowanych było zdania, 
jakoby koronawirus nie niósł za sobą za-
grożenia dla ich biznesu, a 3 proc. wybra-
ło odpowiedź: „wręcz przeciwnie, wpływ 
jest/będzie pozytywny”. 

Półtora roku później, w czerwcu 2021 r., 
zapytaliśmy: „Czy przychody Twojej fi rmy 
w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. 
wzrosły, zmalały czy pozostały na podob-
nym poziomie?”. Okazało się, że większą 

sprzedaż zanotowało 41 proc. pytanych, jej 
spadek 26 proc., zaś w przypadku 33 proc. 
respondentów wpływy do fi rmowej kasy 
nie uległy zmianie ani w jedną, ani w dru-
gą stronę. 

Fakt, że trudna sytuacja w kraju sprzy-
jała wielu fi rmom IT potwierdzają wyniki 
ankiety, w której szukaliśmy odpowiedzi 
na pytanie: „Jak łagodzenie obostrzeń 
wpłynęło na przychody Twojej fi rmy?” 
(dane zbieraliśmy w okresie 23 czerwca 
– 11 lipca br). W tym przypadku zmian nie 
dostrzegło 39 proc. badanych, natomiast 
odsetek fi rm, które doświadczyły spadku 
obrotów (37 proc. wskazań) był wyższy niż 
szczęśliwców, których biznes przyspieszył 
(24 proc.). 

Co ciekawe, aż 40 proc. respondentów ko-
lejnej ankiety CRN.pl zapowiada, że po wa-
kacjach zamierza  wrócić do stacjonarnego 

Jakkolwiek decyzje polityków w odpowiedzi na 
Covid-19 miały negatywne skutki dla życia i zdrowia 
wielu Polaków, a przy tym okazały się dotkliwe dla 
niejednego biznesu, w przypadku sektora IT okazały 
się przeważnie pozytywne – wynika z danych CRN.pl.  

strach miał wielkie oczy  

trybu pracy, a model zdalny utrzymany zo-
stanie w przypadku 24 proc. fi rm IT. W wa-
riancie hybrydowym chce działać w sumie 
36 proc. uczestników ankiety. 
Co ważne, blisko jedna fi rma na trzy pro-
wadzi politykę, w ramach której przeko-
nuje swoich pracowników do szczepień na 
Covid-19. Zdecydowana większość zarzą-
dów uważa jednak, że to prywatna sprawa 
poszczególnych pracowników i nie zamie-
rza wywierać na nich presji. W przypad-
ku co dziesiątego przedsiębiorstwa sposób 
podejścia do tej kwestii był w sierpniu br. 
wciąż na etapie rozważań. 

W omawianych ankietach CRN.pl wzię-
ło udział 276 respondentów.

n Tomasz Gołębiowski  

Czy kwestia szczepień ma 
wpływ na działanie Twojej 
fi rmy?

Ankieta CRN.pl:  

27%
Tak, fi rma stara się przekonywać 

pracowników do szczepień 

64%

Nie, kwestia szczepień to prywatna 
sprawa każdego pracownika 

9%
Kierownictwo wciąż 
rozważa, jakie podejście 
                   jest właściwe 

BADANIE  ONLINE
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Dodatkowe informacje dotyczyły 
bardzo dużego poziomu rotacji 
ludzi, równie niskiego zaangażo-

wania oraz oczekiwania właścicieli, że 
to zostanie uporządkowane jak najszyb-
ciej. Poprzez rekomendacje zostałem 
zaproszony na rozmowy o ewentualnej 
współpracy. Zakładam, że nie jako je-
dyny, oczywiście. Po na-
świetleniu sytuacji przez 
zarząd pozwoliłem so-
bie na szereg pytań. Klu-
czowe było dla mnie 
określenie warunków 
brzegowych, czyli gdzie 
jesteśmy i co nam wolno, a co w żaden 
sposób nie przejdzie. 

Pytanie pierwsze: czy jest szansa na 
urealnienie pensji do poziomu rynko-
wego, choćby na solidnym średnim po-
ziomie? Odpowiedź: nie. Nie mamy pie-

niędzy i mieć na to nie będziemy. Tak 
ma zostać. Pytanie drugie: jakie jest źró-
dło zajeżdżania i czy to się może zmie-
nić? Odpowiedź: zatrudniamy za mało 
ludzi w stosunku do złożoności i wiel-
kości zadań. Do tego jesteśmy w trakcie 
wielkiej reorganizacji. To się nie może 
zmienić. Musimy (chcemy) robić tym, 

co mamy. Tak ma zostać. 
Pytanie trzecie: jak oce-
niacie obecny poziom 
przywództwa na po-
szczególnych pozio-
mach? Podkreśliłem, że 
przywództwo odnosi się 

do ludzi, a nie procesów. Odpowiedź: ra-
czej podstawowy. Nie było czasu zająć się 
tym systemowo. Zarządzamy projektami, 
a i to z różnym powodzeniem. Na zarzą-
dzanie ludźmi czasu nie ma. Na podno-
szenie umiejętności raczej też. Pytanie 

czwarte: czego ode mnie oczekujecie? 
Odpowiedź: no…, że w  opisanych wa-
runkach zaproponuje pan coś, co obniży 
rotację ludzi, zwiększy zaangażowanie 
i uzdrowi relacje wewnętrzne. 

Miałem oczywiście więcej pytań. Za 
to te cztery powyższe dobrze określiły 
wspomniane warunki brzegowe. Wy-
gląda trochę na „Mission Impossible 7”,
prawda? Zajeżdżani i  słabo opłacani 
mają być szczęśliwi, zmotywowani i za-
angażowani. Do tego nie wolno im nic do-
sypywać do porannej kawy… 

Ajax Amsterdam 
Po zastanowieniu wróciłem do potencjal-
nego klienta z projektem rozwiązania. 
Spróbowałem pogodzić opisany ogień 
z wodą, czyli doprowadzić do wzrostu 
zaufania i zaangażowania przy uwzględ-
nieniu ograniczeń płacowych i natężenia 

Zajeżdżony 
i szczęśliwy. 

To prawdziwa historia. Na spotkaniu z zarządem 
pewnej fi rmy usłyszałem właśnie takie zdanie, 
jak w tytule… 

co pan proponuje?

Zajeżdżamy ludzi, 
płacimy słabo,
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pracy. Co więcej, bez oszukiwania, bez 
manipulacji. Tak, by wszyscy znali regu-
ły oraz cel gry i wszyscy widzieli w tym 
swój dobrze pojęty interes. I fi rma, i każ-
dy pracownik. Zaproponowałem model, 
który sam nazywam „Ajax Amsterdam”.

Nazwa nie jest oczywiście przypadko-
wa. To słynny klub piłkarski, a kluby też 
mają swoje strategie. Nie wiem do końca, 
jak jest dzisiaj, ale przed laty Ajax miał 
klarowną i całkiem wyjątkową. Też wy-
chodził z założenia, że nie wygra fi nanso-
wo walki o wielkich piłkarzy ze znacznie 
bogatszymi klubami (patrz: nie mamy 
pieniędzy na wielkie pensje i transfery). 
Ale chciał walczyć o trofea zarówno lo-
kalnie, jak i międzynarodowo. A do tego 
potrzebni są zmotywowani i zaangażo-
wani piłkarze. Gotowi ciężko pracować 
na treningach, podporządkować się reżi-
mowi zawodowstwa, a podczas meczów 

gryźć trawę (patrz: zajeżdżany i szczęśli-
wy). I ciągle się doskonalić. 

Klub-trampolina
Ajax wypracował wtedy koncepcję 
„Klub-trampolina”. To moja nazwa, nie 
wiem czy sami jakoś to ofi cjalnie na-
zwali. W klubie z rozmysłem starannie 
rozwinięto system wyszukiwania talen-
tów. Talentów, czyli piłkarzy na począt-
ku swojej kariery, czyli… także tanich. 
Później wrzucano ich w  tryby równie 
starannie rozwiniętej szkółki treningo-
wej z trenerami znającymi się nie tyl-
ko na piłce, ale też na pracy z ludźmi (!). 
Z kolei ci najlepsi mieli szybki dostęp do 
pierwszej drużyny, walczącej o trofea i, 
co bardzo ważne, widocznej już na arenie 
poważnego grania, także międzynaro-
dowego. Układ był prosty: my dajemy ci 
możliwość szybkiego rozwoju na wyso-

kim poziomie, ty dajesz z siebie wszyst-
ko, a dzięki temu stworzymy ci warunki 
do transferów za duże już pieniądze do 
bogatych klubów (dzięki nam będziesz 
miał dobre CV). Na których to transfe-
rach też dodatkowo zarobimy. Kluczem 
jest przejrzystość, otwarta komunika-
cja celów wszystkich zaangażowanych 
stron, koncentracja na wspólnocie tych-
że celów, system pozyskiwania talentów 
i system codziennej pracy z nimi (przy-
wództwo!). Swoje znaczenie miał też 
fakt, że Ajax był i  jest rozpoznawalną 
marką, co sprzyja zaufaniu.

Mamy tutaj dwie rzeczy: koncept i do-
pasowaną do niego strukturę jako fun-
dament oraz świadome przywództwo, 
także wciąż doskonalone. W takim ukła-
dzie daje się pogodzić ograniczoność 
środków z  wysokim zaangażowaniem 
pracowników. Pracowników nie tylko za-
jeżdżamy za średnie pieniądze, ale nie-
ustająco ich rozwijamy i uczymy. Dzięki 
temu ich wartość rynkowa rośnie. Tyle 
że to wymaga dodatkowego wysiłku na 
każdym poziomie zarządzania.

Wróćmy do omawianej fi rmy. Zapro-
ponowałem program współpracy bazują-
cy właśnie na rozwijaniu takiego modelu. 
Ponieważ aktualny poziom przywództwa 
sam zarząd ocenił jako niski, kluczowym 
elementem był rozwój tej umiejętności. 
Bez tego ani rusz, bo niezależnie od de-
klaracji, to czynami trzeba dowodzić 
od samego początku, że dotrzymujemy 
obietnicy.

Jak to się skończyło? Nic z tego nie wy-
szło, ale to już zupełnie inna historia. Za 
to w pamięci na zawsze pozostanie mi 
lekcja „zajeżdżamy ludzi, płacimy słabo, 
co pan proponuje?”. 

Dariusz Użycki
Autor pełni rolę Head of Industrial Sector CEE 

& CIS w Pedersen & Partners. 
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993 – 2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

w firmach: Oracle, DEC Polska, 2SI, 
EDS Poland, TP Internet. Obecnie 

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Są oszustwa
popełniane 

w majestacie 
prawa.

Apeluję do menedżerek i menedże-
rów punktów sprzedaży usług, nie 
tylko telekomunikacyjnych, aby 

wpoili zarządzanym przez nich konsultan-
tom-sprzedawcom nieco więcej empatii 
wobec seniorów oraz osób mniej spraw-
nych. Osoby te, często z wadami wzroku, 
słuchu, nie bardzo mogące się zoriento-
wać w mnogości opcji ofert, mają też ogra-
niczone możliwości fi nansowe. A chcąc 
mieć proste usługi telefoniczne, niekiedy 
są <<uszczęśliwiane>> usługami im niepo-
trzebnymi i droższymi ponad ich potrzeby. 
Przykłady: 

– 70-latek wszedł do oddziału ban-
ku z chęcią opłacenia rachunku za tele-
fon, a wyszedł z nowo otwartym dla niego 
kontem w  tym banku –  zupełnie mu 
niepotrzebnym; 

– Ukrainka porozumiewająca się w ję-
zyku polskim weszła do punktu operatora, 
chcąc odblokować internet w jej polskim 
telefonie na kartę; wyszła z abonamentem 
na comiesięczne doładowania, których 
potem nie mogła dokonywać z  powo-
du pandemii i konieczności pobytu na 
Ukrainie – w rezultacie operator zablo-
kował jej numer telefonu oraz naliczył 
karę 1000 zł; 

– 75-latka z poważną wadą wzroku po-
szła do punktu operatora chcąc przedłu-
żyć abonament na rozmowy telefoniczne 
(internetu nie używała); wyszła z  abo-
namentem 1,5 raza droższym od dotych-
czasowego, założonym dla niej adresem 
mejlowym na Gmail oraz z modemem do 
telewizji internetowej.

Konsultanci, pamiętajcie, że to mogą 
być też wasi dziadkowie, rodzice, a niedłu-
go również was może to dotknąć. Proszę 

o wspieranie tego apelu i o następne podob-
ne przykłady. 

Apel ten po opublikowaniu został prze-
czytany przez ponad 73 tys. osób, upu-
bliczniono go 30 razy, uzyskał ponad 
1000  poleceń oraz ponad 120 komentarzy.
W komentarzach tych ujawniło się, jak 
wiele osób doświadczyło takich przypad-
ków. Osoby, które były kiedyś sprzedaw-
cami opisywały, że nie mogły się pogodzić 
z  narzucaniem im przez kierownictwo 
bezwzględnego dążenia do sprzedaży 
usług ponad potrzeby klientów, szczegól-
nie tych starszych lub mniej rozumiejących 
warunki ofert. Inni wątpili w skuteczność 
apelu o empatię, gdy dzisiejszymi celami 
sprzedaży jest KPI, plan oraz premia. 

Niestety obecne zasady sprzedaży wielu 
usług i produktów ocierają się wielokrot-
nie o nieuczciwość, a nawet oszustwo wo-
bec klienta. Szczególnie jest to naganne 
w stosunku do osób starszych, nie w pełni 
już sprawnych umysłowo, z wadami wzro-
ku i słuchu, mających kłopoty ze świado-
mym wyrażeniem swojej woli. Wobec 
małej skuteczności takich apeli, trzeba 
sięgnąć po postulaty dalszego zwiększa-
nia prawnej ochrony konsumenta. 

Większość seniorów nie korzysta z inter-
netu (bo też nie potrafi ) i chcąc przedłużyć 
lub zamówić usługę telekomunikacyjną 
musi się udać do salonu – siedziby ope-
ratora. Tam jest często poddawana presji 
sprzedawcy do wybrania droższej oferty 
i dodatkowych (niepotrzebnych) funkcji, 
tracąc prawo do rezygnacji z umowy przez 
następnych 14 dni, tak jak to jest dopusz-
czalne przy kupowaniu usług przez inter-
net. Nie mając zbyt wiele czasu i szans na 
zrozumienie całości oferty tracą możli-

Empatia sprzedawców 
dla seniorów  
Co jakiś czas seniorzy proszą mnie o pomoc w reklamacji usług, przeważnie 

telekomunikacyjnych, którymi ich uszczęśliwiono wbrew ich woli. Czasem 

udaje mi się im pomóc, z wyjątkiem unieważnienia umów abonamentowych. 

Poruszony tymi przypadkami postanowiłem na LinkedIn zwrócić się do 

menedżerów z poniższym apelem.
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wość odstąpienia od umowy – umowy za-
wieranej na 24 miesiące z wysoką karą za 
jej wcześniejsze zerwanie. Tak na margi-
nesie, konsultanci obsługujący taką umo-
wę dokonują tej operacji poprzez internet, 
gdyż taki salon jest tylko umowną siedzibą 
przedsiębiorstwa (często należy do firmy 
– poddostawcy usług sprzedaży). 

Ta sytuacja uniemożliwia też „rato-
wanie” finansów seniora przez człon-
ków rodziny, gdyż mają oni nikłe szanse 
na unieważnienie takiej umowy. Niestety 
operatorzy nie chcą wnikać w sam przebieg 
procesu sprzedaży, który nie jest nagrywa-
ny i odrzucają możliwość unieważnienia 
oferty, nawet widząc bezsens jej sprzeda-
ży temu abonentowi. Nie waham się tutaj 
stwierdzić, że jest to po prostu oszustwo 
popełniane w majestacie prawa – to prawo 
powinno zostać zmienione. Tym bardziej, 
że sprzedawcy są pod presją kierownictwa 
do realizacji planów sprzedaży dających im 
prawo do premii. 

W tym miejscu warto też postawić pyta-
nie, jaki jest obecnie sens zawierania umów 
abonamentowych na okres 24 miesięcy 
(okres 36 miesięcy został zablokowany 
przez rozporządzenie unijne), z uniemoż-
liwieniem jej zerwania przez wysokie kary 
uzasadniane udzieleniem rabatu, gdy takiej 
usługi bez tego rabatu już nikt by dzisiaj nie 
kupił? Nie ma żadnego logicznego uzasad-
nienia do zawierania umów telekomunika-
cyjnych, które nie mogłyby być rozwiązane 
przez każdą ze stron, z miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia. Czas przekonać 
operatorów do zmiany tych praktyk z ich 
własnej woli lub prawnie.

Przy okazji przypatrzmy się zakupom 
poprzez stronę operatora. Na stronach każ-
dego z operatorów telekomunikacyjnych, 
w przypadku chęci przedłożenia umowy 
należy wpisać swój numer telefonu, a wte-
dy zadzwoni konsultant, który zapropo-
nuje nowy abonament i doprowadzi do 
podpisania umowy. Pytanie, czym ta proce-
dura różni się od pobytu tej osoby w salonie, 
jak i tak będzie rozmawiać (być nakłania-
na) z konsultantem – jedynie prawem do 
rezygnacji z usługi w ciągu 14 dni! Przypo-
minam, że większość seniorów czasem nie 
ma nawet dostępu do internetu, a jak ma, to 
używa tylko kilku przyswojonych sobie sta-
łych procedur. A nawigowanie na stronach 
operatorów do najłatwiejszych nie należy.

W  tej krytyce operatorów pozostaje 
jeszcze sprawa zrozumienia treści umów. 
Są one dla zwykłych osób po prostu nie-
zrozumiałe. I chociaż Komisja Europejska 
nakazała operatorom od 21 grudnia 2020 r. 
przedstawianie streszczenia umowy, to  
tylko u jednego z operatorów udało mi się 
je odnaleźć. Wiem, że trudno jest na jednej 
stronie przedstawić zawiłości warunków 
i obowiązki świadczenia usług telekomu-
nikacyjnych, gdyż są one bardzo skompli-
kowane, ale też nie wiem, po co operatorzy  
tak komplikują sobie i  abonentom ży-
cie, przedstawiając oferty w  tak wielu  
wariantach. 

A  może by tak uprościć korzystanie 
z usług telefonicznych? Jedna cena za mi-
nutę rozmowy, esemesa, ememesa, giga- 
bajta internetu –  nie da się? Dlaczego? 
Jak bardzo można by wtedy uprościć 
systemy rozliczeniowe oraz sprzedaż 
usług. Dawniej w walce o abonenta by-
ło to może uzasadnione, ale dzisiaj abo-
nenta można utrzymać czy też pozyskać 
zrozumiałą ofertą, która nie rodzi u nie-
go podejrzenia, że operator chce go eks-
tra skasować, jak przekroczy limit lub na 
czas czegoś nie odznaczy wysłaniem ese-
mesa z  napisem „DEAKTYWACJA” 
– spróbujcie to na klawiaturze smartfona 
szybko i poprawnie napisać dużą literą. 
W ramach ochrony abonentów przed ta-
kimi ofertami UOKiK w  ostatnim roku 
ukarał dość mocno każdego z  czterech  
operatorów. 

Przepraszam, że tym felietonem zbu-
rzyłem nieco spokój znanych mi z  lat 
ubiegłych specjalistek i specjalistów od 
strategii kształtowania ofert u operato-
rów, ale spróbujcie się zastanowić nad 
radykalniejszymi zmianami w formuło-
waniu ofert, szczególnie dla osób star-
szych, które tworzą ogromny popyt na 
proste usługi telefoniczne i nie chcą być 
przy tym oszukiwani. 

I na koniec drugi apel, pewnie łatwiej-
szy w  realizacji: wszyscy lepiej zazna-
jomieni ze skomplikowanymi ofertami 
usług, nie tylko telekomunikacyjnych, są 
proszeni o towarzyszenie znajomym i ro-
dzinnym seniorkom i seniorom podczas 
ich odwiedzin w salonach w celu odno-
wienia lub poszerzenia usługi telekomu-
nikacyjnej. Nie dajmy szansy wmuszenia 
im ofert, których nie potrzebują. 
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Jaki jest sens 
zawierania 

umów na okres 
24 miesięcy? 
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Dlaczego odmówiłem najwyższej funkcji w firmie? – takie pytanie pojawiło się we 
wpisie Dawida Bultrowicza, CEO Synergis Consulting. Trzeba przyznać, że odpowiedź jest 
pouczająca: „Po rozmowie z właścicielami jak i z członkami zarządu podjąłem szybką decyzję. 
Odmówiłem, ponieważ po pierwsze nie chcę pracować z ludźmi, którzy myślą tylko o sobie, a nie 
o drużynie. (…) Po drugie, w trakcie rozmów nie udzielono mi odpowiedzi na kilka kluczowych 
pytań, a także nie wyrażono zgody na to, abym porozmawiał z zespołem w firmie. Zwyczajnie 
chciałem poznać osoby, z którymi miałbym pracować. Po trzecie, w firmie jest bardzo duża rotacja 
(70 proc.), a członkowie zarządu próbowali mnie przekonać, że takich mamy ludzi na rynku i to 
jest przyczyną. (…) Nie ma idealnych miejsc i mam tego świadomość. Jednocześnie prawdziwi 
liderzy budują zaufanie dzięki szczerości, przejrzystości i wiarygodności. A tych elementów mi 
zabrakło w trakcie rozmów”. W czasach, gdy dobry pracownik, a zwłaszcza w branży IT, jest na 
wagę złota, warto wziąć powyższe do serca. 

Zacznijmy tym razem 
od Polskiego Ładu i spójrzmy na 
wyniki sondy przeprowadzonej 
przez Daniela Araka, członka 
zarządu ITmagination. „Pytanie 
do osób rozliczających się na 
B2B – co zamierzacie w związ-
ku z wprowadzeniem Polskiego 
Ładu, czyli zmian podatkowych, 
które wejdą w życie w 2022 
roku?”. Odpowiedziały 1674 oso-
by, z których 14 proc. deklaruje, 
że przejdzie na umowę o pracę, 
25 proc. zamierza zmienić B2B 
na spółkę z o.o., 31 proc. pozo-
stałoby przy B2B, zaś 31 proc. 
zmieniłoby rezydencję podatko-
wą. Przypomnijmy, że kluczową 
zmianą dla osób rozliczających 
się na B2B to powiązanie skład-
ki zdrowotnej z dochodem dla 
podatników rozliczających się 
według skali oraz liniowo, z jed-
noczesną eliminacją prawa do 
odliczenia składki zdrowotnej 
od podatku. Miejmy nadzieję, że 
finalna wersja Polskiego Ładu 
sprawi, że powyższa sonda będzie 
bezprzedmiotowa. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Magdalena Chomuszko, analityk biznesowy w Symfonia, podzieliła się niezbyt 
radosną historią rodzinną: „Wczoraj rozmawiałam z moim wnukiem, świeżo upieczonym li-
cealistą. Ze średnią ocen 5,5 dostał się do najlepszego liceum w Gdańsku. Swobodnie posługu-
je się językiem angielskim, samodzielnie już programuje. Nie piszę tego, aby się chwalić, ale po 
to, aby pobudzić refleksję tych, którzy wymyślili Polski Ład. Mój wnuk, mimo że jest bardzo 
młodą osobą (do szkoły poszedł wcześniej), już dzisiaj ma jasno określony plan na życie. Wie, 
co chce robić, wie do czego chce dążyć. Obserwuje to, co się dzieje wokół i ma do tego zdrowy 
dystans, z czego się cieszę. Temat Polskiego Ładu skomentował krótko: wyjadę z Polski, bo 
tutaj za chwilę nie będzie warunków, by normalnie żyć. Nie mam zamiaru oddawać połowy 
z tego, co uczciwie zapracowałem. Za poprzednich rządów PO-PSL z Polski wyjechało 2 mln 
młodych ludzi. Bardzo dużo polskich dzieci urodziło się zagranicą, już bez żadnego pożytku 
dla naszej Ojczyzny. Za rządów PiS wyjedzie reszta młodych ludzi, która zabierze ze sobą 
swoje dzieci, które po części urodziły się w okresie funkcjonowania programu 500+.
Eksperci, ekonomiści biją na alarm, ale spodziewam się, że rząd i tak zrobi po swojemu”...
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Andy Brandt, założyciel Code Sprinters, znany z ciętego języka, nie odpuścił 
Richardowi Bransonowi i skomentował jego niedawny lot kosmiczny. „Problem w tym, że 
Richard Branson nie był w kosmosie. Richard i osoby mu towarzyszące byli na wysokości 
86 km. Faktycznie, wysoko, ale do umownej granicy kosmosu brakło im jeszcze 14 kilometrów 
(linia Karmana). Do niskiej orbity Ziemi pozostało co najmniej 129 km wysokości, a do stacji 
kosmicznej ISS 314 km. Co więcej, pobyt na tej wysokości trwał tylko chwilkę, bo praktycznie 
od razu zaczyna się spadanie. Ma się to więc do <<podróży w kosmos>> mniej więcej tak, jak 
przejażdżka żaglówką po Zatoce Gdańskiej do przepłynięcia Atlantyku. Jest to fajne, w niektó-
rych aspektach podobne i smak słonej wody też można załapać, ale… Z tym, że oczywiście nie 
ma to wszystko, co napisałem, żadnego znaczenia, bo liczy się PR i medialny szum. Kto z sze-
rokiej PT publiczności w ogóle zawraca sobie głowę jakimiś tam orbitami?”. No cóż, pytanie 
retoryczne.

Wracamy za Ziemię i od razu wchodzimy w temat mocno na czasie, który poruszył 
Jakub Skałbania, prezes Netwise USA: „Klienci pytają nas, czemu zawsze budujemy portale 
B2B z własnym framework’iem, skoro <<Microsoft ma za darmo portale>>. Chcemy naciągnąć, 
czy co?”. Tymczasem wyjaśnienie jest zupełnie inne: „Różnica między <<To MOŻE zrobić każdy 
citizen developer>> a <<To POWINIEN robić profesjonalista znający kod, frameworki, bezpie-
czeństwo, wzorce projektowe i mający po prostu doświadczenie w pisaniu kodu>> to jakieś kilka 
tysięcy firm i 38 milionów rekordów z danymi wrażliwymi publicznie dostępnymi bez logowa-
nia… To pierwszy kiedykolwiek wyciek danych z PowerPlatform, z którego w świat powinien iść 
tylko JEDEN wniosek: nie da się zastąpić dobrych programistów ludźmi, którzy <<klikają>> sobie 
aplikacje, bo to jest modne. Chyba, że chcesz skończyć jak kilka tysięcy firm, które zaufały du-
żym integratorom w USA, że Power Apps Portals to narzędzie do budowania publicznych portali 
dla citizen developerów i dowolny junior może zbudować portal dla American Airlines, albo 
Air Canada. Zbudować może. I co później?! Netwise NIGDY I NIKOMU nie polecał budowania 
CZEGOKOLWIEK na Power Apps Portals i… kilka razy przegraliśmy z <<mądralami>> w Polsce, 
którzy polecili klientom stworzenie publicznego portalu na tej technologii. Na pewno było taniej. 
Jeszcze w marcu pisałem do głównego Microsoft’u po naszej rezygnacji z międzynarodowego 
projektu, w którym był nacisk na użycie Portals z uwagi na wskazane przez nas niedociągnięcia 
portali: <<(...) That’s why we always use Power Platform and Dynamics, but build our own por-
tals>>. A przyznacie się teraz do tego, czemu proponowaliście klientom Portals? Ktoś chętny?”. 
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Piotr Pawłowski, 
Managing Partner w Future
Time Doradztwo Perso-
nalne, przytoczył historię 
znajomego, który miał 
rozmowę z bardzo sympa-
tyczną head-hunterką . 
„Rozmowa przebiegła pra-
wie bardzo dobrze. Prawie, 
bowiem na koniec pani po-
wiedziała, że znajomy wyra-
ża się ładnie, lecz nie używa 
słów-kluczy, tylko opisuje 
w prostym i zrozumiałym 
dla każdego języku proces, 
jaki ma przeprowadzić, 
i jeśli chce pracować w tej 
korporacji to musi nauczyć 
się posługiwania słowami 
– kluczami i mówić tak, aby 
brzmiało to bardziej pro-
fesjonalnie. Czyli mówiąc 
też trzeba pamiętać o SEO 
i hasztagach. Ale świat poza 
słowami-kluczami jeszcze 
istnieje. Jeszcze, bo ludzkość 
z takim podejściem profe-
sjonalnie wyginie, proszę 
Państwa. (…) Einstein ma-
wiał: If you can’t explain it 
simply, you don’t understand 
it well enough”. Proste? 

Richard 
Branson
nie był 
w kosmosie. 
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Z acznijmy od polityki, od której, jakkol-
wiek by się chciało, nie da się uciec. 
A konkretnie od tego jak politycy, ja-

ko jednostki, ze wspomnianymi „boginiami” 
sobie radzą. 

Otóż tym, co wszyscy na świecie zarzuca-
ją swoim przywódcom, jest niedostateczny 
poziom dwóch z trzech cech wymienionych 
w tytule tego felietonu, czyli decyzyjności 
i odpowiedzialności, ale też zbytnie ulega-
nie tej trzeciej, którą jest dyspozycyjność. 
Różnie owa dyspozycyjność się przejawia 
w różnych częściach świata, ale na dziś do-
minuje ona w działaniach wszystkich rzą-
dzących i  zarządzających. Może to być 
dyspozycyjność w stosunku do autokraty 
albo przywódcy politycznego, ale też wy-
pływająca z analiz, sondaży wyborczych, jak 
również raportów służb specjalnych (nie-
rzadko niespecjalnych…). 

I tu wracamy do decyzyjności i odpowie-
dzialności. Bo to, w czyim imieniu i dla ja-
kich wartości podejmowane są decyzje oraz 
jak w horyzoncie czasowym oceniamy zagro-
żenie odpowiedzialnością za decyzje błęd-
ne, fałszywe, nieetyczne czy szkodliwe, tak 
będzie sprawowana władza i taka będzie jej 
jakość. Ponieważ w tym świecie, jako tako cy-
wilizowanym, odpowiedzialność rządzących 
jest egzekwowana podczas wyborów, więc 
przy podejmowaniu przez nich decyzji prze-
stają się liczyć czynniki obiektywne, mierzal-
ne, naukowe i pryncypialne w swej warstwie 
etycznej, a  coraz większą rolę odgrywają 
uczucia i emocje okazywane przez wybor-
ców i ich hierarchia wartości oraz praktyko-
wane normy etyczne. Piszę „praktykowane”, 
bo nie chodzi o  ewangeliczną miarę czy 

koszerny dogmatyzm, ale o to, co wyborca 
jest w stanie tolerować i jakie pokrętne wy-
jaśnienia go przekonują. Jeśli to, co piszę jest 
dla niektórych czytelników bełkotliwe, to po-
niżej zamieszczam kilka przykładów.

Pierwszym z nich niech będzie polityka 
szczepień przeciw COVID-19. Biorąc pod 
uwagę naukę i jej mądrość oraz wielopoko-
leniowe doświadczenie ludzkości w walce 
z chorobami zakaźnymi wiadomo, że po-
winno zostać zaszczepionych około 90 proc. 
populacji, aby uzyskać pewność zwalczenia 
tej pandemii. Aby taki poziom uzyskać, rzą-
dy poszczególnych krajów musiałyby pod-
jąć decyzję o przymusie szczepień, wsparte 
systemem kar za niestosowanie się do niej. 
Dlaczego tego nie robią? Bo to naruszyłoby 
tabu liberalnego świata poprzez używanie 
w ustawie stanowiącej ten system sformu-
łowań w stylu „szczepienia obowiązkowe”, 
„szczepienia przymusowe” czy czegoś po-
dobnego. To z kolei odebrane zostałoby jako 
zamach na podstawowe wolności i zniechę-
ciłoby społeczeństwa do sprawujących wła-
dzę skuteczniej, niż innego rodzaju błędy. 
Innym negatywnym czynnikiem wzmacnia-
jącym efekt wywołany przymusem, byłoby 
napędzenie głośnego, fanatycznego, obsku-
ranckiego i  wyznającego teorie spiskowe 
ruchu „antyszczepionkowców”. Jak widać 
odpowiedzialność przed wyborcą tu i teraz 
ma znaczącą przewagę nad odpowiedzialno-
ścią przed historią. Z tym dylematem boryka 
się wiele rządów, nie tylko „rząd zjednoczo-
nej prawicy”. 

Pochylmy się jeszcze nad Joe Bidenem 
i  wyjściem „po amerykańsku” z  Afganis-
tanu ( jak się wychodzi „po angielsku” od 

Decyzyjność, 
       dyspozycyjność,
odpowiedzialność
Tegorocznego kapryśnego lata zajmowały mnie tematy związane z funkcjono-

waniem jednostki w społeczeństwie, a łączące się immanentnie z przywództwem 

czy relacjami przełożony – podwładny. Stąd trzy „boginie” zarządzania w tytule.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Pasztet,
czyli wyjście 

po amerykańsku. 
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Grzebiemy 
zasady 

równości 
jednostek!  

dawna wszyscy już wiedzą). Istnieje nieze-
rowe prawdopodobieństwo, że po amery-
kańskich wyjściach z poszczególnych krajów 
Bliskiego i Środkowego Wschodu powstanie 
taki właśnie, nowy związek frazeologiczny: 
„wyjście po amerykańsku”. Będzie używany 
w sytuacji i w stosunku do osoby, która chcia-
ła z jakiegoś spotkania czy imprezy wyjść po 
angielsku, ale wcześniej nadużywszy alko-
holu, nie dość, że podczas wychodzenia dała 
się wszystkim poznać od złej strony, to jesz-
cze zapomniawszy kluczy do mieszkania, 
portfela lub smartfona, wracała z hukiem na 
imprezę, którą niepostrzeżenie chciała opu-
ścić (w razie zafunkcjonowania tego związku 
słów w naszej mowie codziennej, proszę pa-
miętać, kto na niego ma copyright). 

W przypadku Afganistanu winnym ca-
łego zamieszania nie jest jeden człowiek, 
a w szczególności Joe Biden, ale instytucja. 
Jest nią CIA, która nie dość, że z talibami 
poufnie negocjowała wyjście Amerykanów, 
ustalała listy osób podlegających ochronie 
i ewakuacji, to jeszcze w działaniach ope-
racyjnych absolutnie błędnie oceniła siłę 
i możliwą szybkość posuwania się oddzia-
łów Talibanu w  kierunku Kabulu i  to, co 
w rzeczywistości trwało ledwie ponad jedno 
przedpołudnie, w ocenie służb „niespecjal-
nych” miało trwać dni kilka. Administracja 
Bidena uwierzyła i dyspozycyjnie w stosun-
ku do otrzymanych od służb informacji pod-
jęła decyzję o wyjściu i jego czasie, i… shit 
happens (to z Foresta Gumpa!). A kto temu 
winien? Prezydent? Szef Agencji urzędują-
cy z politycznego nadania od kilku miesięcy? 
A może szef wydziału afgańskiego tej agencji 
z miasteczka Langley? Otóż Ci wymienieni za 
kompromitację światowego mocarstwa nr 1 
będą co najwyżej „odpowiadać politycznie”. 

A co z nami, szaraczkami? Po pierwsze, 
nie podlegamy fenomenowi „odpowiedzial-
ności politycznej”. Za swoje decyzje, czy są 
podjęte dyspozycyjnie, woluntarystycz-
nie, w dobrej, czy złej wierze odpowiada-
my naszym całym majątkiem, w niektórych 
przypadkach naszym zdrowiem i życiem, 
a na pewno naszą reputacją i twarzą. Błędy 
popełnione ciągną się za nami latami. Na-
zwisk managerów i właścicieli polskich firm 
IT, którzy temu prawu podlegali, nie muszę 
chyba wymieniać, nawet byłoby to dla mnie 
niezręczne. Jedno jest pewne: konsekwen-
cje swoich decyzji ponieśli osobiście. Co naj-
wyżej dotknięte były załogi ich firm, choć 

przy polskim rynku pracy nie słyszałem, aby 
ktoś z pracowników firm IT popadających 
w kłopoty wylądował pod mostem. Nawet 
na odwrót, kilku z nich zrobiło całkiem in-
teresujące kariery zawodowe, a konieczność 
zakończenia działalności w jednej firmie, 
zmusiła niektórych do podjęcia zwiększo-
nego ryzyka, dokształcenia się lub podjęcia 
wysiłku aktywnego poszukiwania nowego 
pracodawcy. Z reguły te krótkookresowe 
nieprzyjemności w  dłuższej perspekty-
wie zamieniły się w poprawę sytuacji czy 
zwiększenie konkurencyjności danego pra-
cownika na rynku pracy. Oczywiście temu 
prawu podlegały wszystkie branże, a dziś li-
sta w polskiej specyfice została poszerzona 
o firmy medialne, a wkrótce mogą do nich 
dołączyć dostawcy internetowi i  nieko-
niecznie chodzi mi o e-commerce.

A gdyby tak sytuację odwrócić? Aby za nie-
trafne decyzje i nieetyczne zachowanie, czy 
zachowania podlegające pod artykuły kodek-
su karnego, to politycy w trybie natychmia-
stowym byli karani usuwaniem z urzędów 
i stanowisk, karani koniecznością wieloty-
godniowej pracy przy sprzątaniu ulic czy 
w szpitalach albo utratą zgromadzonych za-
sobów materialnych, a zwykli ludzie w ra-
mach „odpowiedzialności politycznej” po 
popełnieniu błędu w  jednej firmie przez 
specjalne agencje przesuwani do innych 
firm, z zagwarantowanym poziomem wy-
nagrodzenia, odprawami czy innymi bene-
fitami? Jak drogi Czytelniku taka wizja Ci 
się podoba? Że co, że robię zgrywę, parodię, 
groteskę i pamflet? Tak! To czynię i pytam: 
dlaczego tak postępuje się w stosunku do 
polityków, a dla szaraczków takie możliwo-
ści są zamknięte? Czy fakt, że tak nie jest po-
wszechnie, to jedynie kwestia częstotliwości 
zjawiska? A więc jego patologiczny charak-
ter nie ma znaczenia. Ważne zatem kim się 
jest. Ergo: grzebiemy zasady równości jed-
nostek wywalczone za czasów Oświecenia, 
kiedy kształtowały się podstawy organizacji 
współczesnych państw i społeczeństw. 

Wydaje mi się, że jeśli nie przywrócimy 
jednoznacznego i rudymentarnego znacze-
nia tych trzech słów wyliczonych w tytule fe-
lietonu, równego dla wszystkich: i polityków, 
i szaraczków, to z poślizgu, w który wszedł 
świat w XXI wieku nie wyjdziemy. A czy roz-
bijemy ten pojazd, w którym się znajdujemy, 
czy tylko pokiereszujemy karoserię – dziś 
jeszcze tego nie wiemy. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Nie jestem wielkim fanem portali spo-

łecznościowych i raczej nie płakał-
bym, gdyby nagle zniknęły z naszej 

przestrzeni publicznej. Pewnie brakowałoby 
mi YouTube’a, ale podejrzewam, że platfor-
my streamingowe w mgnieniu oka wypełni-
łyby powstałą po nim lukę. Być może trochę 
tęskniłbym za LinkedInem, aczkolwiek 
w ostatnim czasie tracę resztki sympatii do 
tego portalu, między innymi dlatego, że co-
raz bardziej upodabnia się do Facebooka. 
I nie chodzi mi tutaj wyłącznie o wzorce 
zaczerpnięte przez jego twórców z portalu 
Zuckerberga, ale przede wszystkim zacho-
wania użytkowników. 

Jeszcze do niedawna mało kto na Linked-
Inie poruszał tematy światopoglądowe, sto-
sunkowo rzadko też pojawiały się spory poli-
tyczne. To było pewnego rodzaju zaletą tego 
serwisu, bowiem człowiek ma od czasu do 
czasu ochotę odpocząć od politycznej jatki 
i nic nie wnoszących do biznesu ideologicz-
nych sporów. Niestety, to się powoli zmienia 
i portal dryfuje w niebezpiecznym kierun-
ku. Wcale nie można wykluczyć, że z czasem 
bardziej przekształci się w gorszą wersję 
Facebooka. Już teraz czasami czuję się moc-
no skonfundowany, kiedy czytam posty na 
LinkedInie sygnowane przez „profesjona-
listów”, które powinny się znaleźć na Face-
booku lub Twitterze, a czasami byłoby lepiej, 
gdyby w ogóle nie ujrzały światła dziennego. 

Żeby dłużej nie przynudzać, posłużę 
się pewnym przykładem z życia. W czasie 
igrzysk olimpijskich w  Tokio z  utęsknie-
niem oczekiwaliśmy na medal. Jak wiadomo, 
pierwszy krążek dla Polski zdobyły wioślar-
ki: Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wie-
liczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann, 
które zajęły drugie miejsce w fi nale czwórek 

podwójnych. 28 lipca cieszyła się niemal ca-
ła Polska, a swojej radości nie kryła również 
pewna Pani menadżer z fi rmy informatycznej, 
która napisała na swoim profi lu na Linked-
Inie: „BRAWO dla Polski! Nasza 4 podwójna 
kobiet zdobywa srebrny medal, a Katarzy-
na Zillmann otwarcie i bez lęku pozdrawia 
na wizji TVP swoją ukochaną. Wolność 
myśli, niezależność, brak lęku i wspaniały 
sport. Tym, którzy piszą, że to polityka chcę 
powiedzieć – puknijcie się w głowę”. 

Zazwyczaj nie reaguję na tego typu wpisy, 
ale tym razem nie wytrzymałem i zapytałem 
autorkę co jej post ma wspólnego z bizne-
sem. No i zaczęło się. Oprócz Pani menadżer 
do dyskusji włączyły się inne osoby. Część 
z nich podzielała moją opinię, ale nie zabra-
kło adwersarzy. Komentarze tych ostatnich 
były zróżnicowane, obok rzeczowych i spo-
kojnych uwag, pojawiły się też opinie pełne 
emocji. Odpowiedziałem, że jako konsumen-
ta nie interesuje mnie płeć dostawcy, jego ko-
lor skóry, wyznania religijne czy orientacja 
seksualna. Natomiast liczą się: cena, jakość 
produktu i opinie użytkowników. Taka wy-
powiedź, w moim przekonaniu jak najbar-
dziej biznesowa, nie wszystkim przypadła 
go gustu. „ Panie Wojciechu, zatrzymał się 
Pan chyba niestety w rzeczywistości sprzed 
10 lat. Jeśli kompletnie nie są istotne dla Pana 
żadne wartości przy współpracy z klientami/
fi rmami to naprawdę należy Panu współczuć. 
Świat się zmienił, świadomość konsumentów 
wzrosła – nikt już nie kupuje kota w worku” 
– napisała Pani menedżer od public relations. 

Nie ukrywam, że ta uwaga wprawiła mnie 
w duże zakłopotanie. Już sam nie wiem, czy 
pędzić na złamanie karku, aby nadążyć za 
wszystkimi „tryndami”, czy lepiej na chwilę 
się zatrzymać i pomyśleć. 

LinkedIn z założenia miał być platformą do budowania relacji biznesowych. 

Jednak niektórzy jego użytkownicy robią wiele, aby raczej zrywać więzy 

poprzez wprowadzanie niepotrzebnych podziałów. 

CHŁODNYM OKIEM
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