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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 
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VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT! 

N01

jeśli pracujesz 
w fi rmie z branży IT, 
możesz bezpłatnie 
zaprenumerować 
magazyn 
CRN Polska?

crn.pl/rejestracja

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami pod adresem 

prenumerata@crn.pl.
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03_CRN_10_2021 spis tresci.indd   3 12.10.2021   19:47:31



Dawna „Solidarność” miała swój 
hymn, który wprawdzie zaczynał 
się obiecująco („mury runą, runą, 

runą”), ale za to kończył przygnębiająco 
(„mury rosną, rosną, rosną”). Przy czym 
wymowa ostatnich zwrotek umykała więk-
szości słuchaczy, czyniąc „Mury” jednym 
z utworów, którego przesłanie zostało zro-

zumiane dopiero po cza-
sie, i to też jedynie przez 
nielicznych. Z podobną 
sytuacją mamy do czy-
nienia w przypadku sys-
temu e-TOLL. Obecni 
jego krytycy po prostu 
nie dostrzegają rzeczy-

wistej wartości rozwiązania, na które wy-
dano ponad 440 mln zł, w tym przeszło 
110 mln zł (sic!) na samo oprogramowanie. 

Malkontenci mają problem z tym, że jak 
ktoś chce przejechać przez bramki na auto-
stradzie to musi mieć profi l zaufany. Albo 
że doładowanie konta może skończyć się 
komunikatem o błędzie i utratą pieniędzy 
(„nie mamy potwierdzenia wpłaty i co nam 
pan zrobi?”). Są nawet źli ludzie, którzy się 
srożą, iż aplikacja e-TOLL musi być włą-
czona przez cały czas trwania przejazdu, 
aby na bieżąco sprawdzać czy przypadkiem 
nie jedziemy jakimś płatnym odcinkiem, 
za który nie zapłaciliśmy. Co oznacza, że 
w tym samym czasie trudno byłoby korzy-
stać z nawigacji, ale przede wszystkim kon-
centrować się na drodze. Pojawił się nawet 
podły komentarz, że „jedno ministerstwo 
zakazuje zabawy telefonem podczas jazdy, 
inne nakazuje bawić się aplikacją e-TOLL”. 
Inny użytkownik polskich dróg posunął 
się do stwierdzenia: „co za idiota wymyślił 
doładowanie konta w aplikacji od 120 zł do 
500 zł dla samochodów osobowych. Dla-
czego nie można normalnie podpiąć karty 
do konta i dokonywać płatności tak jak na 
A4 Katowice-Kraków”. Przepraszam, że 
przytoczę jeszcze jedną niesprawiedliwą 
ocenę, wedle której „pomysłodawca 
[e-TOLL] chyba dopiero kończy zerówkę”. 

No i tu się nie zgodzę. Otóż moim zdaniem 
pomysłodawca musiał skończyć przynajmniej 
trzy klasy podstawówki, a zapewne nawet li-
znął szkoły średniej, bo wie, że w obecnych 
czasach o tym, czy jest dobrze czy źle, decy-
duje przede wszystkim wskaźnik PKB. Jak 
wiadomo, kryje się pod nim wartość wytwo-
rzonych towarów i usług w gospodarce dane-
go kraju w określonym czasie. Jak PKB idzie 
do góry, to wszyscy się cieszą, a jak w dół, to 
naród płacze. Gdyby w starożytnym Egipcie 
faraonowie i kapłani znali ten wskaźnik, to 
wyjaśniliby znękanym budowniczym piramid, 
że dzięki ich ciężkiej pracy PKB rośnie, czy-
li jest dobrze! Co najmniej równie dobrze, jak 
obecnie nad Wisłą, bo przecież, drodzy mal-
kontenci, im droższy e-TOLL, tym lepiej dla 
Produktu Krajowego Brutto. Więc im on jest 
droższy, ten miś tym… no? Koniaczek? 
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na minusie  na plusie
Xiaomi przebiło Apple’a i Samsunga, zajmując pierwsze miejsce wśród producentów 

smartfonów 5G w Europie Środkowo-Wschodniej w III kw. 2021 r. –  wynika z danych Strategy 

Analytics. Okazuje się, że chiński producent zwiększył dostawy aż o 5700 proc. Analitycy spo-

dziewają się, że Xiaomi utrzyma swoją pozycję do końca 2021 oraz w całym 2022 r. Koncern 

korzysta na słabości Huawei, które cierpi z powodu sankcji nałożonych przez władze USA. 

Transition Technologies PSC otrzymało ponad 2,8 mln zł dofi nansowania 

na Connected Worker – dwuletni projekt badawczy w zakresie rozszerzonej rzeczywistości (AR). 

Dzięki projektowi, TT PSC chce przyczynić się do rozwoju systemów zwiększających efektyw-

ność pracy zdalnej w warunkach izolacji i dostarczyć rozwiązanie wspierające przedsiębiorców 

w tzw. nowej rzeczywistości. Grant na projekt przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Projekt Connected 

Worker, którego całkowita wartość opiewa na ponad 5,3 mln zł, będzie realizowany do końca 

sierpnia 2023 r. 

Kingston jest samodzielnym liderem światowego rynku modułów DRAM – rapor-

tuje TrendForce. Szacunkowy udział amerykańskiego producenta w rynku wyniósł 78 proc., co 

przekłada się na 13,2 mld dol. ze sprzedaży. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Adata (Chi-

ny) i Ramaxel (Hong-Kong). Łączne globalne przychody ze sprzedaży DRAM wyniosły w 2020 r. 

blisko 17 mld dol.

NTT System kontynuuje dobrą passę z 2020 r. Sprzedaż grupy w I półroczu br. sięgnę-

ła 461 mln zł., zaś zysk netto wyniósł 8,4 mln zł. W odniesieniu do pierwszej połowy 2020 r. 

oznacza to (odpowiednio) wzrost o 59 proc. oraz o 104 proc. (sprzedaż zwiększono na wyższej 

marży niż w ub.r.: 6,5 proc. wobec 5,2 proc.). W związku z zapotrzebowaniem na komputery do 

pracy i nauki zdalnej w pierwszych sześciu miesiącach tego roku rosły przychody NTT System 

z dystrybucji komputerów i tabletów. Spółka zwiększyła także sprzedaż podzespołów, peryferii 

i elektroniki użytkowej. Odnotowała także duży popyt na akcesoria do pracy zdalnej, takie jak: 

mikrofony, słuchawki, kamerki internetowe itp.

Action przekroczył barierę 1 mld zł sprzedaży w I poł. 2021 r. (wzrost o 11,7 proc. rok do 

roku), co udało się uzyskać na rekordowej marży w wysokości 8,56 proc. Co ważne, zysk netto 

dystrybutora wzrósł 13-krotnie, do 62,3 mln zł. Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu, komen-

tuje, że wzrost jest wynikiem nowej strategii, na którą składa się zróżnicowana oferta produk-

tów IT i spoza IT, zaawansowana logistyka, nowoczesne systemy informatyczne i rozbudowane 

działania marketingowe. Jednocześnie spółka rozwija segment VAD.

powiedzieli
Premier Morawiecki był 
dobrym sprzedawcą – Pat 
Gelsinger, CEO Intela dla 
„Rzeczpospolitej” o rozmo-

wie z premierem nt. inwesty-
cji w budowę fabryki czipów. 

Software house jest 
producentem łopat 
w dobie gorączki 
złota – Wojciech 

Wolny, CEO Euvic. 

Facebook podał przyczynę największej awarii w historii fi rmy, w trakcie której traciła 

(z powodu niemożności wyświetlania reklam) ponad 0,5 mln dol. na godz. Ofi cjalny powód 

tych kłopotów to „błędna zmiana konfi guracji”, ale co to dokładnie oznacza, nie wyjaśniono.

Według informacji od pracowników fi rmy, na które powołuje się Reuter, doszło do błędu 

w kierowaniu ruchem internetowym i jednocześnie problemów w wewnętrznej komunikacji 

w Facebooku. 

Europejscy dostawcy chmury znajdują się pod dużą presją konku-

rentów z USA. Według Synergy Research Group od początku 2017 r. europejski rynek chmury 

publicznej wzrósł prawie czterokrotnie, osiągając wartość 7,3 mld euro (8,8 mld dol.) w II kw. 

2021 r. I choć w tym okresie europejscy dostawcy ponad dwukrotnie zwiększyli przychody, 

to ich udział w rynku spadł z 27 proc. do mniej niż 16 proc., ponieważ ich tempo wzrostu 

pozostawało w tyle za rozwojem całego rynku. Według ekspertów Synergy Research Group 

w takiej sytuacji usługodawcy ze Starego Kontynentu powinni znaleźć swoje nisze i skupić na 

przykład na tych przypadkach użycia, które mają bardziej rygorystyczne wymagania doty-

czące suwerenności danych.

Centrum Szkolenia Policji w podwarszawskim Legionowie było… kopalnią 

kryptowalut. Śledczy nie ujawniają, ile osób jest zamieszanych w sprawę „kopaczy” w policyj-

nych mundurach. Prowadzone obecnie postępowanie prokuratorskie dotyczy przywłaszczenia 

sprzętu i niedopełnienia obowiązków. W grę wchodzi także kradzież energii elektrycznej. 

Użytkownicy serwerów Microsoft Active Directory Federation Services 

(AD FS) znajdują się wciąż pod ostrzałem hakerów stojących za kampanią SolarWinds. Opra-

cowali oni backdoora, który wydobywa poufne informacje z zaatakowanych serwerów. „Nie 

mogę zrozumieć, dlaczego klienci nadal nie chronią swoich kluczy AD FS w HSM” – alarmuje 

Roger Halbheer, Chief Security Advisor w Microsofcie. Był to według niego kluczowy wektor 

podczas ataku SolarWinds, a więc zagrożenie jest znane od dawna. 

Dell Technologies stara się o zwiększenie sprzedaży bezpośredniej w USA – wyni-

ka z informacji amerykańskiego CRN-a. Zwolennikiem tego modelu ma być John Byrne, szef kor-

poracji w Ameryce Północnej. Miał on poinformować przedstawicieli zajmujących się współpracą 

z partnerami, że biznes bezpośredni jest „najwyższym priorytetem”. Partnerzy producenta nie 

kryją niezadowolenia. Szefowie platynowych i wyższych partnerów Della, z którymi rozmawiał 

amerykański CRN, twierdzą, że teraz uważają Della za konkurenta i analizują opcje współpracy 

z innymi producentami, takimi jak HP i Lenovo. Przedstawiciele Della zapewniają, że celem pro-

ducenta jest wzrost obu kanałów sprzedaży fi rmy. 

Wojciech Wolny jest dla 
mnie za szybki – Konrad 
Świrski, prezes Techno-
logy Transition o działa-

niach biznesowych szefa 
Grupy Euvic. 

PERYSKOP
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I etap tegorocznego konkursu już za nami! 
Poniżej publikujemy listę osób i firm, które uzyskały największą liczbę zgłoszeń. 
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n PIOTR BIELIŃSKI, Action 

n MARIUSZ KOCHAŃSKI, Veracomp 
– Exclusive Networks 

n ZBIGNIEW MĄDRY, AB 

n ANNA PIECHOCKA, Dagma

n ANDRZEJ PRZYBYŁO, AB

Postać rynku IT

Producent

Dystrybutor Dystrybutor 
specjalizowany  

Product Manager

Dystrybutor VAD Channel Manager

n AB

n ACTION

n ALSO

n INCOM

n TECH DATA

n DAGMA

n EPA SYSTEMY

n KONSORCJUM FEN 

n S4E

n STOVARIS 

n ANNA BOGUSZ, Action

n JUSTYNA KAMIONKA, Arrow

n EMILIA KOWALCZYK-STEFAŃSKA, AB

n MATEUSZ SAWICKI, AB

n PIOTR ZIELASKIEWICZ, Dagma

n DELL TECHNOLOGIES 

n ESET

n EVER

n LENOVO

n STORMSHIELD

n AB (Enterprise Business Group) 

n ACTION (Action Business Center) 

n ARROW

n INGRAM MICRO 

n VERACOMP – EXCLUSIVE NETWORKS 

n JAROSŁAW CICHECKI, Dagma 

n PATRYCJA GAWARECKA, AB 

n PAWEŁ KOPYCKI, Action 

n PRZEMYSŁAW KUCHARZEWSKI, 
Cypherdog Security

n DARIUSZ OKRASA, Dell Technologies
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już znani 

nominowani 

n ACTINA (program Actina Partner)

n AUDYTY DAGMA BEZPIECZEŃSTWO IT  

n CYPHERDOG SECURITY 

n SYGNANET.PL 

n UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO 

n ATEN

n CISCO

n DELL TECHNOLOGIES 

n EPSON

n QNAP

n ESET

n INSERT

n SENHASEGURA

n SNOW SOFTWARE 

n XOPERO

n AUTORYZOWANE CENTRUM 
SZKOLENIOWE DAGMA 

n BEYOND.PL 

n CENTRUM KOMPETENCYJNE AB 

n COMPENDIUM CENTRUM 
EDUKACYJNE 

Polski produkt/usługa Producent rozwiązań IT 
dla MŚP

Producent oprogramowania 
dla firm

Usługodawca

Producent rozwiązań IT 
dla centrów danych

Producent rozwiązań 
zapewniających ciągłość 

biznesową przedsiębiorstw

n DELL TECHNOLOGIES 

n F5

n HITACHI VANTARA 

n QSAN

n VERTIV

n DELL TECHNOLOGIES 

n FORTINET

n SAFETICA

n STORMSHIELD

n VERTIV

Przed nami etap II, 
w którym członkowie Kapituły 
zadecydują o zwycięzcach 
w każdej z kategorii. Ostateczne 
wyniki konkursu Channel 
Awards zostaną opublikowane 
na początku grudnia br. 

Serdecznie dziękujemy Czytelnikom 
za nadesłane nominacje!
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Fuzja weteranów  
rynku bezpieczeństwa

Dział enterprise McAfee oraz firma 

FireEye zostaną scalone w nową kor-

porację. Za fuzją stoi fundusz private 

equity Symphony Technology Group 

(STG), który przejął dział rozwiązań 

dla biznesu McAfee za 4  mld dol.  

i FireEye za 1,2 mld dol. Połączenia 

można się spodziewać w  IV kw. 

2021  r. Powstanie duży gracz na 

rynku. Oba łączące się podmioty 

w sumie będą miały około 5 tys. pra-

cowników i 40 tys. klientów. McAfee 

powstało w  1987  r., a  FireEye 

w 2004 r. Połączenie sił ma umoż-

liwić budowę zintegrowanego port-

folio zabezpieczeń punktów koń-

cowych, infrastruktury, aplikacji 

i  chmury. Przychody obu biznesów 

w  ub.r., pomimo ogólnego wzrostu 

wydatków na cyberbezpieczeństwo, 

wykazywały stagnację. W przypad-

ku FireEye obroty spadły o 3 proc. 

(licząc rok do roku), do 541  mln 

dol., zaś biznes enterprise McAfee 

w 2020 r. zwiększył sprzedaż tylko 

o 1 proc., do poziomu 1,35 mld dol. 

n PGS Software sprzedane za ponad 400 mln zł
Xebia, holenderska spółka zajmująca się doradztwem IT, przejęła PGS Software, wrocławskiego producenta oprogramowania i specjalistę od 

technologii chmurowych. Za 100 proc. akcji zaoferowała nieco ponad 440 mln zł (do początku października przejęła udziały odpowiadające 

95 proc. głosów w spółce). PGS działa od 2005 r. Dotychczas większościowymi udziałowcami byli Wojciech i Paweł Gurgulowie. Przy czym 

Wojciech Gurgul pozostanie „w grze” i wejdzie do globalnego kierownictwa Xebii. Według niego połączenie sił wzmacnia globalną pozycję PGS 

Software, umożliwiając tej marce dostęp do większych projektów i tym samym poszerzając możliwości rozwoju. Obie firmy łącznie zatrudniają 

3,1 tys. osób i są obecne w 14 krajach. Dzięki PGS Software, holenderska firma dodaje do swojego portfolio usługi nearshoringowe. To jej piąte 

przejęcie w tym roku. W ciągu ostatnich czterech kwartałów PGS osiągnęło ponad 35 mln euro przychodów (około 160 mln zł). Przychody 

Xebii to ponad 150 mln euro rocznie. 

n  Uderzenie służb w wielką  
karuzelę VAT 

CBŚP, ABW i  KAS wciąż ścigają wyjątkowo 

dużą grupę przestępczą, która miała wyłu-

dzić 1,5  mld  zł VAT na elektronice. Ostatnio 

we wspólnej akcji zatrzymano 20 podejrza-

nych w różnych miastach Polski. Spośród nich 

5 osób trafiło do aresztu. To już siódma fala 

zatrzymań w  tej sprawie, w  której jak do-

tąd złapano ponad 100 podejrzanych. Według 

służb sprawa dotyczy lat 2014 – 2018. Grupa 

działała w  Polsce i  innych krajach euro-

pejskich. Jak twierdzi KAS, aż 1,7 tys. firm 

uczestniczących w  procederze (w  tym około 

500 spoza Polski) zawyżała naliczony podatek 

w  deklaracjach VAT-7. Według śledczych wy-

korzystano mechanizm karuzeli VAT, na której 

„kręciły” się telefony komórkowe, komputery, 

tablety, drukarki, telewizory i inna elektronika. 

Towar rzekomo przechodził z  rąk do rąk po-

między kolejnymi firmami polskimi i  zagra-

nicznymi. Lewe transakcje dokumentowano 

fikcyjnymi fakturami. Jak twierdzą służby, 

sprawa jest rozwojowa.

n Kontrowersje wokół przetargu na smartfony 
W sierpniu br. CBA ogłosiło przetarg na zawarcie umowy ramowej 

na zakup blisko 4  tys. telefonów komórkowych i  150 routerów. 

To wzbudziło zdziwienie, bo w CBA pracuje około 1350 osób. Gdy 

sprawa stała się głośna, biuro w  komentarzu wyjaśniało, że po-

dana ilość sprzętu jest jedynie szacunkowa, a umowa ramowa nie 

ma charakteru zobowiązującego. Zgodnie z zapisami SIWZ połowa 

smartfonów ma działać w oparciu o Android, a połowa z wykorzy-

staniem iOS-a. Musi to być sprzęt z 5G i możliwością nagrywania 

wideo w rozdzielczości minimum 4K. Na realizację zamówienia CBA 

przeznaczyło 12,6 mln zł. Umowa ramowa zostanie zawarta z mak-

symalnie 5 wykonawcami. 

n  Media Expert przejął  
placówki Norauto 

Terg, właściciel Media Expert, przejął sieć 

26 sklepów Norauto, francuskiej marki 

z sektora motoryzacyjnego. Do końca tego 

roku planuje rozpoczęcie sprzedaży w  10 

nowych lokalizacjach. Warunki transak-

cji nie zostały ujawnione. Według spółki 

decyzja wynika z  obserwacji preferencji 

klientów, którzy najchętniej jako miejsce 

zakupów wybierają obiekty wolnostojące 

z parkingiem. Spółka nie wyklucza podob-

nych przejęć w  przyszłości. Media Expert 

to największa w kraju sieć detaliczna z elek-

troniką, licząca już ponad 500 marketów. 
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Polska jest regionalnym liderem pod 
względem wzrostu inwestycji w centra 
danych, a Vertiv dysponuje komplekso-

wym portfolio rozwiązań, którymi jest w sta-
nie zaspokoić ten popyt. Stawia przy tym na 
rozbudowę kanału sprzedaży – jak podkreśla-
li przedstawiciele producenta podczas Vertiv 
EMEA Roadshow, które w Polsce odbyło się 
w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Warszawskie spotkanie otworzył Igor Grdic, 
Country Manager Central Eastern Europe 
w Vertivie, podkreślając kluczową rolę polskie-
go rynku dla tego dostawcy i jego szybki roz-
wój. Jak zaznaczył, Vertiv jest przygotowany 
do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania 
na infrastrukturę krytyczną dzięki rozwiąza-
niom dla centrów danych każdej wielkości, od 
hiperskalowych gigantów po lokalne serwe-
rownie brzegowe. 

Co ważne, portfolio producenta jeszcze się 
poszerzy. Będzie to możliwe dzięki przeję-
ciu spółki E+I Engineering, które zostało nie- 
dawno ogłoszone. 

– Po sfinalizowaniu tego przejęcia, będziemy 
w stanie dostarczyć w 100 proc. kompleksowe 
rozwiązania dla klientów – deklaruje Gerard 
Dermont, manager Vertiva odpowiedzial-
ny za sprzedaż regionalną w Polsce i krajach  
bałtyckich. 

Zanosi się zresztą na dalszy wzrost popy-
tu, bo według badania przeprowadzonego na 
zlecenie tego producenta 55 proc. firm w Pol-
sce widzi konieczność rozwoju infrastruktury 
DC w najbliższym czasie, a zwłaszcza chce wy-
mieniać swoje obecnie używane urządzenia na 
nowsze (79 proc. wskazań). 

Zarząd Vertiv wiąże duże oczekiwania ze 
zintegrowanymi rozwiązaniami do monta-
żu w szafach rack (IRS – Integrated Rack So-
lutions) i rozwiązaniami modułowymi (IMS 

Vertiv: 

Listwa dostosowuje zapotrzebowanie na moc, 
a wymienia się tylko adeptery. Warto jeszcze 
dodać, że podczas roadshow zaprezento- 
wano również nowe zasilacze Liebert EXM2 
(100 – 250 KVA), które cechuje między innymi 
niskie zużycie energii. 

Ostatnio Vertiv w Polsce powiększył biuro 
handlowe. Powołano też nowego Channel 
Reseller Managera w regionie, którym został 
Tomasz Wojda. Poza tym rozbudowano portal 
partnerski. Nowością jest lokalizator partne-
rów, który ułatwia klientowi znalezienie naj-
bliższego partnera handlowego Vertiva. Aby 
pojawić się w lokalizatorze, integrator musi 
wyrazić na to zgodę na swoim profilu na por-
talu partnerskim.

Przydatnym narzędziem jest Vertiv XR, któ-
re pozwala klientom zobaczyć rozwiązania 
marki z pomocą rozszerzonej rzeczywistości 
(np. oglądając w XR mikro data center można 
podejrzeć przepływ powietrza czy symulo- 
wać awarię). Do takich prezentacji wystarczy 
zainstalować bezpłatną aplikację (z Google 
Play albo Apple Store). 

W 2022 r. zostanie udostępnione rozwią-
zanie Vertiv Virtual Showroom – środowisko 
wirtualne, w którym będzie można zajrzeć 
do środka serwerowni, wchodzić w interak-
cje z rozwiązaniami itd. Będzie to także po-
mocne narzędzie służące do tego, żeby zabrać 
klienta do wirtualnego świata i opowiadać mu 
o rozwiązaniach Vertiva. Dodatkowym ułat- 
wieniem oferowanym przez Vertiv partne-
rom jest dostępny od poziomu partnerskiego 
Gold program produktów demo (dostępnych 
za 50 proc. ceny). Możliwe jest też wypożycze-
nie sprzętu demo na około 2 – 3 tygodnie. 

– Integrated Modular Solutions). W przypad-
ku rozwiązań IMS, są to prefabrykowane kon-
strukcje, zawierające niezbędne elementy dla 
centrum danych każdej wielkości: od małych 
mocy, przez hiperskalery, po rozwiązania wy-
magające największych mocy. Wartością ta-
kich systemów jest czas realizacji projektów, 
powtarzalność i jakość produkcji oraz łatwa 
skalowalność, dlatego zapotrzebowanie na nie 
rośnie. W tym kontekście interesującą koncep-
cją jest także Vertiv VRC-S, czyli centrum da-
nych w skali mikro. 

– To esencja tego, w czym się specjalizujemy 
i zbiór naszych najlepszych rozwiązań – zapew-
nia Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales 
Manager w Vertivie w regionie Europy Środ- 
kowo-Wschodniej. 

Podstawą micro data center VRC-S jest szafa 
rackowa z systemem chłodzenia, wyposażona 
w listwy zasilające z funkcjami przełączania 
zasilania. Co ciekawe, klienci nie potrzebu-
ją serwera do monitorowania mikro DC, bo 
oprogramowanie monitorujące jest wbudo-
wane w PDU. Taki komplet jest przeznaczony 
m.in. do rozwiązań brzegowych. 

– Klienci widzą na rynku wiele przestarza-
łych rozwiązań, które generują ryzyko związa-
ne z bezpieczeństwem. Chcą mieć łatwy dostęp 
do urządzeń IT i automatyzacji procesów – pod-
kreśla Krzysztof Krawczyk. 

Przykładem jest platforma ADX (Avocent 
Digital Infrastructure), która umożliwia zespo-
łom IT zdalne i bezpieczne zarządzanie infra-
strukturą IT, a także automatyzację wdrażania 
i konfiguracji. Wśród wielu nowości znalazły 
się też UPS-y z bateriami litowo-jonowymi. 

– To staje się trendem. Obniżamy wagę 
i zwiększamy żywotność zasilaczy – wyjaśnia 
Krzysztof Krawczyk. 

Vertiv jest również liderem, jeśli chodzi 
o Geist PDU – uniwersalne PDU, które moż-
na uruchomić w  każdym regionie świata.  

n Krzysztof Pasławski 

Podczas niedawnego roadshow Vertiva integratorzy mieli okazję  
poznać nowe rozwiązania tej marki i narzędzia wsparcia dla partnerów. 
Co ważne, po czasach lockdownów była to też okazja do networkingu. 
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Tegoroczna SoDA Conference, która 
zgromadziła przedstawicieli software
house’ów i dostawców usług IT, była 

zorganizowana z niewątpliwym rozmachem. 
Świadczy o  tym prawie 300 uczestników 
z ponad 200 fi rm, w tym 27 prelegentów, któ-
rzy poruszyli 17 ważnych tematów. Wnioski, 
jakie płyną ze spotkania, są niejednoznaczne. 
O ile bowiem branża, jako taka, należy nie-
wątpliwie do grona wygranych w czasach 
pandemii (wśród uczestników nie zabra-
kło fi rm generujących rosnące, wielomilio-
nowe obroty), to podczas prezentacji, jak 
i w rozmowach kuluarowych, przewijała się 
największa chyba obecnie 
troska software house’ów
– rosnące koszty pracy pro-
gramistów i  ich niedosta-
tek na rynku. Przykładowo, 
w  ciągu roku przeciętne 
stawki dla zatrudnionych 
na etacie zwiększyły się 
o 22 proc., natomiast na umo-
wach B2B o 34 proc. – wyni-
ka z danych Awareson. 

O tym, jakie są potrzeby, 
świadczy liczba ogłoszeń o pracę. W przy-
padku specjalizacji IT, licząc od I kw. 2019 r., 
wzrosła prawie dwukrotnie. Doszło do tego, 
że fi rmy stają się niejako agencjami HR i za-
miast angażować się w projekty informatycz-
ne, wiele czasu poświęcają na rekrutację. 

Przyspieszona konsolidacja 
Wśród uczestników konferencji nie bra-
kowało opinii, że obecna sytuacja będzie 
sprzyjać łączeniu się fi rm z branży. Bezpie-
czeństwo wspólnych inwestycji podkre-
ślał między innymi Wojciech Wolny, prezes 

w dobie gorączki złota

przesadzać z inspirowaniem się i nie tworzyć 
„sklejanej” strategii podpatrując innych. 

– Strategia nie może być jak Franken-
stein – stwierdził ekspert. 

Szymon Negacz radzi, żeby poświęcić 
więcej czasu i uwagi bieżącemu biznesowi, 
w tym zarządzaniu już pozyskanymi klienta-
mi. W jego ocenie ta działka jest zaniedbana, 
bo fi rmy mocno koncentrują się na nowych 
projektach. Nawiązując do problemu nie-
doboru specjalistów ocenia, że pozytywne 
efekty przyniesie połączenie procesów re-
krutacji i sprzedaży. Zaznacza też, że rola 
handlowców musi ewoluować. Mija czas ta-
kich, którzy nie rozumieją biznesu albo pro-
cesu wytwarzania oprogramowania. 

Podczas konferencji radzono ludziom z bran-
ży, aby starali się budować „organizację anty-
kruchą”, w której zmiana czy wstrząs na rynku 
(jak pandemia) wywołuje wzrost, a nie kłopo-
ty. Konieczne są więc inwestycje w innowacje. 
Warto na nie poświęcać 5 proc. czasu/kosztów 
zespołów, ale bazując na „przeciętnostanie”, 
czyli core biznesie sprawdzonych rozwiązań. 
Wtedy jest z czego inwestować w nowości.

– Przykładowo, rozwijamy e-commerce, 
ale też próbujemy robić innowacyjne techno-
logie. Albo wchodzimy w joint venture, aby pra-
cować nad biznesami z potencjałem wzrostu. 
Nawet, jak podzielę się z kimś zyskami, jeśli 
projekt wypali, to i tak zarobię – przekonywał 
Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes IT Cor-
nera i partner zarządzający w Unity Group. 

Poza wszystkim warto dbać o zaangażo-
wanie pracowników, bo kryją się za tym kon-
kretne pieniądze. 

Euvic. Zwrócił uwagę, że pandemia przy-
spieszyła konsolidację, która jego zdaniem 
jeszcze potrwa. Jeden z powodów jest taki, 
że drożsi pracownicy to droższa „ławka”, 
a profesjonalną usługę najprościej jest sprze-
dawać i wspierać w grupie.

Euvic w tym roku dokonuje największych 
przejęć w branży, chcąc w ramach grupy za-
pewnić kompleksową obsługę wszelkich 
możliwych projektów cyfryzacji. Wojciech 
Wolny liczy, że w tym roku Grupie Euvic uda 
się osiągnąć 1 mld zł przychodów (w 2020 r. 
było to 726 mln zł).

– Na rynku pozostaną bardzo duzi i bardzo 
mali – uważa Wojciech Wolny, 
w czym nie był odosobniony. 
Rolą tych mniejszych pod-
miotów ma być specjalizacja 
w określonych niszach.

Szef Euvic określa software 
house’y jako fi rmy usługowe, 
które produkują oprogramo-
wanie i sprzedają godziny in-
żynierskie. Dodaje, że mimo 
narzekań na koszty pracy fa-
chowców, jest to solidny i ro-

snący biznes, a ostatni okres potwierdził, jak 
duże jest zapotrzebowanie na usługi „domów 
oprogramowania”. 

– Software house jest producentem łopat 
w dobie gorączki złota – stwierdził obrazowo 
lider Grupy Euvic. 

Również Szymon Negacz, właściciel fi rmy 
doradczej SellWise, zauważył, że softwa-
re house’y to specyfi czny segment, w którym 
wszyscy rosną, mimo że fi rmy różnią się od sie-
bie i mają hermetyczną strategię. Radził, by nie 

n Krzysztof Pasławski 

Przyspieszona cyfryzacja stała się kołem zamachowym dla 
biznesów software’owych, ale na przeszkodzie stoją rosnące 
koszty pracy specjalistów – wynika z opinii, jakie padły na 
SoDA Conference 2021. 

Software house’y 

Zamiast angażować 
się w projekty 
informatyczne, 
fi rmy poświęcają 
czas na 
rekrutację. 
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n  Pierwszy turniej tenisowy w branży IT rozstrzygnięty!
Za nami pierwsze w historii tenisowe mistrzostwa IT – ITSF CUP 2021. Turniej rozegrano 18 września br. na kortach klubu tenisowego 

Tenes w Jawczycach k. Warszawy. Inicjatorem i organizatorem imprezy była spółka IT Solution Factor, której wiceprezes Przemysław 

Panasik sam jest zapalonym tenisistą, podobnie jak CTO Mikołaj Wiśniak, który również był zaangażowany w organizację mistrzostw.

Do rozgrywek przystąpiło 16 zawodników. Turniej składał się z 25 meczów, które odbywały się na 4 kortach. Rozgrywki oparto na sys-

temie ATP Next Gen, dzięki czemu mecze trwały krócej (mniej gemów niż w standardowych setach, a przy stanie 40:40 decydowała złota 

piłka). Uczestnicy podzieleni na grupy mogli zmierzyć się z różnymi przeciwnikami, a jednocześnie nie zabrakło czasu na regenerację i net- 

working, którego z wiadomych przyczyn wszystkim brakuje. W turnieju mogli wziąć udział przedstawiciele firm IT, jak i ludzie z działów 

informatycznych podmiotów wszystkich branż. Po całym dniu rozgrywek, przeplatanych rozmowami w kuluarach, zwieńczeniem mis- 

trzostw był wieczorny mecz finałowy. Zwycięzcą ITSF CUP 2021 został Piotr Saczuk, CEO firmy Suntech. Natomiast wicemistrzem został 

Dariusz Osiak (Centrum Informatyki Resortu Finansów), a półfinaliści zajęli ex aequo 3 miejsce. Na najniższym stopniu podium stanęli: 

Artur Wroński (IBM Polska) i Tomasz Rot (Barracuda Networks). Nagrodą główną były dwie wejściówki na turniejowy dzień Wielkiego 

Szlema w Paryżu – Roland-Garros 2022. 

n  Drużyna EIP futbolowym  
mistrzem Polski branży IT!

Pod nieobecność ubiegłorocznego zwycięzcy (Britenet) zawodnicy 

EIP sięgnęli po mistrzowski tytuł w siódmym finale charytatywnego 

turnieju piłkarskiego Mistrzostwa IT. Puchar zdobyli w znakomitym, 

wręcz brawurowym stylu, ogrywając kolejnych rywali w większości 

przypadków „na zero z tyłu”. Tak też było w finale, w którym wygrali 

z drużyną IT Solution Factor 2:0, a także w półfinale, kiedy to z poraż-

ką (3:0) musieli się pogodzić piłkarze Billennium Squad. Niemniej ich 

smutek nie trwał długo, bo jedynie do meczu o III miejsce z zespołem 

EDGE1SQUAD, który zakończył się wynikiem 2:1 dla Billennium, któ-

re dodatkowo może poszczycić się najbardziej bramkostrzelnym za-

wodnikiem turnieju. Dawid Kurkiewicz (Frontend Developer) trafił do 

siatki aż 12 razy, podczas gdy kolejni najlepsi strzelcy – Kamil Nędzi 

i Stanisław Bombała (obaj z EIP) – zanotowali na swoich kontach po 

7 bramek. 

Tegoroczne Mistrzostwa IT były siódmymi z kolei. Wzięło w nich udział 

15 drużyn (oprócz wyżej wymienionych także: Codema, Compu Group 

Medical, DataArt Wolves, Enigma, FC Invite, FrontKom, Hatimeria, 

KUL, Mobica, Predica oraz Techni Schools). Zgodnie z zasadami każdy 

zespół składa się z 12 graczy (5 w polu plus bramkarz, max. 6 na ław-

ce), a każdy mecz składa się z dwóch 6-minutowych części. Rozgrywki 

odbywały się na boisku typu Orlik. Wpisowe wynosi 3,5 tys. zł i jest 

przeznaczane na cele charytatywne (w tym roku na rzecz organizacji 

wakacji dla wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo). 

Pełne informacje o charytatywnym turnieju Mistrzostwa IT można 

znaleźć pod adresem: www.mistrzostwait.pl.
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Hewlett Packard Enterprise stale 
rozwija swoje portfolio produk-
towo-usługowe. 1 września br. 

ogłoszono sfi nalizowanie wartej 374 mln 
dol. akwizycji fi rmy Zerto – lidera branży 
w zakresie zarządzania i ochrony da-
nych w chmurze. Przejęcie miało na 
celu rozszerzenie platformy HPE Green-
-Lake Edge-to-Cloud o możliwość ochro-
ny aplikacji oraz zapewnienia ciągłości 
biznesu w środowiskach wielochmuro-
wych. Dzięki tej operacji HPE zyskało 
możliwość pozycjonowania swojej plat-
formy na szybko rozwijającym się ryn-
ku ochrony danych. Według ofi cjalnego 
komunikatu przejęcie pozwoli na dalszy 
rozwój oraz wzmacnianie działalności 
HPE w zakresie pamięci masowych oraz 
związanych z nimi usług chmurowych.  

Co to jest Zerto?
Firma Zerto została założona w 2009 r. 
z siedzibą w Herzliya (Izrael) oraz Bos-
tonie. Zatrudnia około 500 pracowników 
i obsługuje globalnie około 9 tys. klientów, 

w tym przedsiębiorstwa oraz dostawców 
usług zarządzanych. Zerto jest liderem na 
stale rozwijającym się rynku ochrony da-
nych (DRaaS). Przejęcie Zerto znacznie 
przyspieszy proces badań, rozwoju oraz 
transformacji Hewlett Packard Enter-
prise w kierunku wiodącego dostawcy za-
rządzania i ochrony danych dla klientów. 
Z drugiej strony Zerto skorzysta na wy-
korzystaniu globalnej obecności, kanału 
dystrybucji oraz bazy instalacyjnej HPE. 
Dzięki połączeniu technologii i operacji 
chmurowych, możliwe stało się uprosz-
czenie zarządzania danymi w chmurze 
i ich ochrona w ramach strategii Edge-
-to-Cloud. 

W rzeczywistości zarządzanie danymi 
oraz infrastrukturą IT jest dziś niezwykle 
skomplikowane, zbudowane na złożonej 
sieci pofragmentowanego oprogramo-
wania oraz sprzętu, zarządzanych przy 
pomocy ręcznych procesów, które sku-
tecznie utrudniają transformację opartą 

na danych. Różne narzędzia i silosy in-
frastruktury obsługują cykl życia danych, 
od środowisk Dev/Test, produkcyjnych, 
ochrony danych aż po analityczne. Rodzi 
to złożoność i ryzyko biznesowe kosztem 
zwinności i innowacyjności. A wpływ ten 
jest wręcz wszechobecny w różnego ro-
dzaju organizacjach. W czasach coraz 
większego znaczenia oraz przyrostu ilo-
ści danych i aplikacji złożoność ta odbywa 
się kosztem innowacji, czasu wprowa-
dzenia produktu na rynek, efektywne-
go wykorzystania zasobów, zgodności 
z regulacjami, bezpieczeństwa czy ryzyka 
biznesowego.
 Według niedawnego badania przepro-
wadzonego przez ESG (ESG Market Re-
search of IT Decision Makers, kwiecień 
2021), 89 proc. decydentów IT twierdzi, 
że złożoność utrudnia bezpieczeństwo 
i ochronę danych. Z tego samego badania 
wynika, że 51 proc. respondentów uwa-
ża zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony 
danych za priorytet numer 1. Natomiast  
59 proc. uważa, że złożoność to krok 

ADVERTORIAL
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Zerto
Hewlett Packard Enterprise, dzięki przejęciu Zerto – lidera w dziedzinie zarządzania i ochrony 
danych w chmurze – rozszerza platformę HPE GreenLake Edge-to-Cloud o nowe funkcjonalności. 
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w złym kierunku. W odpowiedzi na to wy-
zwanie i zagrożenie, platforma Zerto za-
pewnia ochronę aplikacji, ich danych oraz 
obciążeń, dostarczając klientom HPE 
proste oprogramowanie umożliwiające 
odzyskiwanie po awarii, tworzenie kopii 
bezpieczeństwa oraz mobilność danych.

Orkiestracja i automatyzacja
Zautomatyzowane workflowy Zerto 
umożliwiają awaryjne przełączanie, mi-
gracje oraz odtwarzanie aplikacji za po-
mocą zaledwie kilku kliknięć bez żadnych 
zakłóceń w środowisku produkcyjnym. 
Wbudowana orkiestracja i automatyzacja 
umożliwiają szybsze zarządzanie obcią-
żeniami na dużą skalę przy minimalnym 
kontakcie. Dzięki temu dział IT może sku-
pić się na innowacjach i usługach, które 
pomogą przedsiębiorstwom działać jesz-
cze wydajniej.

Administratorzy mogą przy tym w łatwy 
sposób ochraniać oraz migrować obcią-
żenia do, z oraz pomiędzy środowiskami 
chmurowymi bez negatywnego wpływu 
na dane produkcyjne niezależnie czy re-
zydują one lokalnie, czy w chmurze Azure, 
AWS, IBM lub innej. Można przeprowa-
dzać testy bez wpływu na produkcję lub 
luki w ochronie danych oraz w pełni zauto-
matyzować wdrażanie i ochronę maszyn 
wirtualnych.  

Zerto + HPE 
Teraz, gdy umowa została sfinalizowana, 
HPE i Zerto skoncentrują się na integracji 
obu technologii. HPE zyskało możliwość 
oferowania najbardziej niezawodnego  
w branży rozwiązania do odzyskiwania 
danych oraz mobilności aplikacji i ich 
danych. Wszystko to dostępne w mode-
lu as-a-service dla dowolnego urządze-
nia pamięci masowej, dowolnej aplikacji, 
dowolnej chmury i dowolnej umowy SLA 
dotyczącej odzyskiwania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
klientów w zakresie nowego podejścia do 
ich danych specjaliści HPE stworzyli In-
teligentną Platformę Danych. Została ona 
zaprojektowana w taki sposób, aby umoż-
liwiała korzystanie z danych w modelu 
chmurowym oraz dostarczała ujednoli-
cone usługi danych - nowe środowisko, 
które rozbija silosy między ludźmi, pro-
cesami i technologią.
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Architektura ta obejmuje ujednolicone 
chmurowe usługi do zarządzania cyklem 
życia danych w całej sieci – od brzegu do 
chmury, chmurowe usługi do zarządzania 
infrastrukturą oraz inteligencję opartą na 
silniku SI, pozwalającą na zautomatyzo-
wanie operacji. Wszystko to jest oferowa-
ne jako usługa (as-a-service), klienci mają 
możliwość płacenia za faktycznie wyko-
rzystane zasoby – w ramach subskrypcji, 
bez obciążenia związanego z przesza-
cowaną alokacją w ich dynamicznych 
środowiskach. HPE, które odgrywa wio-
dącą rolę w segmencie rozwiązań usłu-
gowych w modelu konsumpcyjnym, chce 
w ten sposób zapewnić klientom to, cze-
go potrzebują i kiedy tego potrzebują,  
z możliwością modyfikowania poziomu 
subskrypcji w miarę zmieniania się ich 
wymagań biznesowych.

Data Services Cloud  
Console
Oparta na dzienniku zmian technolo-
gia ciągłej ochrony danych firmy Zerto 
obejmuje odzyskiwanie po awarii, two-
rzenie kopii bezpieczeństwa oraz mobil-
ność danych w ramach jednego, prostego 
oprogramowania do zarządzania oraz 
ochrony danych w modelu chmurowym, 
które obejmuje środowiska lokalne, hy-
brydowe i wielochmurowe. Przyśpiesza 
dostarczanie chmurowych usług danych 
HPE za pośrednictwem zaprezentowa-
nej niedawno Data Services Cloud Con-
sole. Samo oprogramowanie pozostanie 
dostępne jako samodzielna usługa, któ-
ra będzie świadczona za pośrednictwem 
platformy HPE GreenLake oraz właśnie 
konsoli Data Services Cloud Console.

Podsumowując, oprogramowanie Zerto 
do zarządzania i ochrony danych w chmu-
rze rozszerza chmurowe usługi danych 
HPE GreenLake, umożliwiając klientom 
ochronę danych oraz szybkie działanie 
na podstawie uzyskanych informacji — 
od brzegu do chmury.

Dystrybutorem HPE jest Also Polska. 
Firmy zainteresowane współpracą prosi-
my o kontakt z Marcinem Tymienieckim. 

KONWERGENTNE  
PODEJŚCIE DO  
DISASTER RECOVERY, 
BACKUPU ORAZ MOBIL-
NOŚCI DO I Z CHMURY
Technologia ciągłej ochrony danych  

Zerto (CDP – Continuous Data Protec-

tion) stale śledzi modyfikacje danych, 

umożliwiając w ten sposób łatwe 

i szybkie odtworzenie do dowolnego 

punktu w czasie z niespotykaną granu-

larnością. Zerto wykorzystuje niemal 

synchroniczną replikację na poziomie 

hiperwizora, tworząc punkty kontrolne 

danych w odstępach sekundowych. 

Można w łatwy sposób odzyskać 

dane z każdego punktu kontrolnego, 

korzystając z intuicyjnego „dziennika” 

odzyskiwania z RPO liczonym w sekun-

dach. Zerto umożliwia również spójne 

odzyskiwanie aplikacji biznesowych. 

Można w łatwy i szybki sposób odzy-

skać całą aplikację biznesową, którą 

obsługuje wiele maszyn wirtualnych, za 

pośrednictwem dziennika zmian – bez 

ich ręcznego odzyskiwania.  A wszystko 

to przy minimalnych przestojach i bez 

utraty danych.

OSZCZĘDNOŚCI 
NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN 
SPOSÓB
Zerto pomaga zaoszczędzić czas i pie-

niądze. Wykorzystując rozwiązania tej 

marki do ochrony obciążeń oraz zastę-

pując tradycyjny backup ciągłą ochroną 

danych (CDP) klienci mogą zaoszczędzić 

nawet 50 proc. TCO, w porównaniu z tra-

dycyjnymi, nieciągłymi rozwiązaniami 

do tworzenia kopii bezpieczeństwa i DR. 

Dzięki intuicyjnemu i prostemu proceso-

wi konfiguracji można wdrożyć i urucho-

mić replikację zaledwie w ciągu dwóch 

godzin, a ta szybkość i prostota dotyczy 

również procesu rozbudowy/aktualizacji. 

Kontakt dla integratorów: 
Marcin Tymieniecki, HPE Business Development Manager, Also

tel. 691 475 216 
marcin.tymieniecki@also.com
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   Storware, choć to fi rma o polskich 
korzeniach, posiada kilka biur rozsia-
nych po całym świecie. Oprócz Warszawy 
i Bielska-Białej macie też swoje placówki 
w Czechach, Niemczech i Stanach Zjed-
noczonych. Czy to oznacza, że nasycili-
ście już rodzimy rynek i wyruszyliście na 
podbój świata? 
n Jan Sobieszczański W Niemczech oraz 

Stanach Zjednoczonych znajdują się biura 

naszych partnerów handlowych. W USA 

jest to dobrze znana w branży ochrony 

danych fi rma Catalogic Software. Nie-

mniej w Polsce mamy jeszcze wiele do 

zrobienia. Od samego początku przyjęli-

śmy strategię, której celem jest wyjście 

poza polski rynek. To daje nam większą 

przestrzeń do – jak to się mówi – szaleń-

stwa. Najpierw chcieliśmy dostać się do 

CRN Polska rozmawia z Janem 
Sobieszczańskim – CEO, Pawłem 
Mączką – CTO oraz Marcinem 
Kubackim – CSA w fi rmie Storware. 

CRN nr 10/202114

Europy Zachodniej, a potem do Stanów 

Zjednoczonych oraz Azji. To się nam uda-

ło, bowiem jesteśmy obecni w 60 krajach. 

Co istotne, 80 procent naszych przycho-

dów ze sprzedaży pochodzi z zagranicy. 

n Paweł Mączka Technologia i mapy dro-

gowe naszych produktów wypchnęły 

nas poza Polskę, bo zaczynaliśmy naszą 

przygodę w 2013 roku od zabezpieczania 

urządzeń mobilnych. Ale już w 2015 roku 

zaprezentowaliśmy system backupu dla 

środowiska Citrix Xen Server, open source 

KVM, potem dokładaliśmy kolejne dystry-

bucje z ramienia Red Hata – Red Hat Vir-

tualization, Open Stack, Open Shift oraz 

Ceph, a także Nutanixa i Oracle’a. O ile na 

świecie wymienione rozwiązania cieszy-

ły się dużą popularnością, o tyle w Polsce 

znane były tylko garstce użytkowników. 

W  przypadku technologii związanych 

z backupem czy wirtualizacją, rodzimi 

przedsiębiorcy są zazwyczaj dwa lata za 

trendami światowymi. W tym momencie, 

ze względu na kierunki rozwoju Oracle’a 

czy ekspansję Red Hata, widzimy tożsa-

me tendencje na naszym ojczystym ryn-

ku. Jednak nie chcę przez to powiedzieć, 

że Polska jest gorsza czy mniej ważna. 

To po prostu specyfi czny rynek… 

n Marcin Kubacki Warto dodać, że koszt 

dostosowania oprogramowania do ochro-

ny danych na potrzeby klientów spoza 

Polski jest relatywnie niski. Od strony 

technicznej to kwestia przetłumacze-

nia  na język angielski, niemiecki i kil-

ka innych. Zachęciła nas skala działania, 

nieporównywalna do rodzimego rynku. 

Trudno byłoby nie skorzystać z okazji

Idziemy 
szeroko 
I BEZ
KOMPLEKSÓW

KANAPA CRN POLSKA
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umożliwiającej wejście z produktem na 

zagraniczne rynki. 

   W którym z krajów najtrudniej by-
ło dostosować się do wymagań klientów?
n Jan Sobieszczański Nie ukrywam, że 

niełatwo działa się w Chinach i Japonii, co 

nie stanowiło dla nas wielkiego zaskocze-

nia. Jednak jeszcze trudniej jest w Niem-

czech. Byliśmy przygotowani, że wejście 

z nowym produktem do naszych zachod-

nich sąsiadów zajmie nam około dwa lata. 

Niemniej dopiero po trzech latach udało 

się nam pozyskać pierwszych klientów. 

Wbrew pozorom na przeszkodzie nie sta-

nęły porządek czy przyzwyczajenia do 

pewnych procesów i procedur, lecz brak 

zaufania do fi rm pochodzących spoza 

Niemiec. 

n Paweł Mączka W krajach z  regionu 

DACH trzeba mieć lokalnego przedstawi-

ciela. Niezbędny jest również wewnętrz-

ny lobbing. Przykład Niemiec dowodzi, jak 

trudno wejść na ten rynek fi rmom z pol-

skim kapitałem, aczkolwiek na podob-

ne trudności napotykają też producenci 

z innych państw. Dużym wyzwaniem jest 

działalność w USA ze względu na zupeł-

nie odmienną kulturę sprzedażową od 

europejskiej. Na Starym Kontynencie na 

pierwszym miejscu stawia się konkretne 

parametry i możliwości technologiczne 

produktów. Natomiast Amerykanie lubią 

kupować piękne historie i ładnie opako-

wane „cukierki”.

   Jaką w takim razie historię opo-
wiedzieliście szefom Catalogic Softwa-
re? To fi rma o silnej pozycji nie tylko na 
rynku amerykańskim, dysponująca szero-
ką ofertą w zakresie kopiowania danych. 
Co skłoniło ich, żeby sprzedawać produk-
ty nieznanej fi rmy z Europy Wschodniej?
n Paweł Mączka To oni nas znaleźli, 

a pierwszy kontakt nawiązaliśmy po-

przez Twittera. Najwyraźniej spodobała 

im się nasza narracja i sposób komuniko-

wania. Po bliższym zapoznaniu się z ofer-

tą i strategią, zaczęli nas postrzegać jako 

partnera technologicznego. Nie jest to jed-

nostkowy przypadek, bowiem podobnie 

wygląda nasza współpraca z Dellem oraz 

IBM-em. Potrzeby wymienionej trójki są 

bardzo zbliżone. Storware uzupełnia ich 

portfolio w otwartych dystrybucjach kla-

sy KVM, Xen, Nutanix oraz OpenStack. 

n Jan Sobieszczański Warto dodać, że 

bardzo szybko zawarliśmy umowę dys-

trybucyjną z Catalogic Software. My uzu-

pełniliśmy ich portfolio oraz wsparliśmy 

na polskim rynku, a oni zapewnili nam 

dystrybucję na terenie całych Stanów 

Zjednoczonych. Poza tym bardzo  po-

mogli nami w zacieśnianiu kooperacji z 

IBM-em. Dzięki współpracy z Catalogic 

Software pozyskaliśmy kilku bardzo cen-

nych klientów, takich jak Cisco, Lenovo, 

US Navy czy Conair. Choć wcześniej sa-

modzielnie podpisaliśmy kontrakt z Dis-

ney Service. 

   Wspominacie o Dellu oraz IBM-ie. 
To wielkie koncerny, zatrudniające tabu-
ny developerów. Po co im produkt pol-

skiego producenta, skoro równie dobrze 
mogliby opracować takie rozwiązanie we 
własnym zakresie?
n Paweł Mączka W obecnych czasach 

liczy się czas wdrożenia aplikacji. Na-

pisanie od początku stabilnego oprogra-

mowania zajmuje od 24 do 36 miesięcy. 

My uzupełniamy tę lukę, a Dell czy IBM 

mogą wprowadzić aplikację na rynek 

w ciągu 6–9 miesięcy, czyli zyskują około 

dwóch lat. Wielkie koncerny znajdują się 

pod presją klientów, którzy grożą, że odej-

dą do konkurencji, jeśli produkty nie bę-

dą spełniać ich wymagań. To taki wyścig 

z czasem. Jednak nie jesteśmy tutaj pre-

kursorami, takie rzeczy dzieją się na ca-

łym świecie. Co nie zmienia faktu, że duzi 

gracze nie wybierają słabych partnerów. 

n Marcin Kubacki Warto na to popatrzeć 

z perspektywy osoby decyzyjnej w fi r-

mie, która planuje wprowadzenie nowej 

funkcjonalności bądź aplikacji. Biorąc pod 

uwagę obecne realia rynkowe już samo 

pozyskanie specjalisty, który zajmie się 

tematem, wcale nie jest łatwe, tym bar-

dziej, że mówimy o tworzeniu backupu na 

niszowych platformach. To jest poważna, 

techniczna przeszkoda. Do tego dochodzą 

kwestie związane z realizacją projektu do 

końca, a następnie uruchomieniem proce-

sów sprzedażowych. 

   Tego typu współpraca nie jest na 
rynku niczym nowym, ale to samo można 
powiedzieć o akwizycjach. Czy Storware 
jest na sprzedaż? 
n Jan Sobieszczański Myślimy o różnych 

opcjach, również o sprzedaży fi rmy. Biz-

nes robi się po to, aby zarabiać pieniądze. 

Oczywiście pojawiały się takie propozy-

cje ze strony innych vendorów, ale jak do 

tej pory nie udało nam się dojść do po-

rozumienia. Poza tym jesteśmy cały czas 

bombardowani propozycjami dofi nanso-

wania ze strony inwestorów z Polski, Ho-

landii, Wielkiej Brytanii, a także Kanady 

oraz Stanów Zjednoczonych. Jednak nie 

interesują nas bezduszni fi nansiści, lecz 

współpraca z branżowym partnerem, któ-

ry wniesie wartość dodaną do naszych 

produktów. To pozwoli się nam rozwijać. 

Żaden z właścicieli nie chce rozstawać się 

ze swoim dzieckiem. Owszem, istnieje ca-

ła masa przedsiębiorców, którzy najpierw 

budują biznes, by potem go sprzedać. 
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blicznej. Dane mogą być przechowywane 

w formie plików lub obiektów. Myślę, że 

żaden z producentów nie podszedł w ten 

sposób do tworzenia architektury. Byli-

śmy w totalnej opozycji do konkurentów, 

bowiem wszyscy zaczynali od opracowy-

wania narzędzi dla środowisk VMware’a 

oraz Hyper-V. My postępowaliśmy od-

wrotnie. W pewnym stopniu wpadliśmy 

w pułapkę, ponieważ czasami przypina 

nam się łatkę firmy od niszowych hiper-

wizorów. Co oczywiście nie jest prawdą. 

n Marcin Kubacki Obsługa wielu środo-

wisk wirtualizacyjnych bardzo pomaga 

nam w rywalizacji z konkurentami. Już 

niejednokrotnie szala przechylała się na 

naszą korzyść, bowiem nie zmuszaliśmy 

klienta do zmiany hiperwizora. Jesteśmy 

czymś w rodzaju puzzla, który wszędzie 

pasuje i rozszerza infrastrukturę ochrony 

danych bez konieczności wywracania ca-

łego systemu. 

   Czy rodzimi integratorzy postrze-
gają sprzedaż produktów Storware jako 
szansę, aby się wyróżnić na rynku?
n Jan Sobieszczański Teoretycznie tak 

powinno być, aczkolwiek – jak to zwy-

kle bywa – teoria rozmija się z prakty-

ką. Musimy mocno stawiać na edukację 

i wkładać dużo energii, aby uświadomić, 

że istnieją rozwiązania pozwalające za-

adresować potrzeby w zakresie ochrony 

danych dla niemal każdego zwirtualizo-

wanego środowiska. Choć istnieje pew-

na grupa integratorów, przede wszystkim 

tych związanych z Linuxem czy Red Ha-

tem, którzy wiedzą, że rynek rozwiązań 

do zakupu maszyn wirtualnych nie ogra-

nicza się do oferty dwóch dostawców. 

Chciałbym zwrócić 

uwagę na jeszcze je-

den fakt. Kiedy za-

czynaliśmy naszą 

działalność, próbo- 

waliśmy docierać 

bezpośrednio do 

klientów. Dopiero 

później budowaliśmy 

kanał partnerski. Obecnie zauważamy, że 

to klienci zaczynają wywierać pewną pre-

sję na partnerów. 

n Paweł Mączka Działania marketingo-

we prowadzone przez dużych graczy ma-

ją bardzo duży wpływ na integratorów. 

KANAPA CRN POLSKA

CRN nr 10/202116

My stwierdziliśmy, że pójdziemy trud-

niejszą drogą. 

n Paweł Mączka Rynek ochrony danych 

otwiera przed takimi dostawcami jak my 

ocean możliwości. Tym bardziej, że wła-

ściciele firm przeznaczają coraz więcej 

pieniędzy na rozwiązania do ochrony 

danych. W tym segmencie rynku IT dzie-

je się bardzo wiele, co pokazują przykła-

dy nowych vendorów, takich jak Rubrik 

czy Cohesity. W ostatnim czasie byliśmy 

świadkami trzech interesujących przejęć 

w segmencie systemów do backupu – Ve-

eam kupił Kastena, HPE przejęło Zerto, zaś 

Veritas wchłonął hubStor. Jeśli miałby się 

pojawić kupiec zainteresowany zakupem 

naszego biznesu, musi nas uskrzydlić i nie 

zabijać kultury organizacji. Historia po-

kazuje, że na początku niejedna akwizy-

cja wydawała się strzałem w dziesiątkę. 

Niestety, działania podejmowane przez 

nowego właściciela często sprawiają, że 

obiecujący produkt umiera.

   Oferujecie kompleksową ofer-
tę backupu maszyn wirtualnych wykra-
czającą poza wsparcie dla VMware’a oraz 
Hyper-V. Ale czy nie idziecie trochę za sze-
roko, obsługując kilkanaście niszowych 
hiperwizorów. Chyba jedynym vendo-
rem, który może z wami konkurować na 
tym polu jest Commvault. Czy nie jest to 
trochę sztuka dla sztuki?
n Paweł Mączka Rzeczywiście nikt poza 

nami i Commvaultem nie oferuje wspar-

cia dla tak dużej liczby środowisk wir-

tualnych, kontenerowych, chmurowych. 

Co więcej, w grudniu rozszerzamy moż-

liwości naszego oprogramowania o ob-

sługę kolejnych środowisk. Wychodzimy 

z założenia, że wiele organizacji korzysta 

z więcej niż jednego rozwiązania do wir-

tualizacji. Chcemy dać naszym klientom 

wolność wyboru. Jeśli rozbudują swoje 

środowisko informatyczne o nową plat-

formę do wirtualizacji, nie będą musie-

li zmieniać systemu do backupu. Między 

innymi dlatego zdecydowaliśmy się na 

natywną integrację z czterema najważ-

niejszymi graczami klasy enterprise, od 

dwóch dekad znajdującymi się w rapor-

tach Gartnera. Zrobiliśmy to jako pierwsi 

na rynku. Działamy automatycznie i po-

zwalamy składować kopie zapasowe 

w środowisku lokalnym i chmurze pu-

Jeśli pytasz ich o dostawców rozwiązań 

do backupu środowisk zwirtualizowa-

nych zazwyczaj wymieniają dwóch pro-

ducentów. Nie ukrywam, że dyskusje 

z resellerami czy integratorami nie nale-

żą do łatwych. Większość tych firm nie 

dąży do rozszerzenia swojego portfolio. 

Czasami mówią, że fajnie byłoby mieć 

Storware w ofercie, aczkolwiek wiązało-

by się to z koniecznością wykonania do-

datkowej pracy, polegającej na edukacji 

klientów. Natomiast w przypadku dwóch 

najbardziej znanych dostawców jest to 

niepotrzebne. Niemniej zależy nam na 

partnerach, którzy docenią naszą myśl 

technologiczną, komunikację w języku 

ojczystym czy bardzo szybkie wsparcie 

w przypadku pojawienia się problemów. 

   Z tego co rozumiem, pod wzglę-
dem technologicznym nie odstajecie od 
globalnych dostawców i nie macie wobec 
nich żadnych kompleksów. Czy zatem je-
dyną przewagą dużych graczy są fundusze 
marketingowe?
n Paweł Mączka Absolutnie nie mamy 

kompleksów wobec największych do-

stawców rozwiązań do ochrony danych. 

W świecie backupu oraz wirtualizacji czę-

sto rozmawia się o funkcjach, a zapomi-

na się o zasadniczych kwestiach. Wręcz 

genialnie robi to VMware, który zamiast 

skupić się na podstawowych rzeczach, 

pokazuje pięćdziesiąt nowych funkcji, 

ale potem okazuje się, że klienci tak na-

prawdę korzystają tylko z  trzech. Nie 

zamierzamy konkurować na tym polu, 

chociażby ze względu na mniejszą liczbę 

zatrudnionych developerów. Natomiast 

możemy śmiało rywalizować pod wzglę-

dem prostoty zarzą-

dzania. Jesteśmy też 

bardzo elastyczni, 

możemy stosunkowo 

łatwo i szybko wdro-

żyć funkcjonalności, 

jeśli klient zgłosi taką 

potrzebę, aczkolwiek 

wnikliwie analizuje-

my tego typu przypadki pod kątem wdro-

żenia dla większej liczby użytkowników. 

Nie spełniamy wszystkich życzeń. 

n Marcin Kubacki Już od samego po-

czątku projektowaliśmy produkty w taki 

sposób, aby można je było łatwo rozsze-

Działania marketingowe 
dużych graczy 
bardzo wpływają na 
integratorów.
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rzyć i dostosować do nowych środowisk. 

W tym obszarze mamy dużą przewagę 

nad konkurentami. W pewnym momencie 

zaangażowanie dziesięciu nowych deve-

loperów nie przełoży się w istotny sposób 

na tempo postawania nowego produk-

tu. Wąskim gardłem są procesy związa-

ne ze scalaniem funkcjonalności, a także  

testowaniem. 

n Paweł Mączka Im większa korporacja, 

tym większy opór wobec zmian. U nas 

wprowadzenie nowej funkcji może zająć 

kilkanaście minut, a w wielkich koncer-

nach potrzeba na to co najmniej kwartału. 

Wielkie organizacje dysponują ogrom-

nym kapitałem finansowym, ale poru-

szają się dużo wolniej niż mniejsi gracze. 

   Tak czy inaczej potrzebujecie za-
strzyku w postaci nowych developerów. 
Czy mocno odczuwacie deficyt tej grupy 
specjalistów na rodzimym rynku pracy?
n Jan Sobieszczański Zatrudniamy świet-

nych programistów, co nie zmienia faktu, 

że dotykają nas te same problemy, któ-

re mają inne przedsiębiorstwa poszuku-

jące developerów. Pandemia dodatkowo 

utrudniła proces rekrutacji, ponieważ 

firmy z USA czy Wielkiej Brytanii chęt-

nie zatrudniają osoby pracujące zdalnie. 

Tym samym programista pracuje w swo-

im warszawskim mieszkaniu dla koncernu 

bądź startupu z San Francisco, Palo Alto 

czy Londynu. Wymagania finansowe nie-

których kandydatów są absurdalne, choć 

nie zawsze idą w parzę z umiejętnościa-

mi. Czasami spotykamy się z bardzo dziw-

nymi żądaniami, na przykład żeby biuro 

znajdowało się w odległości nie większej 

niż kilometr od stacji metra. Inny z kandy-

datów stwierdził, że lokalizacja naszego 

oddziału nie odpowiada mu ze względu 

na bliskie sąsiedztwo masztu telekomu-

nikacyjnego. Jeden z programistów przy-

znał podczas rozmowy kwalifikacyjnej, że 

nasz produkt jest słaby i raczej nie zaan-

gażuje się w jego rozwój. Czasami ciężko 

się tego słucha. 

n Paweł Mączka Mamy własny pro-

ces rekrutacyjny i  jest on dłuższy niż 

w większości firm. W czasie rozmowy 

z kandydatem zawsze pytam o jego za-

interesowania. Jeśli widzę, że ma jakieś 

pasje, jego akcje rosną. Wspólnie uzgod-

niliśmy, że nie poddajemy się narracji 

rynkowej, według której programiści są 

trudną, drogą i roszczeniową grupą. Za-

trudniamy ludzi z odpowiednim sposo-

bem myślenia, chcących mieć wpływ 

na wytwarzany produkt. Marcin Kubac-

ki i programiści dokładają wszelkich sta-

rań, żeby dołączający do nas ludzie zostali 

z nami na lata. Choć wiadomo, że liczą się 

pieniądze i wygoda, my bardzo mocno 

stawiamy na atmosferę pracy. Wiadomo, 

że nie wyeliminujemy rotacji, ale jest ona 

dużo niższa niż w innych firmach. Szuka-

nie idealnego developera, który wejdzie 

do firmy i zrobi od razu wszystko od ręki, 

jest utopią. Najważniejsze jest zaangażo-

wanie i chęci. Obie cechy pozwolą nadro-

bić ewentualne braki. 

n Marcin Kubacki Proces rekrutacji zaj-

muje rzeczywiście dużo czasu i wkłada-

my w niego sporo wysiłku. Niestety, coraz 

częściej spotykamy się z dużymi brakami 

w wiedzy wśród zgłaszających się do nas 

kandydatów. Jeszcze kilka lat temu średni 

poziom wiedzy developerów był wyższy, 

niż ma to miejsce obecnie. Niejednokrot-

nie zdarzają się osoby, które na pierwszy 

rzut oka wydają się dobrze przygotowa-

ne, ale okazuje się, że popełniają bardzo 

proste błędy.

   Na koniec roku planujecie przepro-
wadzić rewolucję w portfolio. Na czym ma 
ona polegać?
n Jan Sobieszczański Planujemy 6 grud-

nia wprowadzić na rynek zintegrowaną 

platformę łączącą trzy produkty: vPro-

tect, KODO for Cloud oraz KODO for 

Endpoints. Już od dwóch lat staram się 

namówić wspólników do integracji tych 

rozwiązań. Nie chodzi nam o to, aby ści-

gać się z konkurencją, natomiast chcemy 

zapewnić klientom możliwość doboru 

różnych funkcjonalności z poziomu po-

jedynczej konsoli. Jest to korzystne rów-

nież dla nas, ponieważ nie musimy osobno 

tłumaczyć, czym jest KODO dla Microsoft 

365 czy vProtect. Zdecydowanie łatwiej 

jest przedstawić produkty w sposób sko-

masowany, w ramach jednej prezentacji. 

n Paweł Mączka Z naszych obserwacji 

wynika, że pozyskiwanie klienta zainte-

resowanego rozwiązaniem vProtect, a na-

stępnie innym produktem z naszej oferty 

wydłuża dwukrotnie czas sprzedaży. 

Ważna jest też kwestia związana z do-

świadczeniami użytkowników. Naszym 

zdaniem należy dążyć do upraszczania 

systemów w ramach jednego rozwiązania. 

   Słyniecie już z łączenia biznesu 
z  wieloma innymi aktywnościami, jak 
wsparcie fundacji, praca na rzecz zwie-
rząt, które trafiają do schronisk, koope-
racja z  Instytutem Oceanologii PAN 
w obszarze badań środowiska morskie-
go, czy wreszcie działalność muzyczna. 
Krótkie pytanie – kiedy kolejny branżo-
wy przebój i teledysk?
n Jan Sobieszczański  Masz rację. Nie sa-

mym biznesem człowiek żyje. I choć na-

szym przewodnim hasłem jest „In Backup 

We Trust”, to uważamy, że wręcz obo-

wiązkiem biznesu jest angażowanie się 

w działania CSR-owe, a także… dodanie do 

kultury organizacji odrobiny rock’and’rolla. 

Aktualnie pracujemy nad longplayem 

z prawdziwego zdarzenia. Planujemy dwa 

teledyski w ramach promocji. Datę pre-

miery pozostawimy na razie w tajemnicy.

Paweł Mączka Jan Sobieszczański Marcin Kubacki
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Fakty, ciekawostki i rozmowy

Większość spośród integratorów korzy-
stających z platformy Azure (58 proc.) twier-
dzi, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
posiadali wysoce strategiczną relację sprze-
dażową z Microsoftem, na którą składały się 
takie elementy, jak: prowadzenie wspólnych 
rozmów sprzedażowych, wzajemne zarzą-
dzanie klientami i dzielenie się informacjami 
o nich oraz tworzenie zespołów sprzedażo-
wych w celu rozwoju fi rmy. Dla porównania, 
43 proc. partnerów AWS i jedynie 31 proc. 
partnerów Google Cloud uważało, że mają 
wysoce strategiczne relacje sprzedażowe 
z tymi dostawcami. 

Większość ankietowanych integratorów 
Microsoft Azure stwierdziła również, że 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa 
się szybkiego rozwoju usług IaaS w opar-
ciu o tego dostawcę, przy czym aż 65 proc. 
przewiduje dwucyfrowy wzrost. Wzrostu 
na takim poziomie oczekuje 54 proc. bada-
nych partnerów AWS, a w przypadku Google 
Cloud 44 proc., a więc mniej niż połowa.

– Postrzegamy ten ranking jako potwier-
dzenie naszego zaangażowania w  zapew-
nianie partnerom możliwości tworzenia 
i sprzedaży zróżnicowanych rozwiązań, któ-
re pomagają klientom w migracji do chmu-
ry – skomentował wyniki badania Rodney 
Clark, szef kanału partnerskiego Microsoftu. 
Przedstawiciele AWS i Google Cloud odmó-
wili komentarzy. 

Chociaż uczestnicy badania przyznali 
Microsoftowi pierwsze miejsce w rankin-
gu Cloud Barometer, to trzeba podkreślić, 
że margines zwycięstwa tego usługodaw-
cy nad nad AWS-em był niewielki. Z an-
kiety wynika również to, że zajmująca 
trzecie miejsce Google Cloud w sposób 
błyskawiczny zdobywa nowych partne-
rów i wcale nie pozostaje daleko w tyle za 
pozostałymi dwiema platformami, jeśli 
wziąć pod uwagę ogólne zadowolenie fi rm 
współpracujących z tą właśnie platformą. 
Wygląda na to, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości starcie tytanów 
chmury w kanale sprze-
daży może zmienić 
się w naprawdę za-
ciekłą bitwę. 

W ramach badania Cloud Barometer amerykańska redakcja 
CRN zapytała tamtejszych integratorów o zalety i wady trzech 
najpotężniejszych platform chmurowych.

Wankiecie poproszono integrato-
rów o ocenę ich zadowolenia ze 
współpracy z trzema wiodącymi 

dostawcami platform chmurowych w pię-
ciu kluczowych kategoriach (wymieniamy 
je w kolejności ich ważności): możliwości, ja-
kie daje określona usługa, łatwość integracji, 
zyskowność, oferta cenowa, wsparcie w za-
kresie generowania popytu i leadów. W ba-
daniu wzięło udział ponad 200 integratorów, 
z których wszyscy są sprzedawcami usług 
IaaS w chmurze. 

Ankietowani integratorzy generalnie naj-
wyżej ocenili Microsoft Azure, wyróżniając 
tę platformę pod względem możliwości, ja-
kie daje, zyskowności i oferty cenowej. Dru-
gie miejsce w ogólnej klasyfi kacji zajął AWS, 
zdobywając najwyższe oceny pod względem 
łatwości integracji i obsługi generowania po-
pytu. Co ciekawe, Google Cloud, zajmujący 
trzecie miejsce w generalnym rankingu, nie 
triumfował w żadnej z pięciu ocenianych ka-
tegorii. 

Zdaniem Reeda Wiedowera, CTO w Co-
gnizant Microsoft Business Group (partne-
ra o statusie Microsoft Gold i Azure Expert 
MSP), istnieje dobry powód, dla którego Mi-
crosoft wyprzedził swoich rywali. 

– Ich programy partnerskie są wyraźnie doj-
rzalsze. Microsoft działa w ekosystemie part-
nerów znacznie dłużej niż Amazon czy Google 
– stwierdził Reed Wiedower.

Integratorzy oceniają najwię   
AWS, Microsoft,  

n Tomasz Janoś 
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Możliwości, jakie daje usługa, to najważ-
niejsza kategoria z  punktu widzenia in-
tegratorów, a platforma Microsoft Azure 
osiągnęła w niej najwyższy poziom satys-
fakcji z ich strony. Zdaniem partnerów Mi-

crosoftu Azure stanowi naturalne 
rozwiązanie dla wielu 

klientów ze wzglę-
du na powszechne 

korzystanie z in-
nych platform 
chmurowych 
Microsoftu — 
Microsoft 365 

(w  tym 

Outlooka i Teams) oraz Dynamics 365 we 
wdrożeniach CRM i ERP. W ich opinii Mi-
crosoft jest w stanie osiągnąć synergię mię-
dzy swoimi trzema chmurami.

– Platforma Azure, jako że jest częścią eko-
systemu Microsoftu, stanowi natychmiasto-
we, naturalne odniesienie dla wielu naszych 
klientów. Wyjaśnienie im, a zwłaszcza zarzą-
dom, możliwości platformy Azure jest znacz-
nie łatwiejsze niż w przypadku AWS, które jest 
nieco bardziej technicznym, takim trochę pro-
gramistycznym rozwiązaniem – twierdzi Bob 
Bailkoski, CEO globalnie działającego inte-
gratora Logicalis Group (partnera Microsoft 
Gold i Azure Expert MSP). 

W opinii integratorów Azure korzysta też 
na tym, że użytkownicy Microsoft 365 po-
siadają już tożsamości na platformie chmu-
rowej stworzone za pośrednictwem usługi 
uwierzytelniania Azure Active Directory. 

– Choć możliwe jest rozszerzenie Active
Directory na AWS, to nie znajdziemy tam 
Azure AD. Tymczasem Azure AD oferuje 
wiele funkcji zwiększających produktyw-

ność i wiele funkcji bezpieczeństwa, których 
nie ma w żadnej innej chmurze – podkreśla 
Zach Saltzman, Senior Director w  FMT 
Consultants (partner Microsoft Gold). 

Zdaniem współpracujących z Microso-
ftem integratorów obsługa infrastruktury 
chmury hybrydowej to kolejna mocna stro-
na tego dostawcy, który wdrożył takie roz-
wiązanie wcześniej niż AWS. W ich opinii 
Azure Stack daje klientom możliwość ochro-
ny inwestycji w ich środowiska lokalne i peł-
ną integrację ze środowiskiem chmurowym.

Jednym z  nowszych, unikalnych roz-
wiązań na platformie Azure jest Windows 

  kszych dostawców chmury
  a może Google?

Virtual Desktop (WVD), umożliwiające wie-
lu użytkownikom łączenie się z wirtualnymi 
pulpitami Windows 10 na jednej maszynie 
wirtualnej. Wobec upowszechnienia się pra-
cy zdalnej przybywa chętnych do korzysta-
nia z tej możliwości. 

- Integracja WVD z usługą Azure Active Di-
rectory sprawia, że mogę to wdrażać znacz-
nie szybciej – powiedział Mike Wilson, CTO 
w Interlink Cloud Advisors (partnera Micro-
soft Gold).

Dwie pozostałe kategorie, w których part-
nerzy ocenili platformę Azure jako najlep-
szą, dotyczyły zyskowności i oferty cenowej. 
Zach Saltzman stwierdził, że rentowność 
Azure’a zawsze była mocną stroną tej chmu-
ry. I choć nie ma znaczącej marży na licen-
cjach (zwykle wynosi ona około 15 proc.), to 
dostępnych jest wiele akceleratorów i dodat-
kowych rabatów. Zdaniem integratora te do-
datkowe zachęty mogą dodać kolejne 9 proc. 
do zysku. 

– Ostatecznie chodzi przecież o cykliczny 
przychód. Tym samym nawet niewielka mar-
ża staje się bardzo atrakcyjna – podkreśla 
Zach Saltzman.

Jak twierdzą ankietowani integratorzy, 
wielu dotychczasowych klientów Microso-
ftu również dostrzega korzyści cenowe przy 
wyborze platformy Azure w migracji do in-
frastruktury chmurowej.

– Przykładowo, chociaż ceny platform 
Azure i AWS są generalnie podobne, to korzy-
ści z programu Azure Hybrid Benefi t sprawia-
ją, że obciążenia Windows Server i SQL Server 
są znacznie tańsze w uruchomieniu na plat-
formie Azure. Kiedy już zainwestowałeś w li-
cencjonowanie Microsoft, możesz to zrobić 
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w sposób, w jaki nie jest to możliwe w przy-
padku AWS – twierdzi Mike Wilson. 

Zdaniem George’a Burnsa, Senior Con-
sultanta w fi rmie SPR (partnera Microsoft 
Gold i AWS Advanced Consulting), podej-
ście AWS polega na przedstawieniu wszyst-
kich możliwości programistom, a Microsoft 
prezentuje rozwiązanie, które wydaje się być 
bardziej przyjazne dla użytkownika. W re-
zultacie Microsoft ma „wygląd i styl”, z któ-
rym ludzie czują się bardzo komfortowo. 

– Ostatecznie, gdy jesteś w  ekosystemie 
Microsoftu, to twojej inwestycji dobrze słu-
ży dalsze w nim kupowanie. To świetny mo-
del i dobrze się komponuje. Przy czym działa 
to najlepiej u tych klientów, którzy kupują 
wszystko – zauważył George Burns.

Uczestnicy badania Cloud Barometer uzna-
li łatwość integracji za drugą najważniejszą 
kategorię. W tym przypadku najwyższą oce-
nę otrzymał AWS. Zdaniem George’a Burnsa 
to wynik dużego nacisku, jaki AWS kładzie 
na dostarczanie użytkownikom komplekso-
wego zestawu komponentów. O ile Microsoft 
pozycjonuje swoją ofertę jako rozwiązania 
pakietowe, o tyle AWS starannie przygoto-
wuje swoje produkty pod kątem integracji.

Także Chris Garvey, COO w fi rmie 2nd 
Watch (partner o statusie Microsoft Gold 
i AWS Premier), zgadza się, że platforma 
chmurowa Amazona wyróżnia się, jeśli 
chodzi o dostarczanie użytkownikom peł-
nego spektrum usług. Jako przykład podaje 
modernizację bazy danych, dla której AWS 
oferuje wiele usług zaspokajających różne 
wzorce wykorzystania danych i tworzących 
spójne scenariusze integracji.

– Ogólnie rzecz biorąc, AWS w  swoich 
ofertach przyjmuje podejście „builder-fi rst” 
i z punktu widzenia developmentu i inżynie-
rów ich potrzeby są dobrze zaspokajane – za-
pewnia Chris Garvey.

Zdaniem integratorów współpracujących 
z AWS objawiająca się na wiele sposobów 
przewaga tej platformy nad konkurencyjny-
mi chmurami wynika ze skali jej dostawcy. 
A według Erana Gila, CEO AllCloud (part-
nera AWS Premier Consulting), wraz ze ska-
lą przychodzi doświadczenie, wiedza oraz 
doskonałość produktów i usług. 

Dzięki swojej skali i doświadczeniu AWS 
stworzył całą organizację wokół możliwości 
transformacji produktów niezależnych do-
stawców oprogramowania w usługi SaaS. Ta 
organizacja to AWS SaaS Fac-
tory, z którą AllCloud współ-
pracowało, aby przekształcić 
aplikację BMC on-premi-
se w  chmurowy, działający 
w modelu „multitenant” pro-
dukt SaaS.

Zdaniem Joshui Quinta, 
Senior Directora w Server-
Central Turing Group (part-
nera AWS Advanced Consulting) większa 
skala AWS przekłada się również na więk-
szą dostępność pojemności. Jak twierdzi, 
AWS zachęca użytkowników do zakupu po-
jemności rezerwowej i nigdy nie było proble-
mów z jej dostarczaniem. Z kolei Microsoft 
nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących 
pojemności platformy Azure i na początku 
pandemii doszło do ograniczeń pojemności 
oraz awarii spowodowanych obciążeniami 
niektórych usług w chmurze.

– Nigdy nie spotkałem się z ograniczeniami 
w uruchomieniu zasobów w AWS. Nie mieli-
śmy problemów z pojemnością, wydajnością 

czy efektem „hałaśliwego sąsiada”. Tymcza-
sem Microsoft w zeszłym roku zmagał się 
z nawałem tych wszystkich klientów, którzy 
zdecydowali się przenieść na Azure podczas 
pandemii, by skorzystać z Microsoft 365 i Te-
ams’ów. Na pewno doszło tam do pewnych 
problemów z fi zyczną pojemnością – mówi 
Joshua Quint.

Podkreśla przy tym, że AWS wykazuje 
większą chęć do bezpośredniej interakcji 
i udzielania wskazówek — nawet jeśli ma 
do czynienia z niewielką fi rmą. Ma to wyni-
kać z tego, że dostawca wciąż posiada men-
talność startupową i pewne zamiłowanie do 
„małych i niedoświadczonych”. W przypad-
ku Microsoftu „trzeba mieć odpowiedni roz-
miar, by uzyskać tak osobistą relację”. 

Według partnerów skłon-
ność AWS do bezpośrednie-
go angażowania się w kanał 
sprzedaży przejawia się rów-
nież większym wspieraniem 
ich w rozwoju biznesu. Dla-
tego badane fi rmy oceniły 
tego dostawcę w  ankiecie 
najwyżej pod kątem gene-
rowania popytu i dzielenia 

się leadami. Ich zdaniem AWS jest znacz-
nie bardziej niż konkurencja zaangażowa-
ny w dostarczanie potencjalnych klientów 
partnerom.

Zdaniem Marka Claymana, CEO Navi-
site (partnera AWS Advanced Consulting, 
ale także Microsoft Gold i Azure Expert 
MSP), Microsoft bardziej polega na wyko-
rzystywaniu swoich wcześniejszych relacji 
z klientami, aby nabrać rozpędu w przy-
padku ich migracji na platformę Azure. Je-
go zdaniem, chociaż Microsoft ma wiele 
dobrych programów, odpowiednie fundu-
sze i chęć pomocy, to nie jest tak skuteczny, 

Badanie CRN 
ujawniło mocne 
i słabe strony 
trzech dostawców 
chmury.  

Ocena satysfakcji integratorów ze współpracy z dostawcami chmury publicznej

Pozycja w rankingu Możliwości 
produktu

Łatwość 
integracji Zyskowność Oferta cenowa Wsparcie w zakresie 

generowania popytu i leadów Ocena ogólna

1. Microsoft Azure 89,44 81,18 75,66 74,07 60,58 76,19

2. Amazon Web Services 85,56 81,69 72,80 72,42 61,49 74,79

3. Google Cloud 81,80 77,37 70,66 67,87 60,58 71,66

Źródło: Badanie „CRN Cloud Barometer”, liczba ankietowanych integratorów – 211 (wyłącznie fi rmy będące partnerami dostawców chmury publicznej). 
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o usługach CLOUDOWYCH
pracując bezpośrednio z przedstawicielami 
partnerów i swoimi przedstawicielami.

– Z kolei AWS zapewnia bardzo dobry mo-
del obsługi partnerów, co wynika zapewne 
z tego, że zaczynał od zera. Kiedy uruchamiał 
swoją platformę, to nie miał relacji z klienta-
mi. Dlatego wykonał sprytny ruch, od począt-
ku współpracując z ekosystemem partnerskim 
– stwierdził Mark Clayman.

W badaniu Cloud Barometer integratorzy 
przyznali Google Cloud trzecie miejsce w ka-
tegorii ogólnej, co wynikało z trzeciej pozycji 
we wszystkich kategoriach szczegółowych 
(z wyjątkiem jednej, w której zajął miejsce 
drugie ex aequo z Microsoft Azure). 

Ustawiony na ostatnim stopniu podium 
dostawca szybko jednak poszerza szeregi 
swoich partnerów, zwiększając tym samym 
rynkowy zasięg. Według danych dostarczo-
nych przez Google Cloud, ekosystem partne-
rów korzystających z tej platformy zwiększył 
się o  ponad 400  proc. w  ciągu ostatnich 
dwóch lat. Tak szybki napływ nowych part-
nerów znajduje odzwierciedlenie w ankie-
cie, w której 43 proc. dostawców rozwiązań 
Google Cloud przyznało, że współpracu-
je z tym dostawcą krócej niż dwa lata. Dla 
porównania, na to samo pytanie odpowie-
działo twierdząco 35 proc. partnerów AWS 
i 23 proc. partnerów Microsoft Azure.

Zdaniem integratorów, w ciągu ostatnich 
dwóch lat – od momentu zatrudnienia Tho-
masa Kuriana jako CEO Google Cloud – plat-
forma przestała być ukierunkowana przede 
wszystkim na społeczność programistów. 
Dostawca zaczął zatrudniać i budować tra-
dycyjny zespół sprzedażowy. W ankiecie 
Cloud Barometer Google Cloud zajął drugie 
miejsce (wraz z Microsoft Azure) w kate-
gorii wsparcia generowania popytu i udo-
stępniania leadów, co okazało się być jego 
najlepszym wynikiem.

– Kultura biznesowa, którą rozwija Google 
Cloud, polega na tym, że chcą dzielić się poten-
cjalnymi klientami. Chcą mieć swoich przed-
stawicieli na rynku, znaleźć nowego klienta, 
a następnie współpracować nad tą szansą ze spo-
łecznością partnerów – mówi Mark Clayman.

W 2020 r. partnerzy byli zaangażowani 
w trzykrotnie więcej związanych z Google 
Cloud umów z klientami niż w 2018 r. Do-
datkowo, w latach 2019–2020 liczba klien-
tów korporacyjnych obsługiwanych przez 
partnerów wzrosła o 50 proc. 

W opinii kilku integratorów skoncentro-
wanych na Google Cloud, wzrost atrakcyjno-
ści tej platformy wynika po części z rozwoju 
kluczowych technologii open-source, które 
stanowią podstawę wielu scenariuszy chmu-
rowych i hybrydowych. Dotyczy to takich 
rozwiązań, jak orkiestracja kontenerów Ku-
bernetes czy platforma Anthos oraz podej-
ście „Kubernetes anywhere”. 

I  chociaż wymienione technologie są 
przeznaczone do wdrażania w dowolnej in-
frastrukturze (w tym w także w konkuren-
cyjnych chmurach), to Google Cloud oferuje 
– zdaniem pytanych integratorów – najlepiej 
zaprojektowane i najbardziej efektywne kosz-
towo rozwiązanie do ich uruchamiania. Jak 
twierdzi Tony Safoian, CEO SADA Systems 
(Google Cloud Reseller Partner of the Year 
w latach 2018 i 2019), to właśnie 
specjaliści Google Cloud opraco-
wali standardy, na których opiera 
się środowisko wielochmurowe 
i chmura hybrydowa. W jego opi-
nii AWS dopiero w zeszłym roku 
użył w swojej komunikacji termi-
nu „multicloud”.

Na początku 2019  r. SADA 
sprzedała tę część swojego biz-
nesu, która była oparta o Micro-
soft, aby całkowicie skupić się na 
Google Cloud (pomimo tego, że 
integrator zdobywał wcześniej przez lata 
tytuły Microsoft Partner of the Year). 

– Po prostu wierzymy, że strategia Google 
jest najbardziej dopracowana, prokliencka 
i zoperacjonalizowana, najlepiej odzwiercie-
dlając obecne warunki rynkowe – twierdzi 
Tony Safoian.

Zdaniem Rajesha Abhyankara, CEO Me-
diaAgility, największym wyróżnikiem Google 
Cloud jest podejście oparte na korzystaniu 
z technologii udoskonalonych dzięki tak po-
tężnym produktom jak Gmail, wyszukiwarka 
Google czy YouTube, czyli aplikacjom o mi-
liardowej skali użytkowników.

– Obejmuje to wszystkie narzędzia progra-
mistyczne i wszystkie możliwości DevOps 
– automatyzację infrastruktury, Kubernetes, 
Anthos i stos AI. Ze względu na swoje bez-
płatne produkty Google korzysta z tak dużej 
ilości danych, że ich możliwości sztucznej 
inteligencji przewyższają wszystkich innych 
– podkreśla Rajesh Abhyankar.

MediaAgility, które posiada specjalizacje 
Google Cloud obejmujące infrastrukturę, 
tworzenie aplikacji i uczenie maszynowe, 
wykorzystuje możliwości tej platformy do 
szybkiego zwiększenia możliwości przetwa-
rzania danych przez naukowców, na przy-
kład w laboratoriach biotechnologicznych. 
Projekty tego integratora obejmowały skró-
cenie czasu przetwarzania danych w eks-
perymentach sekwencjonowania genomu 
– z jednego dnia do mniej niż godziny przy 
użyciu Google Cloud.

Jak stwierdził Allen Falcon, CEO Cumu-
lus Global – partnera Google Cloud – pozy-
cja tego dostawcy chmury w ankiecie Cloud 
Barometer odzwierciedla fakt, że ekosys-

tem Google Cloud wciąż wyma-
ga pewnego rozwoju. Chociaż 
możliwości sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego 
oferowane przez Google Cloud 
należą do najlepszych na rynku, 
to obaj wielcy rywale tej plat-
formy mają bardziej dojrzały 
ekosystem.

– W szczególności w przypad-
ku platformy Azure otrzymuje-
my więcej narzędzi, zarówno od 
Microsoftu, jak i innych fi rm. Jest 

też liczniejsza społeczność partnerów, którzy 
potrafi ą więcej zrobić z tymi narzędziami –
zauważa Allen Falcon, którego fi rma jest 
również partnerem Silver Microsoft. 

Przyznaje przy tym, że Google w  cią-
gu ostatnich 12–18 miesięcy poczynił duże 
postępy, jednak potrzeba jeszcze czasu, by 
ekosystem Google Cloud osiągnął ten sam 
poziom, co AWS i Microsoft.  n

Opracowano na podstawie artykułu „AWS 
Vs. Microsoft Vs. Google: How Partners Rank 
The Big 3 Cloud Companies”, opublikowanego 
w amerykańskim wydaniu CRN. 

Google 
Cloud nie 
triumfował 
w żadnej 
z pięciu 
ocenianych 
kategorii. 
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K ażda firma, niezależnie od wielko-
ści, wymaga wydajnej i nowocze-
snej infrastruktury IT. Wdrożenie, 

konserwowanie i serwisowanie jej mogą 
okazać się złożonym przedsięwzięciem 
– tym bardziej przy niewielkiej ilości za-
sobów i okrojonym budżecie. Zespoły IT 
muszą bowiem instalować systemy ope-
racyjne z poprawkami, oprogramowanie 
(w tym układowe), aktualizacje bezpie-
czeństwa, a przy tym nieustannie kontro-
lować zbiory aktywów i stan systemów. 
W  przypadku wdrażania nowych pra-
cowników i dodawania urządzeń, obcią-
żenie pracą wzrasta.

Zadbanie o  to wszystko może być 
trudne, nawet w jednej lokalizacji. Spra-
wy komplikują się ponadto przy ciągłej 
zmianie wymagań i  rosnącej cyfryza-
cji, dlatego zespoły IT muszą się do-
stosowywać do sytuacji. Na przykład 
podczas pandemii koronawirusa coraz 
więcej pracowników zaczęło pracować 
zdalnie. Elastyczne modele pracy będą 
nadal ważne w przyszłości: jak wynika 
z badań Microsoftu, takie są oczekiwa-
nia 64 proc. pracowników w Niemczech. 
Z kolei w Polsce, według danych Inqu-
iry, już blisko 76 proc. Polaków preferuje 
pracę poza biurem. Tymczasem urzą-

dzenia zdalne wymagają także konser-
wacji i bezpiecznej obsługi.

Pomoc w automatycznym  

Firmy mogą stawić czoła tym wyzwa-
niom, jeśli będą wydajnie zarządzać 
komputerami i  innymi urządzeniami. 
Potrzebują skalowalnych rozwiązań do 
automatycznego zarządzania systemami 
w siedzibie firmy oraz w domach pracow-
ników. Zespoły IT kontrolują, monitorują 
i zabezpieczają te urządzenia za pomocą 
odpowiednich narzędzi, aby szybko usu-
wać luki w zabezpieczeniach lub moni-
torować i  przywracać systemy w  sieci 
– wszystko to bez zakłócania bieżących 
procesów. 

Zarządzanie urządzeniami odbywa 
się z poziomu centralnej konsoli. Wśród 
szeregu funkcji, w jakie została ona wy-
posażona, warto zwrócić uwagę na funk-
cję raportów dotyczących aktywności 
i problemów. Pozwala administratorom 
zwiększyć wydajność i  bezpieczeń-
stwo systemów bez podnoszenia kosz-
tów. W ten sposób działy informatyczne 
oszczędzają czas i mogą skupić uwagę na 
zadaniach strategicznych. 

Istnieją dwie metody automatyzacji kon-
serwacji systemów: zarządzanie w paśmie 
(ang. in-band, IB) i poza pasmem (ang. out-
-of-band, OoB). Obie wymagają zarządza-
nia składnikami przez sieć. Występują 
jednak kluczowe różnice:

ADVERTORIAL

CRN nr 10/202122

Komputery w sieci firmowej zawsze wymagają aktualizowania na bieżąco. Narzędzia do zarządzania 
pozwalają wykonywać to zadanie wydajnie i bez większego wysiłku. Ale kiedy urządzenia są wyłączo-
ne lub system operacyjny nie działa, potrzebne są dodatkowe rozwiązania na poziomie sprzętowym. 

Jak łatwiej zarządzać
     komputerami służbowymi, nawet  
gdy te są wyłączone
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• w  przypadku zarządzania w  paśmie, 
komputery poddawane konserwacji mu-
szą być włączone i podłączone do sieci fir-
mowej; konieczne jest także uruchomienie 
systemu operacyjnego; 
• dla zarządzania poza pasmem kompu-
ter nie musi być włączony – może być wy-
łączony lub działać w trybie oszczędzania 
energii (w tym trybie uśpienia); narzędzia 
te są przydatne, nawet jeśli system opera-
cyjny nie działa lub nie został załadowany 
– jedyny wymóg jest taki, aby 
dostęp do komputera był moż-
liwy przez sieć firmową.

W przypadku zarządza-
nia w paśmie, oprogramowa-
nie współpracuje z systemem 
operacyjnym, niezależnie od 
sprzętu. Narzędzia te to m.in.
Microsoft Endpoint Mana-
ger. W  ramach tego pakietu 
w chmurze można zarządzać 
aplikacjami i  komputerami 
z systemem Windows 10 oraz 
smartfonami i tabletami, a także zabezpie-
czać je i wdrażać. Takie rozwiązanie jest 
odpowiedzią na większość standardowych 
codziennych zadań. Pozwala firmom wy-
dajnie konserwować urządzenia w sieci, 
znacząco ograniczając koszty i wymaga-
ny czas.

Zdarzają się jednak sytuacje, w  któ-
rych takie rozwiązania nie są wydajne. 
Na przykład może być konieczne szyb-
kie wdrożenie kluczowych aktualizacji 
bezpieczeństwa w czasie, kiedy kompu- 
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tery służbowe są wy-
łączone. Ewentualnie 
komputer w  domu 
pracownika nie może 

załadować systemu operacyjnego z powo-
du problemu z systemem BIOS.

W powyższych przypadkach pomocne 
będzie zarządzanie poza pasmem. Jest ono 
zintegrowane ze sprzętem i działa nieza-
leżnie od systemu operacyjnego. Admini-
stratorzy mogą za jego pomocą instalować 
aktualizacje lub poprawki, resetować lub 
uruchamiać systemy bądź wykonywać dia-
gnostykę zdalną – nawet jeśli urządzenia 
są wyłączone lub działają nieprawidło-
wo. W idealnej sytuacji firmy mogą połą-
czyć zarządzanie w paśmie i poza pasmem. 
Dzięki temu można wykonywać standar-
dowe zadania zarządzania nawet w sytu-
acji awaryjnej. 

 

Procesory AMD Ryzen PRO posiadają wie-
le wbudowanych funkcji zarządzania. Są 
kompatybilne z istniejącymi infrastruktu-
rami i łączą w sobie zarządzanie urządze-
niami w paśmie i poza pasmem w ramach 
jednego rozwiązania. Wśród zalet ukła-
dów AMD należy wymienić:
• współpracę z technologią zarządzania 
DASH opartą na otwartych standardach; 
dzięki temu można na przykład włączyć 
jednocześnie wszystkie urządzenia, aby 
zainstalować kluczowe aktualizacje; nas- 

tępnie zostają one przywrócone do trybu 
uśpienia; 
• możliwość zdalnego badania stanu sys-
temów, aby usunąć błędy związane ze 
sprzętem, systemem BIOS lub systemem 
operacyjnym; można nawet przywrócić 
domyślne ustawienia systemów;
• obsługę Microsoft Endpoint Manager 
i  innych często używanych narzędzi do 
zarządzania w paśmie; zarządzanie pro-
cesorami odbywa się poprzez wbudowane 
console; firmy mogą z nich korzystać do za-
dań zarządzania w paśmie i poza pasmem.

Oprócz funkcji zarządzania, techno-
logie AMD PRO obejmują funkcje bez-
pieczeństwa na poziomie procesora. 
Technologia Secure Processor, zintegro-
wana z procesorami AMD Ryzen PRO, 
uwierzytelnia oprogramowanie ukła-
dowe ładowane podczas uruchamiania 
komputera, zapobiegając jego wykona-
niu w razie jakichkolwiek wątpliwości. 
Technologia AMD Memory Guard, tak-
że dostępna z poziomu układu scalone-
go, szyfruje pamięć systemową, chroniąc 
w ten sposób poufne dane. 

Więcej informacji o procesorach AMD 
Ryzen PRO zamieszczono pod adresem: 
www.amd.com/en/ryzen-pro.

Zarządzanie 
urządzeniami 
odbywa się 
z poziomu 
centralnej 
konsoli.

AMD RYZEN PRO 
W PIGUŁCE
Procesory AMD Ryzen PRO umożliwiają 

zarządzanie komputerami w sieci firmo-

wej poza pasmem. Przy dodatkowym 

wykorzystaniu narzędzi do zarządza-

nia w paśmie, administratorzy mogą 

wygodnie zarządzać wszystkimi urzą-

dzeniami zdalnie – nawet jeśli doszło 

do zakłócenia ich normalnej pracy. 

Poprawia to bezpieczeństwo, zapewnia 

oszczędność czasu i zwiększa wydaj-

ność procesów. 
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i zakończyć zdobyciem certyfikatu. Pod-

sumowując: to nie są kursy pilotażu, ale 

podszkolenie na konkretną maszynę. 

Tak należy je traktować i z tego punktu 

widzenia spełniają swoją rolę. Wracając 

do branży IT: na szkoleniach producenc-

kich nie nauczymy się odpowiedzialnie 

wdrażać platform tej wielkości i takiej 

dostępności, jakie tworzy Grupa Eu-

vic. Możemy natomiast poznać pewne 

detale. W każdym razie cieszę się, że 

producenci szukają przede wszystkim 

partnerów kompetentnych, a nie takich, 

którzy mają takie czy inne certyfikaty.

 Jarosław Jaworski 
Wiedza jest nam potrzebna cały czas 

i dlatego, przy systematycznie maleją-

cej roli Channel Managerów, rośnie z ko-

lei znaczenie inżynierów technicznych 

u vendorów. I to takich inżynierów, któ-

rzy potrafią wesprzeć systemy naszych 

architektów już na etapie szykowania 

i dogrywania z klientami określonych 

koncepcji takiego czy innego wdroże-

nia. Tak właśnie działają nowi gracze 

w tym segmencie rynku IT, w którym 

działa Vayana. Świetnym przykładem 

jest Nutanix, producent głodny sukcesu 

i dobrze już znany w segmencie rozwią-

zań hiperkonwergentnych. To firma bu-

dowana na bazie inżynierów i właśnie 

dlatego mogę wypowiadać się o niej 

w samych superlatywach. Każda z osób, 

z którymi mamy tam do czynienia, od 

początku do końca zna oferowaną tech-

nologię i na bieżąco, aktywnie bierze 

udział w przygotowywaniu przez nas 

koncepcji dla klienta końcowego. Cie-

szy nas podejście, w którym możemy 

  Zacznijmy od oferty szkoleniowej producentów. 
Czy spełnia ona wasze oczekiwania?  
 Wojciech Wolny  
Warto w tym kontekście podkreślić, że 

w kanale partnerskim zaczynają przede 

wszystkim liczyć się kompetencje. I wła-

śnie dlatego, paradoksalnie, szkolenia 

organizowane przez producentów, choć 

ważne, nie są jednak dla nas krytyczne. 

O naszej przewadze decydują bowiem 

umiejętności inżynierów, którzy ma-

ją wieloletnie, unikalne doświadczenia 

we wdrażaniu przeróżnych systemów 

czy platform. Dla naszych ekspertów 

szkolenia producenckie stanowią je-

dynie cząstkowe uzupełnienie bardzo 

rozległej wiedzy, jaką dysponują. Można 

ich porównać do pilotów, którzy przez 

długi czas latali Boeingiem, a potem ka-

zano im się przesiąść na Airbusa. Pilot, 

który wylatał kilkadziesiąt tysięcy go-

dzin za sterami jednego samolotu, nie 

potrzebuje wówczas uczyć się wszyst-

kiego od nowa. Z jego punktu widzenia 

szkolenie jest czymś, co musi się odbyć 

DEBATA CHANNEL AWARDS 2021

Networking, edukacja,   
czy i jak producenci 

Czy polityka partnerska prowadzona przez producentów odpo-
wiada na oczekiwania integratorów – zarówno w zakresie opieki 
sprzedażowej, edukacji, a także działań marketingowych? Jakie 
działania vendorów w tym zakresie należy uznać za korzystne 
i zbieżne z oczekiwaniami polskiego rynku, a jakie są niepo-
trzebne lub wręcz przeciwskuteczne? Do dyskusji na ten temat 
zaprosiliśmy członków Kapituły konkursu Channel Awards 2021. 

dbają o partnerów
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korzystać z wiedzy inżynierskiej u pro-

ducenta nie tylko, kiedy jest problem, 

ale także kiedy jeszcze walczymy o da-

ne zamówienie. To inne podejście niż 

takie, w którym producent każe zbie-

rać partnerom kolejne, coraz to wyższe 

certyfi katy, niemal na zasadzie punk-

tów promocyjnych w Żabce. Cała wie-

dza techniczna danego producenta na 

tym etapie rozwoju rynku powinna być 

dla partnera dostępna od razu.

 Konrad Świrski  
Rzeczywiście zmienia się rola vendo-

rów w kanale partnerskim i moim zda-

niem dobrze, że tak się dzieje. Już 

nie jest tak, jak dziesięć lat temu 

i wcześniej, kiedy wielu producentów 

sprzedawało proste rozwiązania i po-

trzebowało w tym celu wielu małych 

partnerów. Teraz systemy są coraz 

bardziej złożone, więc vendorzy 

szukają partnerów dużych, po-

ważnych i kompetentnych. Te 

proste rozwiązania mogą bo-

wiem sprzedawać bezpośrednio. 

Obecnie główną zaletą partne-

ra jest siła i wysoka specjalizacja 

możliwa dzięki ludziom, którzy mają 

  marketing:

Mariusz
Iwański

Jarosław
Jaworski

Konrad
Świrski

Wojciech
Wolny

Uczestnicy 
debaty
(członkowie 
Kapituły 

tegorocznego 
konkursu)

prezes zarządu,
SimplicITy 

partner, Vayana 
Technologie 
Informatyczne 

prezes zarządu,  
Transition 
Technology 

prezes zarządu, 
Euvic  

Channel 
Awards

2021
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ogromne doświadczenie. Partnerzy są 

potrzebni do dużych, specjalistycznych 

projektów i dlatego ich liczba powinna 

być ograniczona do tych, których kom-

petencje stoją na odpowiednio wysokim 

poziomie. Dlatego szkolenia producen- 

ckie powinny być coraz bardziej specja-

listyczne i tak się dzieje, dzięki czemu 

rynek idzie w dobrą stronę. Przy czym 

ja jednak nadal widzę potrzebę zdoby-

wania certyfikatów. Z tym, że nie na za-

sadzie punktów w Żabce, ale w bardzo 

przemyślany sposób. Duże firmy, z du-

żą liczbą certyfikatów, w końcu zepchną 

z rynku tych mniejszych, którzy nie ma-

ją wystarczających kompetencji i tym 

samym zaburzają funkcjonowanie ryn-

ku, w tym jego transparentność. Wła-

ściwy poziom certyfikacji powinien być 

respektowany między innymi w prze-

targach publicznych, 

gdzie startujący po-

winien wykazać, 

że ma odpowied-

nio wyszkolony ze-

spół. Jeśli rynek 

będzie szedł w stro-

nę, w którą zmierza 

obecnie, to będzie na 

nim funkcjonować coraz mniejsza liczba 

integratorów, za to z coraz większymi 

kompetencjami.

 Mariusz Iwański 
Trudno się nie zgodzić z tym, że to kom-

petencje decydują o przewadze konku-

rencyjnej. Dlatego dostęp do wiedzy, 

jaki nam zapewniają producenci, to mo-

im zdaniem ogromny plus branży IT, któ-

ra stanowi elitę gospodarczą chociażby 

w kwestii tworzenia systemów e-lear-

ningowych. Oczywiście sam dostęp, czy 

też niewygórowany koszt szkoleń, nie 

tworzy jeszcze wygórowanych kompe-

tencji, bo do tego potrzebne jest również 

doświadczenie. Tym niemniej, na dzień 

dzisiejszy ciężko byłoby powiedzieć, że 

w kwestii jakości i dostępności szkoleń 

w kanale partnerskim jest dużo do zro-

bienia. To są moje pozytywne odczucia 

dotyczące wielu producentów, a jeżeli 

porównamy to do sytuacji sprzed kilku 

lat, to obecna wygląda bardzo dobrze.   

 A co możecie powiedzieć o polityce marketin- 
gowej producentów w kontekście wsparcia partnerów 
w sprzedaży?
 Wojciech Wolny  
To trudny temat i mogę się domyślać, 

dlaczego nie był do tej pory poruszo-

ny w CRN-ie. Od dość dawna mamy w 

tym przypadku do czynienia z brakiem 

przejrzystości, co na koniec dnia powo-

duje, że jako partnerzy tak do końca nie 

wiemy, w jakim środowisku się poru-

szamy. Dlatego kluczowe znaczenie ma 

właśnie przejrzystość polityki marke-

tingowej producentów. Na pewno nie 

chciałbym prowadzić 

firmy, która jest uza-

leżniona od takich 

środków. Uważam, 

że patologiczne są 

te modele bizneso-

we, w których firmy 

de facto na działal-

ności operacyjnej 

tracą, po czym na koniec roku zarabia-

ją na działalności marketingowej. My 

chcemy zarabiać na działalności opera-

cyjnej. Oczywiście fajnie, jeśli zarobi-

my o oczko więcej, bo jakiś vendor nas 

wesprze, doceniając naszą działalność 

na etapie presales’u. Natomiast wydaje 

mi się, że z punktu widzenia firm inży-

nierskich, a takie mamy w Grupie Eu-

vic, najcenniejsza byłaby przejrzystość 

ze strony vendora. Jeśli zasady pozy-

skiwania środków marketingowych by-

łyby przejrzyste, a  wysokość takich 

„dotacji” jasno określona, to byłoby nam 

łatwiej świadomie z nich korzystać. Ro-

bilibyśmy to nie tylko chętnie, ale też 

efektywnie. Ponieważ teraz tej przej-

rzystości brakuje, to nie przywiązujemy 

dużej wagi do tego aspektu współpracy 

z producentami. 

 Konrad Świrski 
Jeśli mówimy o działaniach marketin-

gowych w kanale partnerskim, to do-

strzegam jeden pozytywny aspekt 

związany z koronawirusem, a mianowi-

cie brak tych wszystkich eventów wy-

jazdowych dla najlepszych partnerów. 

Nie jest to bowiem zapoznawanie się 

z produktem, a tym samym zwiększa-

nie kompetencji, ale zabawa, którą uwa-

żam za mało profesjonalne podejście do 

biznesu. Zamiast spędzać tydzień w eg-

zotycznym kraju, lepiej poświęcić ten 

czas na rozmowy techniczne, z korzy-

ścią dla kolejnych wdrożeń. Obawiam 

się jednak, że eventy wyjazdowe wrócą, 

co nie będzie dobre dla rozwoju rynku 

IT. Zgadzam się z Wojtkiem, że przyszło-

ściowe są przede wszystkim dobre, me-

rytoryczne usługi na etapie presales’u. 

Zwłaszcza, że ta „prosta” sprzedaż nam 

ucieka, bo producenci tam, gdzie tylko 

mogą, działają poza kanałem partner-

skim. Nam zostają tylko trudne projek-

ty, do których niełatwo się przygotować, 

bo trzeba najpierw opracować całą kon-

cepcję określonego rozwiązania. Dlate-

go oczekiwałbym, że duzi producenci 

będą więcej uwagi poświęcali na to, że-

by nam pomóc na etapie presales’u niż 

skupiali się na klasycznym marketingu 

i mało technicznych eventach.

 Jarosław Jaworski
Do niedawna nie korzystaliśmy ze 

środków marketingowych dla partne-

rów, bo opieraliśmy się na marketingu 

szeptanym. Kiedy w końcu podjęliśmy 

taką próbę, to okazało się, że producen-

ci wciskają nas w ramy, nierzadko glo-

balne, w które musimy się wpasować 

i w określony sposób przedstawiać po-

szczególne rozwiązania naszym klien-

tom. Tymczasem mądrzej byłoby dać 

nam te środki i zaufać, że sami zrobi-

my dobrą kampanię danego produktu,  
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I właśnie w tym zakresie, czyli 
działań zagranicą, brakuje mi 
wsparcia ze strony producentów 

– Mariusz Iwański  
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jeśli jesteśmy do niego faktycznie prze-

konani, a to jest kwestia decydująca dla 

klientów. Swoją drogą, pracując dużo 

w ramach całego regionu CEE widzę, że 

w Polsce jest wyjątkowo dużo projek-

tów opartych na relacjach. To się jednak 

zmienia i coraz bardziej doceniane jest, 

że ktoś bardzo mocno angażuje się na 

etapie presales’u, tak żeby finalne roz-

wiązanie było możliwie najbardziej ko-

rzystne dla klienta. Dlatego, jeśli mowa 

o wsparciu ze strony vendorów, to li-

czymy na docenienie naszej aktywności 

w regionie i oczekujemy, że będziemy 

zapraszani do stołów negocjacyjnych 

poza Polską. To byłoby o wiele cenniej-

sze niż dwa tysiące dolarów na pro-

mocję za pomocą newslettera do kilku 

tysięcy osób. Nasz model biznesowy to 

koncentracja na pojedynczych klien-

tach, do których musimy docierać wy-

biórczo, ze specjalistyczną wiedzą. 

 Mariusz Iwański 
Przede wszystkim wielu producentów 

nadal poszukuje sensownego pomy-

słu na marketing. Tymczasem kierunek 

jest prosty: kluczowa jest transparent-

ność, prostota i wspieranie tych partne-

rów, których efektywność – wyrażona 

w wyniku finansowym – jest najwyższa. 

Wielu vendorów robi to bardzo dobrze, 

ale wielu innym wydaje się, że wiedzą 

lepiej od nas, jak powinniśmy te pie-

niądze wydawać. Stąd pomysły, które 

czasem bardzo odbiegają od potrzeb 

naszych i naszych klientów. My sami, 

jako integratorzy, wiemy, czego potrze-

bujemy, a więc kiedy jest koniunktura 

na eventy, a kiedy lepiej będzie prze-

rzucić te nakłady na presales, a jesz-

cze w innym przypadku na newsletter. 

Ja jestem zwolennikiem upraszczania 

i im prostszy jest system, tym lepiej dla 

partnerów. 

  Przejdźmy do kwestii networkingu pomiędzy 
integratorami i roli, jaką w jego animowaniu pełnią ven-

dorzy. Na ile się z niej wywiązują i na ile networking jest 
wam potrzebny? 
 Wojciech Wolny 
Networking jest wartościowy dla ma-

łych firm, które dopiero wchodzą na 

rynek. Przy czym firmy, które lata te-

mu postawiły na mocne relacje z jed-

nym tylko vendorem, zatrzymały się na 

pewnym etapie rozwoju i nie zdołały się 

wyskalować. Z kolei tacy integratorzy 

jak Euvic, na dużo dalszym etapie roz-

woju, nie potrzebują już tego typu ne-

tworkingu. Wiemy, do kogo zadzwonić  

w określonej sprawie i jeśli, przykłado-

wo, mamy problem związany z Sales- 

force’em, to dzwonimy do Transition 

Technologies, a kiedy spotykamy się  

z trudnym wyzwaniem w obszarze da-

ta center, zwracamy się do specjalistów 

z Vayana. Trzeba jednak przyznać, że 

wiele z tych kontaktów nawiązaliśmy 

właśnie kiedyś na różnych eventach 

partnerskich. Dlatego podkreślam, że 

na wczesnym etapie rozwoju to było 

ważne. Swoją drogą 

to, co robili kiedyś 

w tej materii vendo-

rzy, teraz w dużym 

stopniu przejęły or-

ganizacje branżowe, 

takie jak ITCorner 

czy SoDA, pomagając 

mniejszym firmom w 

rozwoju i współpracy  

i, co ważne, nie jest to 

działanie nastawione na sprzedaż jed-

nego produktu, ale na współpracę przy 

bardzo różnych projektach. Ten model 

sprawdza się doskonale, zmienił się 

bowiem charakter polskich przedsię-

biorstw, które dziś są bardziej otwarte 

na kooperację i wierzą w nią bardziej 

niż przed laty.

 Konrad Świrski 
Rynek IT ulega konsolidacji i nie wiem, 

czy nadal dużym vendorom potrzebne 

są eventy partnerskie. Potrzebują raczej 

dużych partnerów, z którymi mogą na 

bieżąco utrzymywać bezpośrednie re-

lacje. My, jako duże firmy, płacimy za 

szkolenia, wynagradzamy wysokiej kla-

sy specjalistów, wspólnie rozwijamy ry-

nek. Mniejsze firmy na zmieniającym się 

rynku partnerskim powinny znaleźć so-

bie swoją niszę.

 Jarosław Jaworski
Ja wartość networkingu dostrzegam na 

innym poziomie, to znaczy wśród in-

żynierów, którzy w ten sposób mogą 

wymieniać między sobą wiedzę. Jeśli 

vendor potrafi to umożliwić, daje tym 

samym niesamowitą wartość dodaną, 

bo na takich eventach mówi się wy-

łącznie o konkretach. Przy okazji produ-

cent może się dowiedzieć, że jego nowy 

„wspaniały” feature jest w praktyce nie-

wykorzystywany lub wręcz znienawi-

dzony. Wiem, co mówię, bo sam jestem 

tak zwanym prezesem pracującym jako 

architekt systemów i kiedy potrzebuję 

pomocy, to kolega architekt z innej fir-

my odbiera mój telefon 

nawet o  trzeciej w  no-

cy. To jest ta wyjątkowa 

wartość, a nie, że partne-

rzy spotykają się na po-

ziomie biznesowym i to 

w dziwnej aurze jednego 

vendora. Nie tędy droga 

w dzisiejszych czasach… 

 Mariusz Iwański
Pamiętam czasy, kiedy 

funkcją sprzedaży były konferencje 

branżowe. To były spotkania w formu-

le otwartej, gdzie teoretycznie można 

było poszukać potencjalnych klientów. 

W praktyce, na dobrą sprawę, sprowa-

dzało się to bardziej do integracji niż 

sprzedaży. Dzisiaj, na rynku zaawan-

sowanych systemów, trudno sobie wy-

obrazić, że ktoś przyjdzie na takie czy 

inne targi po ulotkę. Jeśli chcemy my-

śleć o  rozwoju, musimy patrzeć po-

za granice kraju, bo rynek lokalny jest 

Przy malejącej roli 
Channel Managerów 
rośnie z kolei znaczenie 
inżynierów technicznych  
u vendorów

– Jarosław Jaworski  
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ograniczony, mimo rozwoju gospodar-

ki i potrzeb polskich klientów. I właśnie 

w tym zakresie, czyli działań zagranicą, 

brakuje mi wsparcia ze strony produ-

centów. Gdyby producenci umieli pro-

wadzić networking pomiędzy swoimi 

integratorami z różnych krajów, mo-

glibyśmy razem z nimi rozwijać biznes 

w znacznie większej skali niż dotych-

czas. Tymczasem każdy lokalny oddział, 

każda lokalna organizacja partnerska 

stawia na hermetyczność i zamyka się 

na konkurencję z zewnątrz. My ze swo-

imi wysokimi kompetencjami i niższy-

mi cenami jesteśmy postrzegani jako 

niebezpieczeństwo i nie dopuszczani 

do innych rynków. Producenci, którzy 

to zmienią, w krótkim czasie osiągną 

przewagę konkurencyjną.

 Czy zgadzacie się, że wsparcie dla partnerów 
na poziomie regionalnym czy globalnym nabiera co-
raz większego znaczenia? 
 Jarosław Jaworski 
Właśnie teraz realizujemy projekt, w ra-

mach którego musimy dostarczyć roz-

wiązanie jednego vendora do dwóch 

centrów danych – jednego w Polsce,  

a drugiego w Niemczech. W tym celu 

musimy kupić usługi serwisu sprzętu 

i okazuje się, że w pol-

skiej dystrybucji sprze-

dadzą nam je bardzo 

chętnie, ale już w Niem-

czech nie bardzo. Nie 

udało nam się przy tym 

uzyskać pomocy w pol-

skim oddziale producen-

ta, który odsyła nas do 

Niemiec. Jak widać, ven-

dorzy chcą nas raczej 

trzymać w granicach kraju, podcina-

jąc nam nieco skrzydła, kiedy szukamy 

możliwości rozwoju zagranicą.  

 Wojciech Wolny  
Cieszę się, że na koniec wreszcie mogę 

się z czymś nie zgodzić. My nie mamy 

takich problemów. Wzięliśmy sprawy 

w swoje ręce i działamy poza Polską 

poprzez organizowanie lokalnych od-

działów. Tak zrobiliśmy na przykład 

w Szwecji, gdzie jesteśmy dużym part-

nerem AWS-u. Był nawet taki kwartał, 

kiedy sprzedaliśmy 

na tamtym ryn-

ku najwięcej usług 

chmurowych tego 

producenta. Mamy 

tam lokalny zespół 

i  lokalne wsparcie, 

zarejestrowaliśmy 

zagraniczną spółkę, 

zatrudniając zagra-

nicznych specjalistów na miejscu. W ten 

sposób staliśmy się lokalną firmą, któ-

ra ma swojego opiekuna w szwedzkim 

Amazonie. W tych miejscach poza Pol-

ską, w których chcemy być, gramy w lo-

kalną grę, zamiast kopać się z koniem. 

Trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić 

i wierzyć w to, że się uda. 

 Konrad Świrski  
To dobry kierunek, bo każdy lokalny ry-

nek jest zamknięty dla partnerów z in-

nych krajów. W obecnej sytuacji nie 

da się robić globalnych transakcji ty-

pu cross-border, a przynajmniej jest to 

bardzo trudne. Jedynym sposobem jest 

budowanie własnych lokalnych spółek 

lub przejmowa-

nie tych miejsco-

wych. Trzeba 

się cieszyć, że 

w ogóle, jako pol-

skie firmy, doro-

śliśmy do takiego 

etapu. Gratuluję 

Grupie Euvic, że 

robi to skutecz-

nie – w Transition 

Technologies też idziemy tą drogą, ale 

nie tak szybko. Zresztą od dawna powta-

rzam, że Wojciech Wolny jest dla mnie za  

szybki (śmiech). 

 Jarosław Jaworski 
Trzeba jednak przy tym odróżnić, czy 

polski integrator chce być obecny na ja-

kimś rynku i na nim konkurować, od tego, 

czy chce po prostu jakiemuś zagranicz-

nemu klientowi dostarczyć określone 

rozwiązanie, bo klient ten działa global-

nie i potrzebuje tego produktu w róż-

nych lokalizacjach 

i  to jest warunek 

realizacji projektu. 

A  przecież dla pol-

skich firm nierealne 

jest budowanie przy-

czółków we wszyst-

kich najważniejszych 

miejscach na świecie. 

Integratorów, którzy 

mają takie możliwości, jest zaledwie kil-

ku i żaden z nich nie pochodzi z nasze-

go regionu. Dlatego oczekiwałbym, żeby 

vendorzy opracowywali dla lokalnych 

integratorów globalne sposoby działa-

nia i konkretne procedury, które można 

byłoby stosować w takich właśnie, okre-

ślonych przypadkach, a nie zmuszali ich 

do biegania od oddziału do oddziału lub 

od dystrybutora do dystrybutora i od-

bijania się od ściany. Producenci wcze-

śniej czy później i tak będą się musieli 

do tego dostosować, bo sami coraz czę-

ściej, w odpowiedzi na potrzeby global-

nych klientów, tworzą technologie, które 

agregują wiele różnych, zlokalizowa-

nych daleko od siebie rozwiązań i sys-

temów, co wręcz zmusza integratorów 

do działania ponad granicami. 

 Mariusz Iwański 
Pozwolę sobie to podsumować w nastę-

pujący sposób: przecież mamy w Unii 

Europejskiej przepisy o  swobodnym 

przepływie towarów i usług. A zatem 

to wszystko, o czym była tu mowa, to 

są sztuczne ograniczenia, ogranicze-

nia, które prędzej czy później runą. Nie 

wiem, kiedy to nastąpi, ale jeśli mamy 

się dalej rozwijać, to nie widzę innego 

wyjścia. 

 Debatę moderowali: 
Tomasz Gołębiowski  
Ireneusz Dąbrowski, sekretarz konkursu 
Channel Awards 2021 

W polityce marketingowej 
producentów mamy do 
czynienia z brakiem 
przejrzystości 

– Wojciech Wolny  

Nie wiem, czy nadal dużym 
vendorom potrzebne są eventy 
partnerskie. Potrzebują raczej 
dużych partnerów

–  Konrad Świrski 
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Zasoby, których ludzie potrzebują do 
wykonywania zdalnej pracy, znajdu-
ją się w wielu miejscach: na serwe-

rach w biurze,  domu lub chmurze. Zespoły 
IT zaś mają za zadanie chronić przed zagro-
żeniami każdego użytkownika oraz każdy 
zasób, bez względu na to, gdzie się znajdują. 
Tymczasem cyberprzestępcy stosują coraz 
lepsze i bardziej podstępne sposoby infi l-
tracji cyfrowej infrastruktury.

Zabezpieczanie przedsiębiorstw, których 
pracownicy oraz zasoby mogą znajdować 
się w dowolnym miejscu, wymaga przed-
sięwzięcia szeregu działań. Wśród nich bar-
dzo ważna jest ochrona łączy, dzięki którym 
użytkownicy uzyskują dostęp do zasobów 
z dowolnej lokalizacji, przede wszystkim 
z domu lub biura.

Pracownikom fi rm, w których wdrożona 
została zapora Sophos Firewall, producent 
proponuje instalację na ich komputerach 
darmowego klienta Sophos Connect VPN.
Jednak, aby uzyskać najwyższą jakość zdal-
nej łączności, warto skorzystać z proste-
go urządzenia Sophos SD-RED (Remote 
Ethernet Device), które współpracuje z So-
phos Firewall, aby połączyć oddziały, zdalne 
lokalizacje i osoby prywatne z główną siecią 
– fi zyczną lub w chmurze (wizualizacja tak 
stworzonej infrastruktury przedstawiona 
jest na schemacie powyżej).

Wiele fi rm podchodzi jednak do spraw 
bezpieczeństwa bardzo restrykcyjnie i wy-
maga znacznie więcej, niż VPN mógł kie-
dykolwiek zapewnić. Dla nich powstało 
rozwiązanie Sophos Zero Trust Network 
Access (ZTNA). Nieustannie prowadzi ono 

weryfi kację użytkownika, zazwyczaj z za-
stosowaniem mechanizmów 2FA i kontroli 
tożsamości, a także kontrolę stanu urządze-
nia oraz jego zgodności z regułami polityki 
bezpieczeństwa. Sophos ZTNA upewnia 
się, że urządzenie jest znane, zaktualizo-
wane, odpowiednio chronione i ma włączo-
ne szyfrowanie. Informacje te wykorzystu-
je do podejmowania decyzji o przyznaniu 
użytkownikowi dostępu do zasobów.

Sophos ma w  ofercie także pełną paletę 
rozwiązań zapewniających ochronę urzą-
dzeń oraz znajdujących się na nich danych 
i aplikacji. Do zabezpieczania sprzętu służy 
Sophos Intercept X – zastosowano w nim 
wielowarstwowe mechanizmy, które blo-
kują działania atakujących w wielu punk-
tach i  przeciwdziałają stosowaniu przez 
nich tzw. ruchu pobocznego, aby niezau-
ważenie przenosić dane, instalować opro-
gramowanie ransomware oraz inne złośliwe 
narzędzia i backdoory do wykorzystania 
w przyszłych atakach.

Odmianą tego narzędzia, zaprojektowa-
ną specjalnie dla analityków bezpieczeń-
stwa i administratorów IT, jest Intercept 
X with EDR (Endpoint Detection and Res-
ponse). Umożliwia ono analizę podejrza-
nych sygnałów wskazujących na obecność 

Sophos oferuje kompletne portfolio produktów ochronnych 
nowej generacji o zaawansowanej funkcjonalności. Są one 
zarządzane poprzez zintegrowaną internetową platformę 
Sophos Central, która zwiększa elastyczność tego procesu 
i zmniejsza codzienne koszty administracyjne.

do zdalnej pracydo zdalnej pracy
Sophos przygotuje firmy 

zagrożeń, a także poprawienie higieny ko-
rzystania z rozwiązań IT.

Jeśli klient nie ma czasu, wystarcza-
jących zasobów lub wiedzy do przepro-
wadzenia własnego śledztwa, pomocna 
może być usługa Sophos Managed Threat 
Response (MTR). Daje ona dostęp do ze-
społu ekspertów, którzy monitorują w try-
bie 24/7 środowisko IT pod kątem obecności 
zagrożeń i trwających incydentów. W przy-
padku ich wykrycia natychmiast reagują, za-
nim atakujący poczynią szkody.

W sytuacji, gdy pracownicy używają pry-
watnych urządzeń do pracy, zespoły IT sta-
ją przed wyzwaniem ochrony fi rmowych 
danych bez naruszania prywatności użyt-
kowników. Rozwiązanie Sophos Mobile 
umożliwia zabezpieczanie i zarządzanie 
urządzeniami końcowymi z systemami iOS, 
Android, Chrome OS, Windows 10 i macOS. 
Nie ma znaczenia proporcja używanych 
w przedsiębiorstwie urządzeń prywatnych 
i fi rmowych, co jest idealnym rozwiązaniem 
przy stosowaniu modelu BYOD.

ADVERTORIAL
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Zachęcamy do lektury 
dokumentu, w którym 

Sophos przedstawia 
szczegóły rozwiązań 

umożliwiających 
ochronę przedsię-

biorstw o rozproszonej 
infrastrukturze IT.

SD-RED

Sophos Connect
Zdalni pracownicy VPN Biuro

Sophos Firewall

Sieć LAN

Centrum danych
Chmura
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– Produkty sieciowe cieszą się dużym po-
pytem i co prawda niewielkim, ale jednak 
wzrostem w stosunku do roku poprzednie-
go – mówi Marcin Kołpak, Product Ma-
nager w Veracomp – Exclusive Networks.

Na spory wzrost zapotrzebowania na 
infrastrukturę Wi-Fi w  domach w  mi-
nionych kwartałach wskazują natomiast 
dane światowe. Według IDC w  II kw. 
2021 r. rynek wzrósł o 10 proc. wobec II 
kw. 2019 r., czyli czasu sprzed problemów 
z Covid-19. 

– Użytkownicy zrozumieli, że sieć bez-
przewodowa nie jest z gumy i ma wiele 
ograniczeń, jeśli chodzi o  jej wydajność. 
Szybko okazało się, że choć deklarowana 
prędkość łącza internetowego od dostaw-
cy jest wysoka, domowy router nie daje ra-
dy obsłużyć wszystkich urządzeń w sieci 
– twierdzi Robert Kulasiński, Distribu-
tion Channel Manager w TP-Linku.

W związku ze zmianą sposobu korzy-
stania z sieci domowych w ciągu ostat-
niego roku, obserwuje się dwa zasadnicze 
trendy: zainteresowanie sprzętem podno-
szącym wydajność, jak i zasięg domowego 
Internetu. Stąd rośnie sprzedaż urządzeń 

Co istotne, dane Play wskazują rów-
nież, że w domach i SOHO bardzo ważna 
jest jakość połączeń bezprzewodowych. 
Otóż niemal wszyscy, bo 97 proc. użyt-
kowników ankietowanych przez opera-
tora, korzysta z sieci Wi-Fi. Sieć musi też 
zapewnić dostęp do wielu urządzeń jed-
nocześnie, ponieważ 66 proc. badanych 
korzysta z Internetu na czterech i więcej 
urządzeniach, a ich ilość z pewnością bę-
dzie rosła. 

Użytkownicy domowej sieci po-
trzebują obecnie przede wszyst-
kim niezawodności. Jak wynika 

z badania Play dla 98 proc. z nich ważne 
jest stabilne połączenie, które zapewnia 
Internet stacjonarny. To oczywiste, sko-
ro aż 70 proc. pytanych wykorzystuje sieć 
do pracy i nauki. Do tego ponad 80 proc. 
potrzebuje Internetu do oglądania fi lmów 
i seriali, a dwie trzecie (63 proc.) używa 
sieci do grania. 

RYNEK

Zdalna praca i nauka skłoniła użytkowników domowych do poprawy prędkości 
i zasięgu sieci. Zakupy sprzętu będą kontynuowane, wraz z zapotrzebowaniem 
na lepszą jakość połączeń oraz rosnącą ilość danych. 

DOMOWE SIECI
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89%

82%

74%

70%

63%

...do przeglądania stron www

…korzystania z mediów społecznościowych

…oglądania fi lmów i seriali

…komunikacji

…pracy i nauki

…do gamingu

Internet w domu 
wykorzystywany jest...
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dycyjnymi wzmacniaczami sygnału – in-
formuje Robert Kulasiński. 

Z kolei w dystrybucji można zauwa-
żyć, że oprócz zestawów mesh, także 
ekstendery wciąż mają wzięcie. Na uwa-
gę zwraca przy tym mniejsza niż w ub.r. 
popularność routerów VPN, które ku-
powane są przez konsumentów do pra-
cy zdalnej. Ostatnio mniejszym popytem 
cieszą się również najprostsze routery – 
sprzęt z dolnej półki cenowej.

– Klient jest w stanie zapłacić więcej za 
nowoczesne urządzenie, które można ob-
sługiwać z pomocą aplikacji – przekonuje 
Marcin Kołpak.  

Sygnalizowane jest też rosnące zapo-
trzebowanie na gamingowe routery, jak 
również sprzęt z wydajnymi procesorami 
i antenami dla sieci działającej w dwóch 
pasmach. A jako, że ważniejszym niż przed 
pandemią aspektem stało się bezpieczeń-
stwo, funkcje takie jak sieć dla gości i kon-
trola rodzicielska mają spore znaczenie 
przy wyborze sprzętu. 

Tym niemniej świadomość cyberza-
grożeń w domach nadal jest różna, na co 
zwraca uwagę Grzegorz Michałek z Arca-
bitu. Jak ocenia, stan wzmożonej czujno-

Wi-Fi 6, a co istotne, segment ten jest da-
leki od nasycenia, na co także wskazu-
ją dane światowe. Według IDC w II kw. 
2021 r. punkty dostępowe Wi-Fi 6 gene-
rowały 24,5  proc. przychodów w  seg-
mencie konsumenckim, w porównaniu 
z 20,3 proc. w I kw. 2021 r. Wynika więc 
z tego, że mimo wzrostu sprzedaży Wi-
-Fi 6, nadal zdecydowana większość ryn-
ku to Wi-Fi 5.

Na polskim rynku można zaobserwo-
wać ponadto znaczny wzrost zaintereso-
wania systemami mesh, czyli zestawami 
składającymi się z kilku urządzeń, które 
ułatwiają zwiększenie wydajności, sta-
bilności jak i zasięgu Wi-Fi, a są przy tym 
łatwe w  konfi guracji i  zarządzaniu. To 
zresztą jedno z najważniejszych oczeki-
wań użytkowników prywatnych.

Urządzenia w  ramach modelu mesh 
komunikują się ze sobą, tworząc jednoli-
tą sieć bezprzewodową. Przełączanie się 
pomiędzy jednostkami odbywa się auto-
matycznie bez ryzyka utraty połączenia.

– Ze względu na popularyzację pracy 
zdalnej, znacznie wzrosło zapotrzebowa-
nie na tego typu rozwiązania. Jednocześnie 
obserwujemy spadek zainteresowania tra-

Zdaniem integratora 

n Henryk Guzik, właściciel Guzik – Systemy 
Informatyczne

W zeszłym roku obserwowaliśmy 

duży wzrost zapotrzebowania na 

routery w związku z przejściem na 

pracę zdalną. W tym roku sprzedaż 

utrzymuje się na podobnym, dość 

wysokim poziomie – widać popyt na 

systemy mesh, przełączniki i inny 

sprzęt sieciowy. Sporo klientów pry-

watnych, zwłaszcza tych, którzy ma-

ją domy, nadal przychodzi do mnie 

z problemami z przepustowością 

i zasięgiem sieci, bo ludzie mają te-

raz więcej urządzeń, oglądają fi lmy, 

grają, a do tego mają kamery moni-

toringu. Generalnie klienci przycho-

dzą z jakimś problemem i chcą, aby 

go rozwiązać, a nie szukają konkret-

nych urządzeń, bo większość się na 

tym nie zna. Z tego, co obserwuję, 

standardowe routery od dostawców 

Internetu nie zawsze są w stanie wy-

korzystać przepustowość sieci i jesz-

cze nie wszyscy zdają sobie z tego 

sprawę. Klientom polecam sprzęt 

nietani, ze średnich i wyższych pó-

łek i wielu akceptuje taką ofertę, jeśli 

tylko im się wytłumaczy, dlaczego 

mają zapłacić więcej. Gdy przeko-

na się klienta, że za wyższą cenę 

wszystko będzie działać jak należy 

i będzie mieć spokój, to kupi. Nato-

miast ci, co wolą płacić mniej, mi-

mo że to odradzam, i tak wracają do 

mnie po coś lepszego. Poza tym wolę 

oferować produkty droższe i lepszej 

jakości nie tylko dla marż, ale też dla 

własnego komfortu pracy i renomy 

fi rmy. Nie chcę później wysłuchiwać 

pretensji, że coś taniego nie działa 

przeze mnie, a ja mam to poprawiać 

czy naprawiać. Natomiast, gdy mimo 

wszystko droższe rozwiązanie oka-

zuje się problematyczne i muszę in-

terweniować, to przynajmniej wiem, 

że klient za to dobrze zapłacił. 

ści związany z przejściem na pracę zdalną 
jedynie chwilowo wpłynął na kompetencje 
i zachowania użytkowników. Przykłado-
wo, praca w trybie home offi  ce nadal jest 
realizowana poprzez bezpośrednie prze-
kierowanie portów zdalnego pulpitu. 

Możliwe, że miliony
gospodarstw domowych 
będą musiały doposażyć 
swoją infrastrukturę.
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Użytkownicy domowi w ogóle nie wie-
dzą o istnieniu VPN-a albo celowo z niego 
rezygnują w obawie, że coś nie zadziała. 
Nadal częsta jest praca z uprawnieniami 
administracyjnymi czy brak zabezpieczeń 
telekonferencji – wylicza ekspert. 

Nowe fale popytu 
na horyzoncie
Mimo że rozbudowa domowej infrastruk-
tury informatycznej w związku z pracą 
zdalną trwa już dobre 1,5 roku, zdaniem 
dostawców rynek rozwiązań sieciowych 
jest daleki od nasycenia. Zwłaszcza trwa-
łe już, jak się wydaje, przejście na pracę 
hybrydową będzie powodować koniecz-
ność dalszych inwestycji w domach. We-
dług raportu Colliers w Polsce 77 proc. 
badanych fi rm zamierza na stałe wprowa-
dzić hybrydowy model pracy. Najczęściej 
zdalnie pracownicy będą działać 3 lub 

4 dni w tygodniu - wynika z zapowiedzi 
respondentów.

– Taki model pracy na pewno będzie 
miał wpływ na rozwiązania sieciowe i NAS 
–  uważa Przemysław Biel, Senior Key 
Account Manager w Synology. 

Eksperci informują przy tym o dużym 
zainteresowaniu routerami domowymi, 
które mają funkcje takie, jak urządze-
nia biznesowe (w tym darmowe licencje 
VPN Plus i zdalny pulpit) urządzeniami 
sieciowymi, które pozwalają bezpiecznie 
łączyć infrastrukturę domową z biurową, 
ułatwiając pracę hybrydową. 

– Zauważamy ogromne zainteresowa-
nie rozwiązaniami sieciowymi. Zarówno 
serwery sieciowe, jak i nasze routery notu-
ją dwucyfrowe wzrosty – zapewnia mene-
dżer Synology.

Producenci oceniają, że będzie też ro-
snąć potrzeba zabezpieczenia danych 
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Zdaniem specjalisty 

n Robert Kulasiński, Distribution Channel Manager, TP-Link
Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania systemami mesh. 

To niezwykle wydajne i proste w konfi guracji rozwiązanie. Ponad-

to szybko okazało się, że domowy router nie daje rady obsłużyć 

wszystkich urządzeń w sieci. Tu z pomocą przyszedł standard 

Wi-Fi 6, przystosowany do współczesnych realiów, czyli do sy-

tuacji, w której z Internetem łączy się praktycznie każde urządze-

nie w domu. Kolejnym aspektem, na który użytkownicy zaczęli zwracać 

większą uwagę jest zasięg sieci bezprzewodowej. Klienci zrozumieli, że nie wy-

starczy, gdy mają dobre połączenie tylko w pobliżu routera. Dążą do zbudowa-

nia wydajnej sieci, której zasięg obejmie cały dom. Nadal jest wiele osób, które 

będą szukać wydajnych rozwiązań dopiero, gdy sytuacja ich do tego zmusi. Wy-

daje się, że zagrożenie kolejnymi falami Covid-19 będzie skutkowało znacznie 

zwiększonym popytem na urządzenia sieciowe.

n Łukasz Milic, Business Development Representative, QNAP Systems
Niesłabnącą popularnością cieszą się dwuzatokowe modele NAS-ów 

dla użytkowników domowych i małych fi rm. Wielu klientów decy-

duje się na przechowywanie danych na urządzeniach oferujących 

RAID i migawki, a nie tylko na dyskach zewnętrznych. Wśród użyt-

kowników domowych widać też szczególnie zapotrzebowanie na 

rozwiązania umożliwiające uzyskiwanie wyższych prędkości w sieci, 

a więc na routery Wi-Fi 6 czy karty rozszerzeń 2,5GbE. Potrzebę popra-

wy szybkości i wydajności mają przede wszystkim gracze. Takich użytkowni-

ków interesują routery Wi-Fi 6 z 10 GbE, przełączniki 2,5 GbE/10 GbE i NAS-y, 

pozwalające na przechowywanie dużych ilości danych. Odnotowujemy też po-

trzebę zabezpieczenia danych i zapewnienia ich dostępności. Rośnie zaintere-

sowanie NAS-ami, które nie tylko pozwalają na przechowywanie plików, ale też 

oferują dodatkowe funkcje, w tym multimedialne, serwery VPN czy SD-WAN dla 

fi rm, możliwość tworzenia backupów, migawek i udostępniania danych użyt-

kownikom zdalnym.  

RYNEK

w domach i zapewnienia ich dostępności, 
co już przekłada się na popyt na NAS-y. 
Przypuszcza się przy tym, że kolejne fale 
pandemii skłonią konsumentów do inwe-
stycji w lepsze łącza, a wręcz będą do tego 
zmuszeni, by móc normalnie funkcjono-
wać w czasach hybrydowej pracy i nauki 
oraz rozwoju cyfrowej rozrywki. 

– Niektórzy twierdzą, że kto miał roz-
budować swoją domową sieć, już to zrobił. 
Nie mogę się z tym zgodzić. Jeśli praca zdal-
na i hybrydowa edukacja zostaną z nami 
na dłużej, doposażyć swoją infrastrukturę 
będą musiały miliony gospodarstw domo-
wych, które nadal tego nie zrobiły – podsu-
mowuje Robert Kulasiński.

Producentów urządzeń domowej infra-
struktury sieciowej nie ominęły proble-
my z dostępnością, podobnie jak innych 
wytwórców tego, co do działania wymaga 
układów scalonych. 

– Brak procesorów oraz bardzo wysokie 
koszty logistyczne przełożyły się na ograni-
czoną dostępność i wyższą cenę urządzeń, 
głównie switchy i routerów – przyznaje To-
masz Leyko, Product Manager w Actionie.

Z kolei Marcin Kołpak informuje, na 
przykładzie asortymentu TP-Linka, że od 
początku roku nie było dużych zmian cen 
urządzeń do domowych sieci. Niedosta-
teczna podaż nie tyle dotyczy routerów, 
co switchy z wyższych półek – z nimi jego 
zdaniem będzie największy problem.

– Przewidywalna poprawa dostępno-
ści tych produktów to koniec II kw. 2022 r.
– mówi menedżer Veracomp –  Exclu-
sive Networks.

A ponieważ również w przypadku NAS-
-ów popyt przekracza w niektórych przy-
padkach możliwości produkcyjne, może 
to skutkować przerwami w dostępności.

– Ten rok był trudny dla całej branży, po-
nieważ producenci podzespołów oferowali 
różne poziomy dostępności – mówi Łukasz 
Milic, Business Development Representa-
tive w QNAP-ie. Dodaje przy tym, że mi-
mo to sprzęt udało się dostarczać w miarę 
na bieżąco, dzięki zapasom w dystrybucji. 
Największe problemy dotyczyły czipse-
tów do adapterów sieciowych 10GbE, czy-
li rozwiązań przeznaczonych dla biznesu 
i  graczy. Nie przełożyło się to znacząco na 
dostępność urządzeń z kartami 10GbE. n
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Urządzenia marki Mercusys wyróż-
nia korzystny stosunek ceny do 
możliwości. Wszystkie są objęte 

3-letnią gwarancją. Pozwalają zbudować 
stabilną, wydajną, rozległą i bezpieczną 
sieć bezprzewodową, w której bez pro-
blemu można korzystać z wielu urządzeń, 
także tych wymagających dużej prędko-
ści i  przepustowości (przykładowo na 
potrzeby streamingu wideo 4K czy gier 
online). Co istotne, dzięki intuicyjnemu 
interfejsowi grafi cznemu ich konfi gura-
cja jest szybka, a zarządzanie łatwe. To 
nie przypadek, że Mercusys jeszcze przed 
pandemią stał się drugą co do wielkości 
marką urządzeń sieciowych w Chinach, 
tuż za liderem, jakim jest TP-Link. Mer-
cusys na polskim rynku zadebiutował dwa 
lata temu. Poniżej prezentujemy przykła-
dy kilku ciekawych urządzeń tej marki. 

Szybki router Wi-Fi 6
Router Wi-Fi 6  MR70X (na zdjęciu)
sprawdzi się tam, gdzie potrzebne są więk-
sze prędkości sieci, mniejsze opóźnienia 
i duża przepustowość. Standard AX1800 
pozwala na osiągnięcie prędkości trans-

feru nawet do 1,8 Gb/s (1201 Mb/s w pa-
śmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w 2,4 GHz). 
Co istotne, dane są szyfrowane w najnow-
szym standardzie WPA3.
MR70X wyposażono w zaawansowane
technologie, jak OFDMA Wi-Fi 6  czy 
MU-MIMO, umożliwiające podłączenie 
większej liczby sprzętu i zmniejszające 
opóźnienia. Kolorowanie BSS tłumi za-
kłócenia. Funkcja Smart Connect spra-
wia, że urządzenia automatycznie łączą 
się z  pasmem Wi-Fi, zapewniającym 
w  danym momencie najlepszą jakość. 
Inteligentny router nie narazi użytkow-
nika na horrendalne rachunki za prąd, 
ponieważ mechanizm Target Wake Time 
wydłuża tryb uśpienia urządzeń, zmniej-
szając zużycie energii. MR70X ma tak-
że porty gigabitowe oraz tryb AP (punkt 
dostępowy). 

Nowością jest wchodzący na rynek w paź-
dzierniku br. system mesh Halo H50G. 
Tworzą go trzy urządzenia, które pozwa-
lają na pokrycie powierzchni do 550 mkw 
jednolitą (z  jedną nazwą i  hasłem) sie-
cią bezprzewodową o prędkości do 1900 
Mb/s (600 Mb/s w 2,4 GHz oraz 1300 Mb/s 
w 5 GHz). Każda jednostka ma 3 porty gi-
gabitowe i działa w trybie routera oraz AP.
 Płynny roaming zapewnia najlepszy sy-
gnał podczas chodzenia po domu czy po 
biurze z urządzeniami, a można ich pod-
łączyć aż ponad 100. Technologia beam-
formingu umożliwia przesyłanie silnego 
sygnału Wi-Fi w kierunku odległych urzą-
dzeń. Sześć jednoczesnych strumieni da-
nych zwiększa przepustowość. Funkcja 
Halo jest w  stanie utrzymać równole-
głe połączenia z telefonami, komputera-

Niedrogie, a przy tym niezawodne urządzenia stworzonej 
przez TP-Link marki Mercusys umożliwiają budowę wydajnej 
i bezpiecznej sieci domowej.

Mercusys – cechy 
charakterystyczne urządzeń:

n  wysoka jakość za przystępną cenę,

n  łatwa konfi guracja i zarządzanie, 

n  zaawansowane funkcje (OFDMA, 

Smart Connect, MU-MIMO, beam-

forming i in.),

nwysoki poziom ochrony sieci 

domowej,  

noszczędność energii. 

Mercusys:
jakość za dobrą cenę

mi i urządzeniami IoT, nawet wtedy, gdy 
pracują one na najwyższych obrotach. 

Router MR30G działa w nadal popular-
nym w domach standardzie AC1200 (867 
Mb/s w 5 GHz i 300 Mb/s w 2,4 GHz). 
Istotne jest, że cechuje go duży zasięg. 
Cztery anteny o wysokim zysku (5 dBi), 
MU-MIMO i beamforming pozwalają na 
utworzenie sprawnej sieci w całym domu 
nawet dla 64 urządzeń. Router ma rozwią-
zania, które optymalizują streaming IPTV. 

MR30G jest przykładem na rygory-
styczne testy jakości, jakie przechodzą 
urządzenia Mercusys. Zgodnie z testem 
stabilności UES może on pracować 1500 
godzin w środowisku z wieloma urządze-
niami, wytrzymując 30 upadków z wyso-
kości 80 cm oraz 10 tys. włączeń i wyłączeń. 

Uzupełnieniem infrastruktury sieciowej 
jest wzmacniacz ME30 AC1200, który po-
może pozbyć się martwych stref w domu. 
Dioda ze wskaźnikiem sygnału pozwa-
la znaleźć optymalne miejsce do instala-
cji. Wzmacniacz ma przycisk WPS i port 
LAN 10/100 Mb/s, który pozwala zamie-
nić urządzenie w  dwupasmowy punkt 
dostępowy.

W gamie urządzeń Mercusys jest biur-
kowy przełącznik MS108G z 8 portami 
RJ45 10/100/1000 Mb/s. Poręczny, o wy-
miarach zbliżonych do smartfona, nadaje 
się do domu czy małego biura. Nie wy-
maga konfi guracji. Może działać w trybie 
półdupleksu lub dupleksu. Dzięki techno-
logii Green Ethernet przepustowość sieci 
jest zwiększana, przy dużej oszczędności 
energii, nawet o ponad 80 proc. 
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Tajwański producent jest szczególnie 
dobrze znany z bardzo bogatej ofer-
ty wielofunkcyjnych serwerów NAS, 

mieszczących od jednego do nawet kilku-
set dysków. Umożliwiają one nie tylko prze-
chowywanie wykorzystywanych na bieżąco 
danych, ale mogą służyć również jako repo-
zytorium backupu, nagrań z kamer monito-
ringu albo serwer wielu rodzajów usług IT. 
QNAP nie poprzestał jednak na tej grupie pro-
duktów – od kilku lat ma w portfolio profesjo-
nalne sieciowe routery Wi-Fi i przełączniki.

Routery do bezpiecznej 
zdalnej pracy 
Ofertę routerów fi rmy QNAP otwiera model 
QMiro-201W z dwoma gigabitowymi porta-
mi Ethernet, który zapewnia płynne i stabilne 
połączenie w trzech pasmach sieci bezprze-
wodowej – o częstotliwości 2,4 i 5 GHz oraz 
Mesh 5 GHz. Urządzenie świetnie sprawdza 
się w gospodarstwach, w których mieszka-
ją zdalni pracownicy – wbudowany moduł 
SD-WAN VPN umożliwia wdrożenie połą-
czenia VPN w różnych lokalizacjach za po-
średnictwem aplikacji QuWAN Orchestrator. 

Rozbudowaną wersją tego urządzenia 
jest model QMiroPlus-201W. Ma on cztery
gigabitowe porty Ethernet oraz jeden port 

o przepustowości 2,5 Gb/s. Można w nim tak-
że zainstalować dwa 2,5-calowe dyski HDD 
lub SSD, które zostaną udostępnione w sieci 
jako zasób NAS. Model ten jest wyposażony 
w podwójny system QTS/QuRouter, dzię-
ki czemu może być wykorzystany do zarzą-
dzania plikami, tworzenia kopii zapasowych 
i multimediów, a także pełnić rolę domowego 
centrum przechowywania danych i rozrywki.

Najbardziej rozbudowanym routerem 
w ofercie QNAP jest QHora-301W, wypo-
sażony w dwa porty Ethernet 10 Gb/s oraz 
cztery 1  Gb/s. Zapewniona jest także ob-
sługa dwupasmowej sieci Wi-Fi 6 802.11ax 
(2,4 GHz i 5 GHz, osiem wbudowanych an-
ten), gwarantującej transfer z  prędkością 
do 3,6 Gb/s (1,38x szybszy niż Wi-Fi 5) oraz 
czterokrotnie większą liczbę podłączonych 
jednocześnie klientów Wi-Fi. Możliwa jest 
obsługa do sześciu identyfi katorów SSID dla 
różnych wirtualnych podsieci VLAN.

W ofercie QNAP znajdują się także nieza-
rządzane i zarządzane przełączniki siecio-
we z rodziny QSW, zapewniające od 5 do 18 
portów. Wśród kilkunastu dostępnych modeli 
można znaleźć urządzenia z portami Ether-
net 1, 2,5 oraz 10 Gb/s – zarówno z gniaz-
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QNAP ma w ofercie rozwiązania, które są w stanie zaspokoić 
potrzeby najbardziej wymagających domowych użytkowników 
i zdalnych pracowników. Gwarantują wydajność oraz bezpie-
czeństwo przechowywanych i przesyłanych danych.

Domowe biuro zasługuje na

profesjonalne ITprofesjonalne IT
dami RJ-45, jak też wkładkami SFP (SFP+ 
w przypadku portów 10 Gb/s). Jeden z mo-
deli przełączników zarządzanych QSW przy-
stosowano także do zasilania podłączonych 
urządzeń za pomocą standardu PoE. 

Na szczególną uwagę zasługują zaawan-
sowane urządzenia z  rodziny Guardian 
(QGD). Mają wbudowanych 16 portów Ether-
net, wnęki do instalacji dysków HDD lub 
SSD, a  dodatkowo wyposażone są w  dwa 
współpracujące ze sobą, działające równo-
legle systemy operacyjne. Pierwszy z nich 
– QNAP Switch System (QSS) – gwarantuje 
wydajną pracę podstawowych funkcji: prze-
łączania sieciowego i zasilania podłączonego 
sprzętu (PoE). Natomiast drugi – QNAP Tur-
bo NAS Operating System (QTS) – stosowany 
również w serwerach NAS tego producenta, 
odpowiada za udostępnianie użytkownikom 
przestrzeni dyskowej, a także umożliwia in-
stalację i uruchomienie dodatkowych apli-
kacji ze sklepu QNAP App Center, w tym 
środowiska Virtualization Station.

Przełączniki QGD to profesjonalne, ale 
tanie (w przeliczeniu na liczbę usług) roz-
wiązania, którymi często interesują się użyt-
kownicy indywidualni. Jedno urządzenie 
zastępuje router, przełącznik, serwer NAS 
i rejestrator obrazu z kamer IP. Doceniana jest 
przede wszystkim elastyczność rozbudowy 
– łatwo jest zamontować w nich kartę sieci 
bezprzewodowej lub pojemniejsze dyski.

Urządzenia sieciowe QNAP objęte są 
dwuletnią gwarancją, którą można przedłu-
żyć do 5 lat. Producent zapewnia partnerom 
dodatkowe atrakcyjne rabaty dla sprzedaży 
prowadzonej w ramach zarejestrowanych 
projektów. Autoryzowanymi dystrybutora-
mi rozwiązań QNAP w Polsce są: AB, EPA 
Systemy i Konsorcjum FEN. 

Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP
gbielawski@qnap.com

Zarządzany przełącznik 
Guardian PoE QGD-3014-
16PT ma 16 gigabitowych 
portów PoE 30 W. Dzięki 
wbudowanym 4 wnękom 
na dyski świetnie 
sprawdza się jako serwer 
NAS z funkcją rejestratora 
monitoringu wideo.

Kontakt dla partnerów:
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w Dark Webie listę najpopularniejszych 
sentencji. Na samym szczycie znajduje 
się „12345”, a kolejne to: „123456789”, 
„picture1”, „password” oraz „12345678”. 
Autorzy raportu podkreślają, że pomimo 
nieustannych napomnień ekspertów ds. 
bezpieczeństwa, ludzie nadal tworzą sła-
be i łatwe do złamania hasła. 

Zresztą dane uwierzytelniające nale-
żą do najchętniej kupo-
wanych „towarów” w tzw. 
ciemnej stronie sieci. Cy-
berprzestępcy mogą je 
nabywać tak samo, jak 
konsumenci zaopatrują 
się w Internecie w ubra-
nia czy kosmetyki. Poza 

tym hakerzy, zdobywając dane uwierzy-
telniające do konta, często otwierają so-
bie drogę do innych serwisów, bowiem 
większość użytkowników zazwyczaj po-
sługuje się tylko jednym, uniwersalnym 
hasłem. Dodatkowy problem stanowi 
niedocenianie napastników – wielu oso-
bom wydaje się, że cyberprzestępcy sie-
dzą przed komputerem i podsuwają mu 
różne ciągi znaków. W rzeczywistości 
hakerzy posługują się specjalnym opro-
gramowaniem wykonującym niewiary-
godną liczbę prób na minutę. Dlatego 
tak ważna jest edukacja użytkowników, 
którą powinni prowadzić zarówno pro-
ducenci, jak też integratorzy. Kiedy wła-
ściciele fi rm, a  także ich pracownicy, 
lepiej zrozumieją podstawowe reguły 
dotyczące bezpieczeństwa, będą bar-
dziej skłonni ich przestrzegać.

Rozmowy o bezpieczeństwie IT 
bardzo często koncentrują się na 
antywirusach,  fi rewallach czy 
tworzeniu kopii zapasowych. 
Zdecydowanie mniej dyskutuje się 
o procesach uwierzytelniania, ale 
to już wkrótce może się zmienić.

Ludzie bardzo chętnie korzystają 
z haseł i nie przeszkadza im to, że 
stanowią one jeden z najsłabszych 

punktów w systemach ochrony IT. Jak 
wynika z  raportu „Data Breach Inve-
stigations Report 2021”, opracowane-
go niedawno przez Verizon, aż 81 proc. 
przypadków naruszeń bezpieczeństwa 
jest efektem słabych lub wykradzionych 
danych do logowania. Za-
sadniczy problem polega 
na tym, że większość użyt-
kowników beztrosko pod-
chodzi do tworzenia haseł. 
Firma NordVPN sporządzi-
ła na podstawie ponad 5 mi-
lionów haseł dostępnych 

do królestwa 
pod specjalnym 
nadzorem

Klucze
RYNEK

Działy IT
ostatnimi czasy 
działają pod
dużą presją. 
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Przeszkody na drodze hakera
Dostawcy systemów bezpieczeństwa to-
czą wojnę z hakerami na kilku frontach 
i cały czas starają się uprzykrzyć im ży-
cie, co rusz wprowadzając kolejne ro-
dzaje zabezpieczeń. Jednym z takich  
przykładów jest uwierzytelnianie wielo-
składnikowe, które wykorzystuje w trak-
cie logowania dodatkowy etap weryfi ka-
cji użytkownika. Najczęściej jest to wpi-
sanie jednorazowego kodu wysłanego 
przez usługodawcę za pomocą SMS-a 
albo hasła generowanego przez aplika-
cję mobilną lub dane biometryczne, takie 
jak zapis linii papilarnych placów, obrazu 
tęczówki czy wizerunku twarzy.

Wprawdzie wymienione metody ogra-
niczają ryzyko wycieku danych, ale nie 
dają stuprocentowej gwarancji bez-
pieczeństwa. W przypadku większości 

systemów uwierzy-
telniania dwuskład-
nikowego (2FA), 
zgubienie, kradzież 
bądź naruszenie 
urządzenia pozwa-
la hakerowi osiągnąć 
swój cel. Tak napraw-
dę bowiem 2FA nie 
uwierzytelnia oso-
by, lecz urządzenie, 
co eksperci określa-
ją czasami jako „przybliżenie tożsamo-
ści”. Nie jest to wyłącznie teoria i można 
przytoczyć wiele przykładów narusze-
nia zabezpieczeń 2FA. W ten sposób zha-
kowano chociażby konto Jacka Dorseya, 
CEO Twittera – w tym przypadku skoń-
czyło się na opublikowaniu kilku nie-
przyjemnych informacji. Zdecydowanie 
mniej szczęścia miała giełda kryptowalut 

Binance, która straciła na skutek podob-
nego incydentu 7000 bitcoinów. Jedną 
z najczęściej stosowanych metod przez 
napastników jest tzw. SIM-swap. Oszu-
ści zdobywają od operatora sieci komór-
kowej duplikat karty SIM z  numerem 
telefonu ofi ary i zanim ta się zorientu-
je i  podejmie odpowiednie działania, 
uzyskują dostęp do jej konta bankowe-
go. Innym sposobem jest instalacja na 
smartfonie malware’u, który podszywa 
się pod znane legalne programy i śledzi 
działania użytkownika, w tzw. między-
czasie przesyłając dane – w tym SMS-y 
– do urządzenia kontrolowanego przez 

hakera. Nieco trudniej jest 
pokonać zabezpieczenia 
biometryczne, ale niestety 
nie jest to niemożliwe. 

Obecnie najczęściej stoso-
wanym sposobem uwie-
rzytelniania opartym na 
biometrii jest rozpoznawa-
nie linii papilarnych. Wraz 
z debiutem iPhone’a X 
z funkcją Face ID znacz-
nie wzrosła także popu-

larność rozwiązań identyfikujących 
tożsamość na podstawie analizy twarzy. 
W modelu X kamera wyświetla ponad 
30 tys. niewidzialnych punktów, tworząc 
mapę głębi twarzy osoby, którą następnie 
analizuje, jednocześnie rejestrując jej ob-
raz w podczerwieni. Zdaniem ekspertów 
jest to rozwiązanie zaawansowane i trud-
ne do sforsowania przez hakerów.  

Zdaniem integratora 

n Rafał Barański, CEO, braf.tech
Z moich obserwacji wynika, że rynek 

usług IAM i PAM jest jeszcze niedoj-

rzały. Integratorzy najczęściej skupia-

ją się na jak najszybszym wdrożeniu 

aplikacji, a zapominają o jej utrzyma-

niu. Systemy te, ze względu na częste 

zmiany w organizacjach czy zmiany 

na poziomie biznesowym,  wymaga-

ją ciągłego wsparcia, z którym klient 

niejednokrotnie nie jest w stanie sobie 

samodzielnie poradzić. Tak naprawdę 

wdrożenie systemu to dopiero połowa 

sukcesu, a nawet mniej.  

Istnieje już 
w Polsce grupa 
integratorów, 
którzy posiadają 
duże doświadczenie 
w zakresie wdrażania 
systemów IAM i PAM.
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rzać w  kierunku wieloskładnikowego 
uwierzytelniania opartego na wykorzy-
staniu wielu różnych sensorów – czyt-
ników linii papilarnych, kamer, a także 
potwierdzaniu tożsamości w  oparciu 
o  analizę zachowania użytkownika. 
O sukcesie poszczególnych rozwiązań 
zadecydują dostępne narzędzia komer-
cyjne oraz ich przewidywalność. 

IAM: pierwszy krok 

Ostatnimi czasy działy IT znajdują się 
pod bardzo dużą presją. Z jednej strony 
wynika to ze zmasowanych cyberataków, 
zaś z drugiej, różnego rodzaju regulacji 
wymuszających na fi rmach oraz instytu-
cjach specjalną ochronę danych. W takiej 
sytuacji ciężko jest polegać na ręcznych 
i  podatnych na błędy procesach przy-
pisywania i śledzenia uprawnień użyt-
kowników. Z odsieczą przychodzą w tym 
przypadku rozwiązania do zarządzania 
tożsamością i  dostępem IAM (Identi-
ty and Access Management). Ich zasto-
sowanie pozwala kontrolować dostęp 
do krytycznych informacji. IAM oferu-
je możliwość pojedynczego logowania 
z dowolnego urządzenia, a także reali-
zację mechanizmów uwierzytelniania 
dwuskładnikowego i  wieloskładniko-
wego czy zarządzanie dostępem uprzy-
wilejowanym. Technologie te zapew-
niają również możliwość bezpiecznego 
przechowywania danych dotyczących 
tożsamości i profi lu.  

– Wdrożenie IAM wydaje się być za-
sadne, o ile wcześniej przeprowadzona 
zostanie segmentacja i inwentaryzacja 
zasobów. IAM to podstawa, od której na-
leży rozpocząć planowanie i wdrażanie 
procesów związanych z granularną kon-
trolą dostępu – tłumaczy Piotr Bartman, 
System Engineer w Veracomp – Exclu-
sive Networks.  

Wprawdzie wśród wielu informatyków 
panuje przekonanie, że IAM jest rozwią-
zaniem przeznaczonym dla dużych fi rm 
z zasobnym portfelem, ale w rzeczywisto-
ści technologia ta sprawdzi się w fi rmie 
każdej wielkości. Zresztą systemy do za-
rządzania tożsamością i dostępem mogą 
być oferowane w modelu subskrypcyjnym 
w dwóch odmianach - uwierzytelnianie 
jako usługa lub tożsamość jako usługa 

RYNEK

Zdaniem specjalisty 

nPiotr Bartman, System Engineer, Veracomp – Exclusive Networks 
W czasie pandemii zapotrzebowanie na mechanizmy uwierzytelniana 

wieloskładnikowego znacząco wzrosło. Wynikało to przede wszyst-

kim z przejścia na pracę zdalną. Większa świadomość w zakresie 

nowoczesnych mechanizmów kontroli dostępu oraz łatwość ich 

wdrożenia sprawiły, że wiele fi rm zastosowało te technologie na po-

trzeby swoich pracowników. Nie zmienia to faktu, że w tym zakresie 

pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Bankowość, ubezpieczenia, insty-

tucje rządowe czy służby mundurowe to sektory, w których mechanizmy uwie-

rzytelnienia wieloskładnikowego stały się standardem. Duże rezerwy tkwią nadal 

w rynku MŚP, gdzie większe znaczenie odgrywają koszty. W tym przypadku mecha-

nizmy MFA są częściowo wdrażane, o ile wykorzystywane platformy bezpieczeń-

stwa oferują tego typu możliwości.

nMonika Olesiejuk, VP of Client Success, Digital Fingerprints
Wszystkie rozwiązania oparte o biometrię są uważane za najbez-

pieczniejsze metody uwierzytelniania. Jednak bardziej wnikliwa 

analiza pokazuje, że z tym bezpieczeństwem nie jest wcale tak ko-

lorowo. Wprawdzie nasze cechy biologiczne są niemal unikatowe, 

aczkolwiek da się je dość prosto odwzorować. Dla przykładu linie 

papilarne można zastąpić zdjęciem kciuka, tak samo jak naszą twarz 

– zwykłą fotografi ą. Kiedy już dojdzie do kradzieży tożsamości, to poja-

wia się ogromny problem, bo nie jesteśmy w stanie zmienić linii papilarnych czy tę-

czówki. Nieco inaczej sprawa wygląda przy biometrii behawioralnej, czyli wzorcach 

zachowań, które są analizowane pod kątem wszelkich uchybień i anomalii. Są one 

stale modyfi kowane i dopracowywane za pomocą uczenia maszynowego i dostoso-

wują się do zmian zgodnych z naszym zachowaniem. 

nKamil Budak, Product Manager Senhasegura, Dagma 
Obecnie rozwiązania IAM i PAM, dzięki rozbudowie ich funkcjonalno-

ści, stają się rozwiązaniami all-in-one, jak też mogą być użyte w róż-

nych środowiskach. Kluczowe jest tutaj słowo „kontrola dostępu”. 

Dlatego wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorcy. To on sam okre-

śla, kto ma korzystać z danego rozwiązania. Czy każdy pracownik? 

Czy tylko administrator? A może dostęp powinna posiadać jedynie 

aplikacja, którą ma łączyć się z inną aplikacją? W każdym razie, śle-

dząc trendy w bezpieczeństwie IT widoczne w zachodniej Europie, mogę już teraz 

wysnuć tezę, że już niebawem również w Polsce systemy do zarządzania kontro-

li dostępu będą stanowić kluczowe elementy cyberbezpieczeństwa każdej średniej 

fi rmy.

Funkcja rozpoznawania twarzy znaj-
duje zastosowanie nie tylko w smartfo-
nach Apple’a czy Samsunga, ale również 
w wielu innych systemach identyfi kacji. 
Co oczywiste, cyberprzestępcy nie za-
mierzają składać broni i podejmują dzia-
łania, które mają na celu przechytrzenie 
mechanizmów służących do wykrywa-
nia tożsamości. Według Johna Spence-
ra, dyrektora ds. strategii w Veridium, 
fi rmie zajmującej się identyfi kacją bio-
metryczną, aby sfałszować zdjęcie, wcale 
nie trzeba sięgać po zaawansowane opro-
gramowanie. Jednym z  najczęstszych 

sposobów oszukania systemu identyfi -
kacji twarzy jest wydrukowanie zdjęcia 
czyjejś facjaty i wycięcie oczu, a następne 
użycie fotki jako maski. Z kolei anality-
cy Experian przewidują, że oszuści będą 
coraz częściej tworzyć „twarze Franken-
steina”, wykorzystując sztuczną inteli-
gencję do łączenia cech twarzy różnych 
osób w celu stworzenia nowej tożsamo-
ści, aby w ten sposób oszukać systemy 
identyfi kacji. 

Zdaniem Pawła Rybczyka, Territory 
Managera CEE/CIS w Wallixie, wszyst-
ko wskazuje na to, że fi rmy zaczną zmie-
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(IDaaS). W obu przypadkach usługodaw-
ca bierze na siebie ciężar uwierzytelnia-
nia i rejestracji użytkowników, a także 
zarządzania ich informacjami.

– W przypadku ograniczonych zasobów 
finansowych czy personalnych, outsour-
cing to zdecydowanie korzystna opcja. Do-
datkowo mamy gwarancję bezstronności 
w zarządzaniu systemem wrażliwym dla 
organizacji, choć klient musi mieć kontro-
lę nad usługodawcą. Nie 
bez znaczenia jest do-
świadczenie dostawcy 
we wdrażaniu procedur 
czy w analizie procesów 
– przekonuje Rafał Ba-
rański, prezes zarządu 
braf.tech. 

W  modelu usłu-
gowym klient, poza 
rozwiązaniem infor-
matycznym, dostaje dostęp do wiedzy 
eksperckiej na temat wdrażanego na-
rzędzia. Gdyby chciał zapewnić sobie 
podobną jakość usługi we własnym za-
kresie, przy często ograniczonych za-
sobach wewnętrznych, wiązałoby się 
to z  długim i  kosztownym procesem. 
Tak czy inaczej, wraz z szybkim rozwo-
jem i tempem cyfrowego biznesu, działy 
IT dostrzegają rosnące znaczenie IAM. 
Analitycy Gartnera przewidują, że war-
tość rynku zarządzania dostępem się-
gnie 19 mld dol. w 2024 r., w porównaniu 
z 13,7 mld dol. w tym roku.

Administratorzy IT mają do-
stęp do najbardziej poufnych infor-
macji, takich jak korespondencja 
e-mailowa, lista płac czy treści zawie-
ranych umów. Poza tym mogą bez trudu 
dezaktywować zabezpieczenia IT – anty-
wirusy, firewalle czy narzędzia do back- 
upu. Niestety, zdarza się, że szerokie 
uprawnienia i możliwości ingerencji w in-
frastrukturę IT prowadzą do poważnych 
nadużyć. Chyba najbardziej spektakular-
ny jest tutaj przykład Edwarda Snowde-
na, który ujawnił na łamach prasy kilkaset  
tysięcy poufnych, tajnych i  ściśle taj-
nych dokumentów NSA. Podobne sytu-
acje, choć oczywiście na dużo mniejszą 
skalę, mają miejsce w wielu firmach oraz  
instytucjach. 

Dlatego też firmy oraz instytucje wy-
kazują rosnące zainteresowanie rozwią-
zaniami, które umożliwiają kontrolę nie 
tylko pracy administratorów, ale rów-
nież firm świadczących outsourcing IT. 
Gartner zwraca na szczególną uwagę na 
rolę, jaką spełniają w tym zakresie syste-
my kontroli dostępu uprzywilejowanego 
PAM (Privileged Access Management). 
Zdaniem analityków tego typu narzędzia 

będą w ciągu najbliższych 
dwóch lat tematem numer 
jeden w sektorze bezpie-
czeństwa IT. Gartner na 
przykład prognozuje, że 
wielkość globalnego ryn-
ku systemów PAM osią-
gnie w  2024  r. wartość 
2,9  mld dol., co stanowi 
wzrost o  50  proc. w  po-
równaniu z rokiem 2018. 

W bieżącym roku ma to być 2,2 mld dol., 
co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku 
do roku poprzedniego. 

PAM-y ułatwiają nadzór nad sesjami 
uprzywilejowanymi oraz monitorowanie 
i zarządzanie uprzywilejowanymi konta-
mi. Najwięcej kłopotów mają z tym du-
że organizacje, które korzystają z wielu 
serwerów, komputerów i  innych po-
dobnych zasobów. Nic więc dziwnego, 
że mechanizmy PAM już od dłuższego 
czasu znajdują zastosowanie w instytu-
cjach finansowych a także w przemyśle. 
Niewykluczone również, że w najbliż-
szym czasie dołączą do tego grona nieco 

PAM i IAM będą 
wkrótce tematem 
numer jeden  
w sektorze 
cyberbezpieczeństwa. 

mniejsze podmioty gospodarcze. Przed-
siębiorstwa świadczące outsourcing IT 
zazwyczaj mają dostęp do newralgicz-
nych danych klienta. Gdyby doszło do 
kradzieży informacji, PAM odnotuje 
takie zdarzenie i dostarczy dowody do-
konania przestępstwa, które będą nie-
zwykle istotne podczas ewentualnej 
rozprawy sądowej. 

– Wdrożenie PAM tylko w tym zakre-
sie jest w naszym przypadku bardzo proste 
i nie zajmuje więcej niż jeden dzień robo-
czy. Uruchomienie rozwiązań IAM jest 
natomiast traktowane często jako dru-
gi etap projektu dotyczącego zarządza-
nia tożsamością w organizacji. Tego typu 
rozwiązania wymagają od klientów du-
żo więcej przygotowań – tłumaczy Paweł 
Rybczyk.  

Dostawcy systemów IAM czy PAM są 
na ogół zgodni, że istnieje już w Polsce 
grupa integratorów, którzy posiadają du-
że doświadczenie w zakresie wdrażania 
wymienionych produktów. Zresztą same 
mechanizmy funkcjonowania rozwiązań 
do zarządzania dostępem i tożsamością 
nie są zbyt zawiłe i nie stanowią bariery 
dla integratorów. O wiele trudniejszym 
zadaniem jest przekonanie klientów do 
inwestycji w  PAM lub IAM. Może się 
to wydawać dziwne, zwłaszcza, że oba 
rozwiązania chronią dostęp do bardzo 
cennych informacji i nie bez przyczyny 
często mówi się o nich jako o najlepszej 
formie zabezpieczenia kluczy do króle-
stwa IT.  n
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Wobecnych czasach przedsię-
biorcom nie trzeba na szczęście 
tłumaczyć korzyści wynikają-

cych z zastosowania systemu antywiruso-
wego bądź fi rewalla. Z drugiej strony, choć 
oba rozwiązania odgrywają bardzo istot-
ną rolę w systemie ochrony IT, to jednak 
nie gwarantują całkowitego bezpieczeń-
stwa. Jak wynika z raportu „Data Breach 
Investigations Report 2021” (przygotowa-
nego przez Verizon) aż 61 proc. wycieków 
danych dotyczyło poświadczeń uprzywi-
lejowanych. Wiele wskazuje więc na to, że 
w najbliższym czasie fi rmy będą musiały 
wzbogacić swój arsenał o systemy chronią-
ce hasła i loginy.  W tym przypadku natural-
nym wyborem wydają się być systemy PAM 
(Privileged Access Management). Jak wska-
zuje sama nazwa, to rozwiązania przezna-
czone do nadzoru sesji uprzywilejowanych 
oraz monitorowania i zarządzania uprzywi-
lejowanymi kontami. 

– Zakres działania PAM obejmuje oso-
by, które mają dostęp do najbardziej wrażli-
wych, krytycznych systemów. Z jednej strony 
są to administratorzy, z drugiej zaś mogą to 
być dostawcy szeroko rozumianego outsour-
cingu IT. Systemy tej klasy pozwalają między 
innymi na śledzenie wprowadzonych zmian, 
a także przerwanie sesji w przypadku działań 
mogących skutkować zagrożeniem dla bez-
pieczeństwa fi rmy – tłumaczy Kamil Budak, 
Product Manager Senhasegura w Dagma 
Bezpieczeństwo IT. 

Administratorzy pod nadzorem
Chyba wszyscy w branży IT znają przypa-
dek Edwarda Snowdena, który ujawnił na 
łamach prasy kilkaset tysięcy poufnych, 

tajnych i ściśle tajnych dokumentów NSA. 
Wiele osób zapewne słyszało też o wycieku 
80 milionów rekordów klientów i pracowni-
ków amerykańskiego zakładu ubezpieczeń 
zdrowotnych, bądź Koreańskiego Biura 
Kredytowego (Korea Credit Bureau), któ-
rego pracownik zdobył poufne informacje 
na temat ponad 20 mln klientów tej insty-
tucji. Tym, co łączy wymienione przypadki 
jest działanie osób z tzw. uprzywilejowa-
nym dostępem do systemów informatycz-
nych tychże organizacji. 
Nie są to wcale odosobnione zdarzenia 
– podobne incydenty mają 
miejsce zarówno w dużych, 
jak i małych organizacjach. 
Administratorzy bądź fi rmy 
realizujące na zlecenie przed-
siębiorstw usługi IT mają do-
stęp do najbardziej poufnych 
informacji – korespondencji 
mailowej pracowników, li-
sty płac, treści zawieranych 
umów, uchwał zarządów, zawartości dys-
ków na komputerach prezesów… Co gorsza, 
mogą podszywać się pod ich użytkowników 
i dezaktywować drogie, rozbudowane za-
bezpieczenia IT – antywirusy, fi rewalle czy 
narzędzia do backupu. 

Zastosowania PAM 
Analitycy Gartnera przewidują, że do roku
2022 około 70 proc. organizacji wdroży 
systemy PAM, co oznacza wzrost o 40 proc. 
w porównaniu z rokiem 2020. Jakie fi rmy 
sięgną w pierwszej kolejności po tego typu 
narzędzia? W zasadzie istnieją specjalne 
zalecenia do stosowania PAM w bankowo-
ści oraz telekomunikacji, ale tak naprawdę 

jest to rozwiązanie przydatne praktycznie 
dla każdej organizacji. Z PAM-ów korzysta 
sektor publiczny, ale także wielkie koncerny 
i mniejsze przedsiębiorstwa. 

Eksperci z fi rmy Dagma wskazują na trzy 
główne obszary, w których PAM okazuje się 
szczególnie przydatny. Po pierwsze zasto-
sowanie tego systemu pozwala zachować 
porządek w organizacji poprzez kontrolę 
dostępu. Organizacje pozbawione takich 
narzędzi jak PAM, muszą prowadzić bardzo 
skrupulatną dokumentację dotyczącą dzia-
łań administratora. Biorąc pod uwagę fakt, 

że codziennie logują się do kil-
kunastu czy kilkudziesięciu 
miejsc, łatwo sobie wyobrazić 
ogrom pracy do wykonania. 

Ponadto PAM świetnie 
sprawdza się jako narzędzie 
do monitoringu zewnętrz-
nych fi rm świadczących usłu-
gi IT. W czasie wykonywania 
prac mają one bardzo często 

dostęp do newralgicznych danych klienta, 
który nie ma kontroli nad tym, co robią. Jeśli, 
dajmy na to, dojdzie do kradzieży danych, 
PAM nie tylko o tym poinformuje, ale rów-
nież pozwoli dostarczyć dowody przestęp-
stwa. System umożliwia też podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa środowiska IT, 
chroniąc i aktualizując hasła, a także dbając 
o ich złożoność i zróżnicowanie we wszyst-
kich systemach docelowych, do których lo-
gują się użytkownicy. 

Administratorzy IT dbają o to, by pracownicy przedsiębiorstw bezpiecznie logowali się do swoich 
komputerów i bez przeszkód mogli korzystać z fi rmowych danych. Jednak zbyt szerokie upraw-
nienia i możliwości ingerencji w infrastrukturę IT mogą prowadzić do poważnych nadużyć.

PAM, czyli

Kontakt dla partnerów:
Kamil Budak,

Product Manager Senhasegura, Dagma Bezpieczeństwo IT
tel. (32) 793 11 07, budak.k@dagma.pl 

skontroluj pracę administratora

Systemy PAM
są dobre dla 
organizacji 
każdej wielkości. 
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Zprzyczyn oczywistych gwałtowny 
wzrost cyberataków przyczynił się 
do ogromnego postępu technolo-

gicznego i znacznego zwiększenia świado-
mości zagrożeń w cyfrowym świecie. Wiele 
organizacji zaczęło dostrzegać konieczność 
stosowania nowych rozwiązań do uwierzy-
telniania użytkownika czy monitorowania 
jego działań. Wiemy doskonale, że sam lo-
gin i hasło już nie wystarczą, aby dane zgro-
madzone w naszych systemach były w pełni 
bezpieczne. I wcale nie chodzi tu o wymusza-
nie częstszej zmiany haseł czy wprowadzanie 
coraz bardziej rozbudowanych i dłuższych 
fraz, aby nowe hasło było silne. Efektem ta-
kich działań będzie powrót do zapisywania 
danych do logowania na karteczkach, współ-
dzielenie kont, a z naszego pomysłu na bez-
pieczeństwo zostanie pobojowisko. Do tego 
tematu trzeba podejść bardziej kompleksowo, 
bo tylko rzetelnie zabezpieczony proces lo-
gowania zapewni ochronę systemów IT i za-
wartych w nich poufnych danych firmowych 
przed dostaniem się w niepowołane ręce. 

W związku z tym wzmocnienie logowa-
nia o dodatkowy czynnik przy wykorzysta-
niu uwierzytelniania wieloskładnikowego 
(MFA) powoli staje się standardem. Prawi-
dłowo zaprojektowane i wdrożone meto-
dy MFA są wręcz niezawodne i skuteczne 
w walce z najbardziej nawet wyrafinowa-
nymi atakami. Trudno natomiast znaleźć 
rozwiązania, które podniosą bezpieczeń-
stwo, a nie będą jednocześnie uciążliwe 
dla użytkownika. Zazwyczaj wymagają 
one dodatkowego działania i obligują do 
wykonania konkretnej czynności: przepi-
sania kodu SMS czy tokena, podłączenia 
klucza, przyłożenia karty czy odciśnięcia 
palca na czytniku.

Digital Fingerprints, polski startup, wszedł 
na rynek z zupełnie nowym pomysłem, który 
stał się złotym środkiem pomiędzy bezpie-
czeństwem a user experience użytkownika. 
Nowa generacja rozwiązań bezpieczeństwa 
to wykorzystanie technologii opartej na bio-
metrii behawioralnej. Należy ona do metod, 
które dokonują pomiarów w tle, w sposób 
transparentny. Polega na weryfikacji toż-
samości użytkownika na podstawie jego 
interakcji z komputerem, wedle różnych pa-
rametrów, takich jak wzorce rytmu, ogólna 
prędkość, typowe błędy i zmiany prędkości 
poruszania się między określonymi klawisza-
mi. Obserwacje i analiza sposobu korzystania 
ze sprzętu pozwala na stworzenie unikalne-
go dla każdej osoby modelu behawioralnego, 
który jest niemożliwy do podrobienia. 

Co ważne, budując modele oparte na ucze-
niu maszynowym, zbierane są jedynie in-
formacje o tym, w jaki sposób użytkownik 
wchodzi w interakcję z komputerem. Wszel-
kie dane dotyczące tego co robi są anonimi-
zowane jeszcze z  poziomu przeglądarki. 
Mówiąc prościej, rozwiązanie wie tylko JAK, 
a nie CO wpisuje użytkownik. Wszelkie po-
miary koncentrują się wy-
łącznie na zachowaniu, 
zatem nie są też zbierane 
żadne informacje, które 
mogłyby jednoznacznie 
identyfikować użytkow-
nika (np. adres IP, infor-
macje o przeglądarce itp.).

Aby jednak rozwiać 
wszelkie wątpliwości od-
nośnie do tego, czy jest 
to rozwiązanie etyczne 
i  zgodne z  regulacjami, 
wszelkie dane zbierane 

są na podstawie zgody użytkownika. Do-
datkowo powstał ogólnodostępny manifest 
(https://fingerprints.digital/pl/manifest/), 
który jasno pokazuje podejście Digital Fin-
gerprints do tematu bezpieczeństwa, pry-
watności i etyki. 

Rozwiązanie posiada też adaptację modeli 
online, a dzięki uczeniu maszynowemu po-
trafi dostosować się do zmian w zachowaniu 
użytkowników. Bo jak wiadomo, wszelkie na-
sze zachowania prędzej czy później ulegają 
mniejszym bądź większym zmianom. 

Kluczową wartością biometrii behawio-
ralnej jest uwierzytelnianie ciągłe. Działa 
ona w czasie rzeczywistym przez cały okres 
trwania sesji użytkownika: od momentu lo-
gowania aż po zakończenie sesji. Daje to 
ogromną przewagę nad zwykłymi, standar-
dowymi rozwiązaniami MFA. O ile w tych 
pierwszych proces autoryzacji i udzielenia 
dostępu występuje tylko w momencie logo-
wania, to mechanizmy, na których opiera się 
biometria behawioralna, weryfikują tożsa-
mość użytkownika nieustannie, w każdym 
momencie pracy na urządzeniu. Pozwala 
to zapobiec potencjalnemu przejęciu konta, 
sesji czy kradzieży tożsamości. Nawet wizja 
wycieku hasła nie jest aż tak groźna – poten-
cjalny przestępca, próbując zalogować się po-
zyskanymi poświadczeniami, nie przejdzie 
pomyślnie autoryzacji, gdyż jego model be-
hawioralny nie będzie zgodny z tym, który 
charakteryzuje legalnego użytkownika. 

Jakiś czas temu Gartner prognozował, że 
do 2022 r. biometria behawioralna zastąpi 
tradycyjne metody logowania za pomocą ha-
sła. Być może ta przepowiednia nie spełni się 
w całości, bowiem do końca 2021 roku pozo-
stało niewiele czasu, a już teraz możemy być 
pewni, że biometria behawioralna to praw-
dziwa rewolucja w cyberbezpieczeństwie! 

Digital Fingerprints, polski startup, wszedł na rynek z zupełnie 
nowym pomysłem, który stał się złotym środkiem pomiędzy 
bezpieczeństwem a user experience użytkownika.

Nadchodzi nowe:
kolejna cegiełka w murze 
cyberochrony
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Już od wieków wiadomo, że hasła należą 
do najsłabszych metod uwierzytelnia-
nia użytkowników. Jeden z pierwszych 

przykładów złamania hasła pochodzi z… 413 
roku p.n.e. Wówczas ateńska armia użyła tej 
metody do identyfikacji podczas bitwy, która 
odbywała się nocą. Problem polegał na tym, 
że hasło poznali również Syrakuzańczycy, 
dzięki czemu zdziesiątkowali armię ateń-
ską. Od tamtych czasów zmieniło się niemal 
wszystko, ale hasła przetrwały do dzisiaj. Nie-
stety, wielu użytkowników idzie na łatwiznę. 
Jak wynika z danych NordVPN trzy najczę-
ściej używane w ubiegłym roku zabezpiecze-
nia to „12345”, „123456789” i „picture1”. Nic 
dziwnego, że część serwisów internetowych 
wprowadza określone wymagania dotyczą-
ce długości i złożoności haseł, zalecając, aby 
składały się przynajmniej z ośmiu znaków, 
w tym małych i dużych liter, cyfr i znaków 
specjalnych. 

Pomimo tego rodzaju utrudnień, hasła 
wciąż pozostają jednym z najsłabszych punk-
tów w infrastrukturze bezpieczeństwa. We-
dług Verizon Data Breach Investigations 
Report aż 81 proc. przypadków naruszeń 
bezpieczeństwa jest efektem słabych lub 
wykradzionych danych do logowania. Dużo 

lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem od 
wymyślania skomplikowanych sentencji jest 
zastosowanie uwierzytelniania dwuskładni-
kowego. W ten sposób na drodze cyberprze-
stępców pojawia się kolejna przeszkoda do 
pokonania. Uwierzytelnianie dwuskład-
nikowe polega na wykorzystaniu w trakcie 
logowania dodatkowego etapu weryfikacji 
użytkownika. Najczęściej jest to wpisanie 
jednorazowego kodu wysłanego przez usłu-
godawcę SMS-em albo hasła generowanego 
przez aplikację mobilną w oparciu o standard 
TOTP (ang.  Time-based One-time Password 
Algorithm). 

Uwierzytelnianie z ESET-em
Przykładem rozwiązania do dwuskładniko-
wego uwierzytelniania z wykorzystaniem te-
lefonu komórkowego lub smartwatcha jest 
ESET Secure Authentication. Wdrożenie te-
go rozwiązania w firmowej sieci oraz wśród 
pracowników przebiega niemal niezauwa-
żenie. Integracja z  większością popular-
nych usług i protokołów wykorzystywanych 
w środowiskach firmowych jest wyjątkowo 
prosta. Z kolei pracownicy instalują aplika-
cję na swoich telefonach poprzez urucho-
mienie odnośnika wygenerowanego przez 

ESET Secure Authenti-
cation. Jedyne, co mu-
si zrobić użytkownik, 
to wpisać login i hasło. 
Natomiast system wyśle 
prośbę o potwierdzenie 
tożsamości na smart-
fon czy smartwatch pra-
cownika. Po kliknięciu 
w powiadomienie i po-
twierdzeniu tożsamości, 
użytkownik uzyskuje 
dostęp do firmowej sieci.
ESET Secure Authenti-
cation zabezpiecza zdal-

ny dostęp do sieci i danych firmowych za 
pomocą dwuskładnikowego uwierzytelnia-
nia z wykorzystaniem haseł jednorazowych, 
udostępnianych za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych. Wspomaga ochronę danych pod-
czas uzyskiwania do nich dostępu za pomocą 
pulpitu zdalnego (RDP) oraz ochronę bez-
pośredniego logowania do stacji roboczych. 
Może być wykorzystywany z  VPN-ami 
i narzędziami biznesowymi, np. Microsoft  
SharePoint i Dynamics CRM. 

Aplikacja zainstalowana na smartfonie 
działa offline.  W wypadku telefonów star-
szego typu kody do autoryzacji przychodzą 
w  SMS-ach. To rozwiązanie głównie dla 
firm MŚP, które chcą chronić informacje  
i know-how bez inwestowania w rozbudo-
wę infrastruktury lub w skomplikowane pro-
dukty do dwuskładnikowej autoryzacji. 

ESET Secure Authentication, dzięki wykorzystaniu prostej w obsłudze dwustopniowej autoryzacji, 
skutecznie zabezpiecza zdalny dostęp do sieci oraz chroni firmowe dane.

ESET Secure Authentication:  
szybkie i łatwe uwierzytelnianie 

Top 5 powodów  
wyboru  

dwuskładnikowej  
weryfikacji od ESET

1 Szybkie i łatwe wdrożenie.

2 Autoryzacja za pomocą dwuskładnikowego 
jednorazowego hasła dostępu (2FA-OTP).

3 Zapobieganie włamaniom dzięki lepszej 
weryfikacji użytkownika.

4 Ochrona firmowych danych zgodnie  
z branżowymi wymogami bezpieczeństwa,  
jak PCI-DSS/HIPAA.

5 Zabezpieczanie systemu transakcyjnego  
i dostępu do firmowej sieci lub danych.

Kontakt dla partnerów:
Bartosz Różalski,  

Product Manager ESET, Dagma Bezpieczeństwo IT 
tel. (32) 793 11 37, rozalski.b@dagma.pl 

42_CRN_10_2021_advert_Dagma_ESET.indd   42 11.10.2021   16:01:13



Szczególna odpowiedzialność spoczywa na Operatorach Usług 
Kluczowych (OUK) – organizacjach z sektora energetycz- 
nego, przemysłu, transportu, opieki zdrowotnej czy dystrybu-

cji mediów użytkowych, których działalność może mieć bezpośredni 
wpływ na ludzkie życie i środowisko. Świadczą oni usługi, które de-
cydują o funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa. 

Przez długie lata technologie IT i OT były w przemyśle ściśle roz-
dzielone. Jednak wskutek konwergencji IT/OT systemy przemy-
słowe z ich specyficznymi protokołami komunikacyjnymi nie są już 
odizolowane – poprzez wprowadzenie technologii cyfrowych prze-
mysł staje się coraz bardziej połączony z „resztą świata”. W efekcie 
jest również coraz bardziej narażony na cyberzagrożenia. W rze-
czywistości staje się jednym z najczęściej atakowanych sektorów 
gospodarki. Dlatego, aby uniknąć konsekwencji potencjalnie kata-
strofalnego ataku, absolutną koniecznością w ochronie dostępu do 
danych, systemów i urządzeń przemysłowych mających wpływ na 
właściwe działanie kluczowej infrastruktury, jest zagwarantowanie 
jej cyberbezpieczeństwa.

Nic dziwnego, że rosnąca liczba ataków i zagrożeń dla systemów in-
formatycznych prywatnych firm i organizacji publicznych określanych 
jako Operatorzy Usług Kluczowych skłoniła Unię Europejską do wy-
dania dla nich rekomendacji dotyczących standardów bezpieczeństwa 
– w formie Dyrektywy NIS. Wśród nich znajdują się: kontrola kont ad-
ministratorów, uwierzytelnianie czy zarządzanie prawami dostępu. 

Rozwiązania Wallix zabezpieczają nie tylko tożsamość IT i dostęp, 
ale także chronią architekturę systemów automatyki przemysłowej 
i sterowania (IACS), oferując scentralizowaną kontrolę połączeń 
z wewnątrz i zewnątrz oraz udostępniając skuteczne narzędzia śle-
dzenia oraz audytu w ramach utrzymania i administracji. Oprogra-
mowanie WALLIX przeznaczone dla stacji końcowych pozwala na 
tzw. utwardzenie systemu operacyjnego i pełną kontrolę przywi-
lejów dla aplikacji, procesów czy użytkowników. Ma to szczególe 
zastosowanie w przypadku systemów operacyjnych z rodziny Micro-
soft Windows, dla których przestano publikować poprawki. W efek-
cie rozwiązania Wallix umożliwiają Operatorom Usług Kluczowych 
zapewnianie zgodności i ochrony krytycznej infrastruktury. 

Rozwój Internetu Rzeczy w Przemyśle (IIoT)  
z jednej strony umożliwia transformację  
cyfrową klientom wdrażającym rozwiązania 
Przemysłu 4.0, z drugiej zaś przynosi im  
także nowe, bardzo poważne zagrożenia.

Wallix 

Dodatkowe informacje:
Paweł Rybczyk,  

Territory Manager CEE & CIS, Wallix,   
prybczyk@wallix.com  
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ułatwia zapewnienie zgodności  
z Dyrektywą NIS 

Dowiedz się, w jaki sposób pakiet rozwiązań 
zabezpieczających Wallix współgra z reko-
mendacjami NIS i jak Wallix może pomóc 
w zapewnieniu zgodności z dyrektywą!

Wallix dla Operatorów  
Usług Kluczowych (OUK)

Wykorzystanie rozwiązań Wallix w rekomendacjach Dyrektywy NIS

X3
Wzrost zagrożeń przeciwko 

systemom ICS (Industrial  
Control Systems) oraz  

technologii OT (Operational 
Technology) w roku 20201

435%
Wzrost ataków  

ransomware  
w 20202

70%
włamań było  

udziałem napastników 
wewnętrznych3

Dzięki rozwiązaniom Wallix Operatorzy Usług Kluczowych (OUK)  
mogą zastosować się do większości rekomendacji w osiąganiu zgodności z Dyrektywą NIS

36% w realizacji pełnej zgodności oraz 18% w zgodności częściowej

Zgodność poprzez rekomendacje
Rozwiązania Wallix odpowiadają na 

26%

38%

36%
rekomendacji Dyrektywy NIS w zakresie:

l  Identity and Access Management      l  Administration Security     l  Architecture Security

Rozwiązania Wallix zwiększają zgodność z rekomendacjami IT

Zgodność w podziale na produkty
Rozwiązania Wallix odpowiadają na rekomendacje Dyrektywy NIS: 

36%

59%

5%
rekomendacji Dyrektywy NIS w zakresie:

l  Wallix Bastion       l  Wallix Bestsafe      l  Wallix Trustelem 
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46  UPS-y wracają do domów 
i małych biur

Rosnące wykorzystanie nowych technologii 
w urządzeniach codziennego użytku 
zwiększa popyt na zasilacze awaryjne.

50  Ze świadomością klienta mogłoby 
być lepiej

Rozmowa z Jackiem Janiszewskim, prezesem 
IQRC Polska, o doświadczeniach integratora 
specjalizującego się w sprzedaży rozwiązań 
zasilania bezprzerwowego.

52 UPS-y w sojuszu z OZE

Dostawcy zasilaczy bezprzerwowych dla 
dużych przedsiębiorstw skorzystali na 
przyspieszonej transformacji cyfrowej. 
W przyszłości rozwój rynku przyspieszą 
problemy sektora energetyki i rozwój OZE.

Systemy zasilania
bezprzerwowego
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nież w  rozwiązania UPS. To oznacza, 
że rośnie ich świadomość w zakresie za-
silania gwarantowanego. Nikt nie chce 
utracić wyników swojej pracy spowodo-
wanych brakiem energii – tłumaczy Ka-
tarzyna Krzyżanowska-Smalec, Junior 
Product Manager w AB. 

Tożsame trendy dostrzegają inni dystry-
butorzy. Wysokie wzrosty 
w każdej grupie urządzeń 
UPS notuje między innymi 
Impakt i wiele przemawia 
za tym, że będzie to rekor-
dowy rok finansowy dla 
tego dystrybutora. Ożywie-
nie w segmencie zasilaczy 
awaryjnych małych mocy 
zauważają też sprzedaw-
cy w Actionie. W przypad-
ku dystrybutora z Zamienia 
bieżący rok jest wyraźnie 
lepszy od poprzedniego 

pod względem liczby realizowanych pro-
jektów informatycznych, co przekłada się 
też na zwiększoną sprzedaż UPS-ów. 

Nie tylko komputer
Przez długie lata UPS do domu bądź małej 
firmy był utożsamiany z ochroną kompu-
terów stacjonarnych. Jednak w ostatnich 
latach większość użytkowników domo-
wych, a także pracowników biurowych 
przesiadła się z desktopów na notebooki. 
Komputery stacjonarne obroniły swo-
ją pozycję jedynie wśród graczy, którzy 
nie mogą sobie pozwolić na utratę bieżą-

cych zdobyczy bądź łączności z pozosta-
łymi uczestnikami wirtualnych zmagań. 
W  tym przypadku UPS nadal jest klu-
czowym elementem wyposażenia, a nie-
dawno PowerWalker wprowadził nawet 
na rynek urządzenie przeznaczone spe-
cjalnie dla fanów multimedialnej roz-
rywki. Mimo wszystko nie stanowią aż 
tak licznej grupy, aby dostawcy zasila-
czy awaryjnych mogli wypełnić pustkę 
powstałą po desktopach. Dlatego też do-
stawcy starają się uzmysłowić klientom, że 
możliwe zastosowania UPS-ów nie ogra-
niczają się wyłącznie do podtrzymywania  
pracy komputerów. 

– Zapewnienie ciągłości pracy zdalnej 
i jej efektów to oczywiście jeden z ważniej-
szych czynników zakupowych w ostatnim 
czasie. Konsumenci dostrzegają bowiem 
coraz częstsze przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Dodatkowo chętnie inwestu-
ją w nowe rozwiązania w swoich domach 
i miejscach pracy – mówi Katarzyna Krzy-
żanowska-Smalec. 

Domownicy stosują UPS-y do zabezpie-
czenia routerów oraz innych elementów 
tworzących sieć komputerową. Urządze-
nia takie ponadto sprawdzają się przy pod-
trzymaniu pracy bram garażowych, rolet 
czy systemów monitoringu. Warto też za-
uważyć, że zasilacze awaryjne nie tylko 
gwarantują ciągłość zasilania, ale rów-
nież chronią podłączony sprzęt przed  
przepięciami. 

– W sieciach pojawiają się przepięcia po-
chodzące z wyładowań atmosferycznych, co 

Bieżący rok przyniósł pewne ożywienie w segmencie zasilaczy bezprzerwowych przeznaczonych  
dla segmentu SOHO. Użytkownicy znajdują nowe zastosowania dla urządzeń do niedawna utożsa-
mianych wyłącznie z ochroną desktopów.

Biorąc pod uwagę stan i przyszłość 
polskiej energetyki, należy spo-
dziewać się, że w kolejnych latach  

UPS-y staną się stałym elementem „krajo-
brazu IT” także w domach. Tym bardziej, 
że nawet krótka przerwa w  dostarcza-
niu energii elektrycznej w  najlepszym 
przypadku popsuje dobrą zabawę, nie 
zapisując stanu gry, zaś 
w najgorszym scenariuszu 
przyczyni się do utraty cen-
nych danych. Użytkowni-
cy indywidualni, podobnie 
jak właściciele mniejszych 
firm, aby zapobiec tego ty-
pu incydentom powinni za-
inwestować w dobrej klasy 
zasilacze awaryjne. 

Jeszcze pod koniec ubie-
głego roku wśród więk-
szości dostawców UPS-ów 
przeznaczonych dla seg-
mentu SOHO panowały na ogół minoro-
we nastroje. Pandemia napędziła popyt 
na komputery, zestawy słuchawkowe, ka-
mery internetowe czy domowe drukarki, 
natomiast nie miała większego wpływu 
na rynek UPS-ów małej mocy. Jednakże 
w bieżącym roku konsumenci oraz małe 
przedsiębiorstwa wykazują wzrost zain-
teresowania tymi urządzeniami. 

– Część firm zadeklarowała, że chce na 
stałe wprowadzić hybrydowy model pra-
cy. W związku z tym konsumenci sukce-
sywnie rozbudowują i modernizują swoje 
urządzenia domowe, doposażając je rów-
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UPS-y wracają doUPS-y wracają do 
domów i małych biur 

W Polsce  
będziemy mieli  
coraz mniej  
dostępnej mocy, 
a popyt na prąd  
będzie cały  
czas rósł.  
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ma miejsce wiosną i jesienią, a także prze-
pięcia łączeniowe, które mogą uszkodzić 
domowe sprzęty. Dlatego też UPS zasila 
wrażliwy sprzęt domowy, taki jak dekode-
ry, sprzęt RTV czy komponenty smart home 
– mówi Tomasz Wojda, Channel Reseller 
Manager w Vertivie.

Od czasu do czasu słyszy się o nietypo-
wych zastosowaniach UPS-ów, takich jak 
chociażby podtrzymywanie pracy akwa-
rium czy terrarium. Eksperci przekonują, 
że nie są to wcale egzotyczne przypadki, 
na co wpływ mają ceny niektórych oka-
zów zwierząt i roślin. Szczególnie jest to 
istotne w przypadku akwarystyki, gdzie 
każda przerwa w zasilaniu może spowo-
dować nieodwracalne straty w  faunie  
i florze.

W ostatnich kilkunastu miesiącach miały 
miejsce liczne i dość spektakularne awa-
rie sieci energetycznej w całej Europie. We 
Francji wygaszenie reaktora atomowego 
i kilka bezwietrznych dni wywołało kry-
zys energetyczny. Do podobnej sytuacji 
doszło w Hiszpanii, która dała się zasko-
czyć zimie. Jednak do najpoważniejszej 
awarii doszło 8 stycznia bieżącego roku, 
kiedy odnotowano znaczny spadek często-
tliwości w synchronizowanych europej-
skich sieciach energetycznych. Wszystko 
zaczęło się od Rumunii, a potem awaria 
dotknęła niemal całą Europę. Ze swoimi 
problemami boryka się też Polska. Eksper-
ci ostrzegają, że wraz z wypadaniem ko-
lejnych wysłużonych bloków węglowych, 
będziemy mieli coraz mniej dostępnej mo-
cy. Tymczasem popyt na prąd będzie cały 
czas rosnąć. 

– Zapotrzebowanie na energię elektry- 
czną wzrosło ze strony przedsiębiorstw, 
które odbiły się po pandemii, a także go-
spodarstw domowych, bo wciąż wiele osób  
decyduje się na pracę zdalną – wyjaśnia  
Jerzy Topolski, wiceprezes Tauronu.

Niepewna sytuacja na rynku energe-
tycznym powinna skłonić zarówno fir-
my, jak i użytkowników indywidualnych 
do szukania rozwiązań pozwalających 
na zachowanie niezależności od przerw 
w dostawach energii elektrycznej. Jednak 
UPS jest w tym przypadku jedynie czę-
ściowym rozwiązaniem problemu. Czasy 

podtrzymania oferowane przez zasilacze 
awaryjne nie są zbyt długie. Wprawdzie 
w ostatnim czasie pojawiły się urządze-
nia z bateriami litowo-jonowymi, znacz-
nie poprawiającymi ten parametr, ale one 
także nie zapewniają wielogodzinnych 
czasów pracy. Poza tym ich ceny stanowią 
poważną barierę dla użytkowników indy-
widualnych, jak też małych firm.

– Jeśli mieszkamy czy mamy biuro 
w miejscu, gdzie zdarzają się wielogodzin-
ne przerwy w zasilaniu, warto pomyśleć 
o wsparciu pracy UPS-ów przez agregat 
prądotwórczy, który zapewnić może pra-
wie nieograniczone czasowo zasilanie awa- 
ryjne – doradza Tomasz Wojda.

Trzeba też mieć na uwadze, że duże 
przedsiębiorstwa z reguły mają świado-
mość konieczności zapewnienia ciągłości 
zasilania na wysokim poziomie. Dlatego 
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też wdrażają odpowiednie rozwiązania 
jak najwcześniej, aby być odpowiednio 
przygotowanym na wszelkie problemy 
związane z przesyłem energii elektrycz-
nej. Inaczej wygląda to w przypadku klien-
tów SOHO.

– Użytkownicy domowi i małe firmy rea- 
gują najczęściej po fakcie i dokonują za-
kupu UPS-ów, kiedy odczują na własnej 
skórze skutki przerw w dostawie energii. 
Na pewno kłopoty występujące w sekto-
rze energetycznym mają wpływ na inwe-
stycje w zasilacze awaryjne, ale mogą być 
różnie rozłożone w czasie, zależnie od typu 
i wielkości przedsiębiorstwa bądź użytkow-
nika – mówi Cezary Gutowski, kierownik 
wsparcia sprzedaży w Schneider Electric. 

W  segmencie SOHO największą po-
pularnością cieszą się UPS-y o  topo- 
logii line-interactive. Wymagają one  
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chłodzenia tylko podczas podtrzymywa-
nia zasilania bądź ładowania baterii, co 
oznacza, że przez około 90 proc. czasu 
nie generują hałasu. To istotna cecha 
z punktu widzenia użytkownika do-
mowego bądź pracowników kame-
ralnego biura. Choć skuteczność 
eliminowania zakłóceń jest mniej-
sza aniżeli w przypadku konstrukcji 
online, to jednak wystarcza, aby chro-
nić sprzęt, który pracuje w  gospodar-
stwach domowych lub małych fi rmach. 
Natomiast, jeśli chodzi o moce, najwięk-
szą popularnością wśród klientów SOHO 
cieszą się jednostki 550–650 VA oraz 
1000  VA. Odbiorcy indywidualni, 
a także właściciele małych fi rm na 
ogół nie przywiązują większej wa-
gi do marki urządzenia, natomiast 
zdecydowanie bardziej liczy się dla 
nich cena oraz dostępność sprzętu. 

Podstawowym zadaniem UPS-a domo-
wego jest zabezpieczenie urządzenia na 
kilkanaście minut, w ciągu których można 
zapisać dokument i w prawidłowy sposób 
wyłączyć sprzęt. Jednak bywają konsu-
menci o wygórowanych wymaganiach 
wobec zasilacza awaryjnego, ocze-
kujący, że urządzenie pozwoli im 
przeczekać dłuższą przerwę w do-
stawie energii elektrycznej. Jednak 
przy czasie podtrzymania powyżej 
pół godziny trzeba zastosować dodat-
kowe akumulatory, co wiąże się z określo-
nymi kosztami. 
Rosną ce wykorzystanie nowych techno-
logii w urzą dzeniach codziennego uż ytku 
zwię ksza popyt na zasilacze awaryjne 
mniejszych mocy. Jeszcze do niedawna 
chwilowy zanik zasilania w domu był 
postrzegany jako zdarzenie losowe, 
które po prostu trzeba przecze-
kać. Ale obecnie, kiedy wiele osób 
pracuje w domu,  nawet niedługa 
przerwa może być kłopotliwa. In-
na kwestia to coraz powszechniejsze 
wykorzystanie streamingu, do którego 
potrzebny jest stały dostęp do Interne-
tu. Natomiast barierą  moż e być  wzrost 
cen urzą dzeń , również  tych adresowa-
nych na rynek SOHO. Nie moż na przy 
tym wykluczyć , ż e pojawią  się  problemy 
zwią zane z dostę pnoś cią  zasilaczy awa-
ryjnych w zwią zku z problemem niedo-
boru komponentów.  n

Zdaniem specjalisty 

n Bartłomiej Kołodziej, Brand Manager (Lanberg & PowerWalker), Impakt
Na rynku odbiorców SOHO istnieje jeszcze wiele niezagospodaro-

wanych obszarów. Chociaż świadomość konsumentów odnośnie do 

zasilania awaryjnego cały czas rośnie, jest jeszcze wiele do zrobie-

nia, aby wygenerować popyt na urządzenia realizujące inne zadania 

aniżeli standardowe zabezpieczenie komputera. Przewidujemy, że 

w najbliższych latach sprzedaż UPS-ów dla SOHO będzie rosnąć. W du-

żym stopniu przyczynią się do tego coraz częstsze przerwy w dostawach 

energii. Dodatkowy aspekt stanowi skok cen sprzętu elektronicznego – klienci ze 

względu na jego wartość zaczną stosować zabezpieczenia przy pomocy zasila-

czy awaryjnych. 

n Grzegorz Budek, Inżynier techniczny, Action Business Center 
Zanik zasilania w domu, co kiedyś było zdarzeniem losowym, które 

trzeba było po prostu przeczekać, w czasach powszechnej pracy zdal-

nej stał się dużo bardziej dolegliwy. Kluczowym elementem wyma-

gającym zabezpieczenia stał się dostęp do Internetu. Laptopy mają 

własną rezerwę, a wiele operacji można przeprowadzić za pomocą 

smartfona. W związku z tym nawet dwugodzinne zaniki nie będą sta-

nowić problemu. Natomiast odcięcie od stacjonarnego dostępu do sieci 

skutecznie odetnie użytkownika od możliwości pracy. Alternatywą może się wy-

dawać przejście na Internet „z komórki”, ale w sytuacjach tego typu często okazu-

je się, że lokalne przekaźniki nie są w stanie obsłużyć całego dodatkowego ruchu 

i najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie domowego routera do UPS-a.

n Tomasz Wojda, Channel Reseller Manager, Vertiv 
W przypadku użytkowników SOHO zastosowanie mają zasilacze UPS 

z bateriami wewnętrznymi, które w zależności od poziomu obciąże-

nia gwarantują podtrzymanie od kilku do kilkudziesięciu minut. Są to 

optymalne rozwiązania, jeśli chodzi o gabaryty i koszty użytkowania. 

W zależności od lokalizacji, czas ten jest wystarczający do eliminacji 

awarii przez zakład energetyczny w dużych aglomeracjach, a w przy-

padku mniejszych miejscowości do uruchomienia agregatu prądotwór-

czego lub do uporządkowanego i bezpiecznego wyłączenia naszych urządzeń. 

Ciekawym zjawiskiem w tym segmencie rynku są nietypowe zastosowania UPS-

-ów. Użytkownicy domowi chronią za ich pomocą akwaria, płaszcze wodne w in-

stalacjach kominkowych, system automatyki i napędów bram garażowych czy 

pompy C.O. 

n Wojciech Kiałka, Business Unit Manager, Tech Data
Użytkownicy już od dłuższego czasu dostrzegają zalety systemów 

UPS nie tylko jako zabezpieczeń komputerów PC, ale również urzą-

dzeń NAS, małych systemów alarmowych czy rozwiązań do monito-

ringu. Klienci z segmentu SOHO przy wyborze zasilacza awaryjnego 

kierują się głównie ceną. Nie biorą pod uwagę budowy i rodzajów 

UPS-ów, możliwości zastosowania takich, a nie innych technologii w 

konkretnym przypadku. Mają oczekiwania tylko co do czasu podtrzyma-

nia. Rolą resellera bądź dystrybutora jest wyłapanie ewentualnych zagrożeń czy 

możliwości usprawnienia koncepcji klienta końcowego. Po modzie na systemy 

chmurowe i promocji rozwiązań sprzętowych mających działać fi zycznie poza 

siedzibami fi rm, do łask wracają rozwiązania brzegowe, np. kompaktowe data 

center, serwery danych, aplikacji itp. Widać to po ofercie i kampaniach najwięk-

szych producentów tego typu rozwiązań. Jeśli rynek na nowo uwierzy w walory 

posiadania własnego sprzętu, wpłynie to korzystnie na popyt na UPS-y w seg-

mencie SOHO.
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n Czy pojawiają się jakieś nowe zasto-
sowania dla UPS-ów?
Od jakiegoś czasu dobrze sprzedaje się 
zasilanie gwarantowane w przypad-
ku klientów indywidualnych, którzy 
chcą zabezpieczyć systemy w  do-

mach jednorodzinnych. Nowością 
jest to, że nie chodzi już tylko o au-
tomatykę budynkową, piece czy 
monitoring, ale także sprzęt audio-

-wideo, urządzenia chłodzące i klimatyzację 
– po prostu całe zasilanie w domu. W takim 
kontekście bardzo interesujący jest ostatni 
trend integrowania zasilania gwarantowa-
nego z fotowoltaiką – UPS-y mogą być wte-
dy doładowywane z paneli słonecznych. To 
jest temat obecnie bardzo na fali, wynikają-
cy z jednej strony z chęci obniżania kosztów, 
z drugiej – lepszego zabezpieczania się na 
wypadek przerw w zasilaniu.

A czy widać wzrost świadomości polskie-
go klienta, gdy chodzi o znaczenie zasila-
nia gwarantowanego?
To zależy od rodzaju klienta. W przypadku 
dużych organizacji albo branż w jakimś stop-
niu związanych z IT taka świadomość jest du-
ża. Gorzej z małymi firmami czy zakładami 
produkcyjnymi, w których osoby decyzyjne 
nie mają kompetencji w obszarze IT. Nie zda-
ją sobie one sprawy z tego, do jakich strat mo-
gą doprowadzić problemy z zasilaniem.

n Nie pomaga wtedy straszenie, np. sta-
nem polskiego sektora energetycznego, 
problemami z jego transformacją?
Straszenie nie za wiele pomaga. Musi się 
coś zdarzyć. Dopiero pierwszy poważny in-
cydent z zasilaniem i jego skutki dają mało 
uświadomionym klientom coś do myślenia. 

CRN Jak w tym roku wygląda polski rynek 
zasilania gwarantowanego? Czy widać ja-
kieś oznaki ożywienia? 
Jacek Janiszewski Ten rok jest bardzo 
specyficzny, cechuje go duża nieprzewidy-
walność. Jeśli w pierwszej połowie 2020 do-
szło po prostu do dużego spadku sprzedaży 
związanego z pandemią, to obecnie zacho-
wanie klientów nie przypomina tego z wcze-
śniejszych lat, związanego z tradycyjnymi 
okresami lepszej i gorszej koniunktury. Przy-
kładowo całkiem dobrze wyglądała sprzedaż 
w lecie, co wcześniej się raczej nie zdarzało. 
Generalnie odnotowujemy wyraźny wzrost 
zainteresowania i liczby zapytań, ale sam za-
kup klienci odkładają na później.

n Jakiego rodzaju rozwiązania są naj-
częściej wybierane i w jakich branżach 
oraz sektorach gospodarki najlepiej się  
sprzedają? 
Powodzeniem cieszą się zarówno jednofa-
zowe, jak i trójfazowe urządzenia. Kupują 
je zakłady produkcyjne, instytucje publicz-
ne i szeroko rozumiany biznes. Mamy pełen 
przekrój rynku. W czwartym kwartale ubie-
głego roku dominował sektor państwowy, 
który ma wtedy potrzebę wydania zaplano-
wanych budżetów. Nie inaczej powinno być 
teraz. 

n Czyli mądry Polak po szkodzie?
Ale też nie zawsze. Owszem, zyskuje wtedy 
wiedzę na temat możliwości zabezpieczenia. 
Jednak niektórzy po prostu kalkulują straty, 
nadal nie decydując się na wydanie pieniędzy 
na zasilanie gwarantowane. Dwugodzinna 
przerwa w działaniu linii produkcyjnej jest 
dla nich do zaakceptowania. To wciąż jest bar-
dzo krótkowzroczne myślenie, o czym prze-
konają się, gdy stracą pierwszego ważnego 
klienta na rzecz konkurencji. On może nie 
tolerować opóźnień i nieterminowości w do-
stawach zamówionych produktów i po pro-
stu odejdzie.

n Może rozwiązania zasilania gwaranto-
wanego są dla nich za drogie?
Raczej nic nie chcą zapłacić, bo na rynku ma-
ją dostęp do oferty w bardzo szerokim prze-
dziale cenowym. I co ważne, wciąż mówimy 
o  renomowanych producentach UPS-ów. 
Dlatego skłaniałbym się do generalnej opinii, 
że na rynku ze świadomością klienta nie jest 
najlepiej.

n Jeśli doszliśmy do pieniędzy, na czym 
najlepiej zarabia reseller w tej branży? 
Czy to jest sprzęt, czy może baterie albo  
usługi?
Ważne są usługi –  mówimy o  instala-
cjach i  uruchomieniach systemów zasila-
nia gwarantowanego, wszelkiego rodzaju 
przeglądach technicznych, naprawach i mo-
dernizacjach czy wymianie akumulatorów. 
Ale co do zarabiania, to nawet segment usłu-
gowy ma swoje ograniczenia, jeśli rosną kosz-
ty pracy.

„Straszenie nie za wiele pomaga. Musi się coś zdarzyć. 
Dopiero pierwszy poważny incydent z zasilaniem i jego 
skutki dają mało uświadomionym klientom do myślenia” 
– mówi Jacek Janiszewski, prezes IQRC Polska.

mogłoby być lepiej

Rozmawiał 

Tomasz Janoś Fo
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Ze świadomością klienta 
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Power Distribution Unit to urządzenie 
z wieloma gniazdami do dystrybucji 
zasilania. Przeznaczone jest do mon-

tażu w standardowej szafi e rack, której głów-
nym zadaniem jest dystrybucja oraz rozdział 
niezawodnego zasilania ze źródła zasilania 
sieciowego lub UPS-a do wielu urządzeń. 
Oprócz podstawowych funkcji zasilania, nie-
które zaawansowane modele PDU pozwala-
ją również użytkownikom na zaawansowane 
monitorowanie oraz zarządzanie gniazdami. 

Aby dokonać wyboru PDU, trzeba odpo-
wiedzieć na kilka pytań, a mianowicie: jaka 
moc jest wymagana? Ile urządzeń ma być za-
silanych? Czy potrzebujemy redundancji na 
wejściu zasilania? Jaki jest sposób montażu 
w szafi e? Jakich funkcjonalności odnośnie 
do monitorowania oraz zarządzania podłą-
czonymi urządzeniami oczekujemy od PDU? 
Po uzyskaniu odpowiedzi będzie można po-
lecić użytkownikowi właściwe rozwiązanie. 

CyberPower zapewnia ich szeroką gamę:  
– podstawowe listwy zasilające (Basic, np. 
PDU20BHVIEC12R) zapewniające nie-
zawodny rozdział zasilania pomiędzy pod-
łączonymi urządzeniami; umożliwiają 
podłączenie do 12 urządzeń; 
– monitorowane listwy zasilające (Metered, 
np. PDU20MVHVIEC24F) umożliwiające 
podgląd i monitorowanie obciążenia na wy-
świetlaczu; dzięki temu użytkownik może 
uniknąć problemów wynikających z prze-
ciążenia listwy, gdy podłącza nowe urządze-
nia do istniejącej infrastruktury; 
– zarządzalne listwy zasilające (Switched, 
np. PDU41004), które umożliwiają zdalne 
monitorowanie PDU i zarządzanie zasila-
niem poszczególnych gniazd; sprawdzają się, 

gdy chcemy zdalnie zarządzać infrastrukturą 
serwerowni albo centrum danych;
– zarządzalne listwy zasilające z monitoro-
waniem poszczególnych gniazd (Switched 
& Metered by Outlet, np. PDU81005), czyli 
zaawansowane jednostki PDU, które zapew-
niają dokładne dane z pomiaru mocy i precy-
zyjne pomiary w poszczególnych gniazdach; 
umożliwiają monitorowanie efektywności 
energetycznej (PUE) naszego data center; 
– listwy z możliwością zasilania z dwóch źró-
deł i automatycznym przełączaniem pomię-
dzy nimi (ATS, np. PDU44004); to idealne 
rozwiązanie, gdy korzystamy z dwóch źró-
deł zasilania serwerowni lub budujemy sys-
tem redundantny, np. w oparciu o dwa UPS-y. 

Optymalizacja infrastruktury 

Funkcjonalności PDU CyberPower z  se-
rii Switched & Metered by Outlet znacząco 
wykraczają poza samą dystrybucję energii, 
czyniąc z nich narzędzia zaawansowanego 
monitorowania i  zarządzania podłączoną 
infrastrukturą. Oferują zdalne zarządzanie 
zasilaniem, umożliwiając przełączanie po-
szczególnych gniazd w czasie rzeczywistym. 
Każde gniazdo można w scentralizowany 
sposób włączać i wyłączać, zarządzając pod-
łączonym sprzętem i w efekcie optymalizu-
jąc działanie centrum danych. Gniazda dają 
możliwość sterowania z sekwencyjnym uru-
chamianiem. Można zdalnie zaplanować 
kolejność włączania, wyłączania lub restar-
towania gniazd. W ten sposób użytkownik 
może korzystać ze szczegółowych statystyk 
z dokładnością pomiaru ± 1 proc., obejmu-
jących wartości napięć, prądów lub mocy. 

To duże ułatwienie przy obliczaniu wskaźni-
ków PUE (efektywność zużycia energii). 

Kolejną ważną cechą urządzeń CyberPo-
wer jest niski pobór prądu (typowo 4,6 W). 
Poza wysoką efektywnością energetyczną 
serię Switched & Metered by Outlet PDU 
charakteryzuje możliwość monitorowania 
zużycia energii i przyjazny interfejs. Kolo-
rowy wyświetlacz umożliwia wygodną kla-
syfi kację i identyfi kację PDU na podstawie 
ich aplikacji. Ekran obraca się automatycz-
nie, zapewniając właściwą orientację, nie-
zależnie od tego, czy listwa jest ustawiona 
pionowo czy poziomo. Wyświetlacz można 
wymienić bez przerywania pracy urządze-
nia, co sprawdzi się, gdy ciągłość zasilania jest 
kluczowa. Istnieje też możliwość aktualizacji 
oprogramowania PDU (przez wbudowany 
port USB) i podłączenia czujnika środowi-
skowego, co rozbuduje system o funkcje mo-
nitorowania otoczenia pracy urządzeń. 

Kiedy rośnie zapotrzebowanie na fi rmową infrastrukturę, a tym samym na większą moc, konieczne 
staje się użycie rozwiązań PDU, dzięki którym użytkownikom nie zabraknie gniazd zasilających. Dobrze 
jest przy tym zadbać o dodatkowe funkcjonalności, które zapewnią im wiele innych korzyści.

Dlaczego nowoczesne

POWERPANEL
...to oprogramowanie, które jest uzupeł-

nieniem rozwiązań CyberPower. Umoż-

liwia ono zarządzanie zasilaniem oraz 

bezpieczne zamykanie systemu oparte-

go na rozwiązaniach PDU&UPS tej mar-

ki. PowerPanel uzyskał status VMware 

Ready i jest kompatybilny z VMware 

ESXi. Obsługuje również Citrix XenSer-

ver i Microsoft Hyper-V, dzięki czemu po-

za infrastrukturą fi zyczną jest też zarzą-

dzana warstwa wirtualna.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Głowacki,

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

serwerownie potrzebują PDU?
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miar i oddać go do publicznej sieci. Je-
śli zapotrzebowanie spada, systemy UPS 
mogą natomiast zmagazynować nadmia-
rową energię, która dzięki temu nie bę-
dzie zmarnowana. Taki dwukierunkowy 
przepływ mocy i wykorzystanie zasilaczy 
awaryjnych może wspierać rozwój OZE. 
Pomaga także w tworzeniu bardziej inte-
ligentnej sieci dopasowującej się do popy-
tu na energię, a w skali kraju – w osiąganiu 
celów klimatycznych.

W sojuszu z OZE zasilacze UPS mogą 
zmienić sposób korzystania z  centrów 
danych. Wcześniej przesyłanie energii 
elektrycznej było jednokierunkowe, od 
producenta do konsumenta – teraz może 
być dwukierunkowe i interaktywne. Z ko-
niecznego, operacyjnego wydatku UPS-y 
mogą przejść na pozycję źródła przycho-
dów. Centra danych będą wynagradzanie 
przez dostawców energii elektrycznej za 
współpracę, a dodatkowe przychody po-
kryją koszty potrzebnej infrastruktury 
i sprzętu. 

– Tego typu rozwiązania funkcjonują już 
w Skandynawii i krajach Europy Zachod-
niej. Dla sektora data center to także szansa 
na zrzucenie łatki energetycznego „wampi-
ra” – uważa Rafał Kryk. 

To, co może być za chwilę szansą dla 
centrów danych, jest już w  praktyce 
wdrażane w instalacjach domowych czy 
w mniejszych fi rmach. Jacek Janiszewski, 
prezes IQRC Polska potwierdza rosnące 

zainteresowanie klientów integrowaniem 
zasilania gwarantowanego z fotowoltaiką. 
Jego zdaniem to temat obecnie bardzo na 
fali. Gdy UPS-y mogą być doładowywane 
z paneli słonecznych, skutkuje to z jed-
nej strony obniżeniem kosztów energii, 
a z drugiej lepszym zabezpieczeniem na 
wypadek przerw w zasilaniu. 

Przyspieszona cyfryzacja
Według analityków Gartnera wy-
datki użytkowników końcowych na 
globalną infrastrukturę data center wy-
niosą w tym roku 200 mld dol., co stano-
wi 6-procentowy wzrost w stosunku do 
roku 2020. Wobec rosnącego zapotrze-
bowania na usługi administratorzy fi r-
mowych centrów danych, dostawcy usług 
w chmurze oraz obiekty kolokacyjne znaj-
dują się pod coraz większą presją. Muszą 
zadbać o ciągłość działania i wydajność, 
lepiej zarządzać kosztami i  realizować 
cele zrównoważonego rozwoju. Jednym 
ze sposobów na poradzenie sobie z tego 
rodzaju wyzwaniami jest wybór odpo-
wiednich systemów zasilania gwaranto-
wanego. 

– Drastyczny wzrost zapotrzebowa-
nia na szybki i niezakłócony transfer da-
nych oraz dostęp do zasobów niezbędnych 
do wykonywania zadań w trybie zdalnym 
spowodował zwiększenie inwestycji w in-
frastrukturę serwerowni i data center. Do-
datkowo, awaryjne uruchamianie nowych 

Dostawcy zasilaczy bezprzerwowych zyskali na przyspie-
szonej transformacji cyfrowej fi rm, a w przyszłości będą 
korzystać z rosnących problemów rodzimego sektora 
energetyki oraz rozwoju OZE. 

Coraz częściej dostrzegany i doce-
niany jest fakt, że funkcją i zaletą 
UPS-ów jest nie tylko kontynuowa-

nie zasilania odbiorów z baterii podczas 
zaniku zasilania z sieci energetycznej, ale 
też poprawa pewnych parametrów elek-
trycznych, takich jak współczynnik mocy 
i zniekształcenia harmoniczne, które ma-
ją potencjalnie negatywny wpływ na sieć 
energetyczną. UPS powinien być nieza-
wodny, błyskawicznie reagować na zmia-
ny w dostawach energii i dostarczać duże 
ilości mocy. 

Te cechy zasilaczy, które zapewniają 
stabilne działanie centrów danych, mogą 
być wykorzystywane w  stabilizowaniu 
samej sieci energetycznej. Wyposażone 
w odpowiednie technologie systemy UPS 
mogą wspierać rozwój odnawialnych źró-
deł energii (OZE) i maksymalizować moc 
wykorzystywaną na przykład z instalacji 
fotowoltaicznych.

– OZE są niestabilne, bo nie zawsze od-
powiednio mocno wieje wiatr czy świeci 
słońce. Energia zmagazynowana w UPS-
-ach może równoważyć sieć, być energe-
tycznym „backupem” także wtedy, gdy OZE 
okażą się chwilowo niewydolne i nie będą 
nadążały za potrzebami – wyjaśnia Rafał 
Kryk, PQ Application Manager w Eatonie.

Gdy zapotrzebowanie na energię jest 
wysokie, centra danych –  w  porozu-
mieniu z dostawcą – mogą wykorzystać 
jej zmagazynowany w  bateriach nad-
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jednostek medycznych zwiększyło liczbę 
instalowanych zasilaczy UPS w szpitalach 
covidowych – mówi Tomasz Wojda, Chan-
nel Manager w Vertivie. 

Z drugiej strony wiele fi rm przeniosło 
swoją działalność do Internetu, dodając 
nowe technologie cyfrowe do swoich in-
terakcji z klientami. W tej sytuacji stały 
dostęp do niezawodnego zasilania stał 
się dla nich koniecznością. Należy przy 
tym zauważyć, że większa zależność od 
stabilnych (a więc stale zasilanych) po-
łączeń internetowych wynika też z tego, 
jak wiele osób pracuje i uczy się z do-
mu. W każdym z wymienionych scena-
riuszy zasilacze UPS dają możliwość 
zaspokojenia potrzeb klientów w zakre-
sie niezawodnego zasilania awaryjnego 
i utrzymania kluczowych usług oraz ko-
munikacji podczas przerw w dostawie 
energii i problemów z jej jakością.

Kto (obecnie) kupuje UPS-y
Każda branża charakteryzuje się swoją 
specyfi ką i znajduje różne zastosowania 
dla systemów UPS. Z obserwacji Piotra 
Dzierniejko, Product Managera w AB wy-
nika, że w ostatnim czasie jedne sektory 
stawiały na większy rozwój, podczas gdy 
inne zwalniały tempo inwestycji. Z pew-
nością bardzo dużą aktywnością wykazu-
ją się takie branże, jak: handel, łączność 
i fotowoltaika, a zwłaszcza szeroko rozu-
miany przemysł.

Wymieniając najlepszych klientów, Da-
riusz Głowacki, Business Development 
Manager w CyberPower, wskazuje przede 
wszystkim na te fi rmy, które najmniej ucier-
piały na pandemii i lockdownie, czyli nie-
związane z przewozem, szkoleniami czy 
hotelarstwem. Dużo inwestycji jest zwią-
zanych z  działalnością logistyczno-ma-
gazynową, z uwagi na przemodelowanie 
wielu biznesów w  kierunku 
sprzedaży usług i produktów 
poprzez sieć.

Jeśli chodzi o  najczęściej 
wybierane rodzaje rozwią-
zań, to z danych AB wynika, że 
w przypadku rozwiązań 1-fa-
zowych są to urządzenia śred-
niej mocy 1500–3000 VA oraz 
w topologii online. Ma to być 
w dużej mierze efektem rosną-
cego zapotrzebowania na moc 
(coraz więcej fi rm chce zasi-
lać swoje urządzenia awaryjnie i wydłużać 
czas takiego zasilania). Dodatkowo klienci 
chcą mieć stabilnej jakości parametry zasi-
lania (stałe napięcie i częstotliwość), którą 
gwarantują właśnie UPS-y online.

Także w przypadku CyberPowera tra-
dycyjnie największym popytem cieszą się 
rozwiązania jednofazowe do 3 kVA, ale 
zauważalnie częściej pojawiają się zapy-
tania o urządzenia mocy rzędu 6 kVA na 
jednej fazie. Małe i średnie przedsiębior-
stwa dostosowują się do nowej sytuacji 
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inwestując w elementy IT umożliwiające 
funkcjonowanie w modelu pracy zdalnej. 

– Często wiąże się to z wymianą sprzę-
tu, a nie tylko rozbudową istniejącej infra-
struktury – podkreśla Dariusz Głowacki. 

Jeśli chodzi o nowe technologie, to po-
mimo tego, że wprowadzono je na rynek 
już kilka lat temu, baterie litowo-jonowe 
niezmiennie funkcjonują w branży UPS 

jako nowość. Mają niezaprze-
czalne przewagi nad tradycyj-
nymi kwasowo-ołowiowymi 
– wyższą pojemność, wyraź-
nie mniejszą wagę i objętość 
czy bardzo krótki czas łado-
wania. Co więcej, ich żywot-
ność może obejmować nawet 
cały cykl życia UPS-a. W za-
sadzie głównym problemem 
staje się jedynie wysoka cena. 

– Wzrost sprzedaży mógłby 
być większy, gdyby nie duża 

różnica w kosztach implementacji takie-
go systemu w porównaniu do tradycyjnych 
rozwiązań – mówi Piotr Dzierniejko.

Przyznając, że baterie Li-Ion są spo-
ro droższe od VRLA, Cezary Gutowski, 
kierownik wsparcia sprzedaży w dzia-
le Secure Power Schneider Electric, 
zwraca uwagę na ich znaczącą przewa-
gę w kontekście analizy TCO. Dlatego, 
w  przypadku klientów kierujących się 
tym wskaźnikiem, baterie nowego typu 
powinny stanowić naturalny wybór. 

Energia 
z UPS-ów może 
stanowić 
„backup”,
gdy OZE okażą 
się chwilowo 
niewydolne.

RAPORT

STAN POLSKIEJ ENERGETYKI 
jako argument w sprzedaży UPS-ów?
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, średni wiek elektrowni 

w Polsce to 47 lat, a ponad połowa ma przeszło pół wieku. Większość elektrowni 

węglowych w Europie została uruchomiona ponad 30 lat temu, a elektrownie wybu-

dowane ponad 50 lat temu odpowiadają za około 30 proc. zainstalowanej mocy. 

Co gorsza, psuć mogą się nie tylko stare, ale także najnowocześniejsze instalacje. 

Przykładowo, na początku sierpnia Tauron poinformował o awarii nowego bloku 

energetycznego w Elektrowni Jaworzno, którego budowa pochłonęła 6,2 mld zł. 

Z drugiej strony transformacja energetyki zakłada stopniowe wycofywanie bloków 

węglowych (czyli źródeł o tzw. wysokim współczynniku dyspozycyjności) oraz 

rosnące wykorzystanie OZE (które są znacznie mniej stabilne). Co więcej, także stan 

bezpieczeństwa całego sektora energetycznego może wzbudzać obawy. W listopad-

zie 2018 r. aktywiści Greenpeace bez większych problemów weszli na teren naj-

mocniejszej w Polsce (ponad 5 GW) elektrowni Bełchatów. I choć na szczęście „tylko” 

wspięli się na liczący ponad 180 metrów komin, by zaprotestować przeciw niszcze-

niu środowiska, to sam fakt ich nieskrępowanej obecności w tak newralgicznym 

punkcie na mapie polskiego bezpieczeństwa energetycznego musi budzić niepokój. 

52_54_CRN_10_2021 raport_ups dla dużych.indd   53 12.10.2021   17:35:17



Niestety, jak przyznają resellerzy, gdy 
chodzi o  decyzje zakupowe, polskie 
przedsiębiorstwa rzadko kiedy stosują 
myślenie długoterminowe.

Spore jest zainteresowanie klien-
tów usługami dodanymi do sprze-
daży UPS-ów: audytami, poprawą 
efektywności energetycznej serwerowni 
czy centrum danych, zdalnym monitoro-
waniem systemów zasilania, przegląda-
mi okresowymi itp. Dotyczy to zwłaszcza 
tych użytkowników, którzy przeprowa-
dzają rozbudowę lub modernizację ist-
niejących instalacji. To efekt szybko 
rosnących kosztów energii oraz 
ogólnie pojętej eksploatacji.

– Zauważamy rosnące zaintere-
sowanie usługami serwisowymi na 
potrzeby dużych systemów. Klienci 
pytają o nie już na etapie projektowa-
nia, często oczekując także wydłużonej 
gwarancji na system – informuje Piotr 
Dzierniejko.

Kluczowym czynnikiem dla klientów 
jest też usługa zdalnego zarządzania sys-
temem i monitorowania zabezpieczenia 
zasilania. Klienci chcą precyzyjnie 
wiedzieć, jakie mają rzeczywiste 
zużycie energii. Daje im to moż-
liwość modyfi kowania na terenie 
obiektu zużycia energii – ogranicza-
nia pracy urządzeń nieeksploatowa-
nych przez cały czas poprzez możliwość 
ich zdalnego wyłączania.

Chcąc zarządzać takim środowiskiem 
należy mieć doświadczenie i dobrze znać 
możliwości UPS-ów różnych marek. Do-
datkową wartością dla fi rm świadczących 
outsourcing jest możliwość integracji 
systemów monitorowania zasilania 
z własnymi autorskimi systemami 
zarządzania obiektami. Wówczas 
w  jednym systemie widoczne są 
wszystkie dane, co ułatwia świad-
czenie tego typu usług. 

– Wymaga to jednak bliskiej i  ścisłej 
współpracy z  producentami systemów, 
aby nadążać za zmianami i aktualizacja-
mi. W ten sposób unikamy zaskoczenia, że 
straciliśmy pewną funkcjonalność, nawet 
jeśli zyskaliśmy inną – tłumaczy przedsta-
wiciel AB.  n

Zdaniem specjalisty 

n Piotr Dzierniejko, Product Manager, AB
Poprzedni rok, pomimo szalejącej pandemii, był dobry dla polskiego 

rynku UPS. Notowaliśmy wzrosty sprzedaży głównie dzięki temu, 

że przyśpieszyła transformacja cyfrowa fi rm. Największe wzrosty 

popytu miały jednak miejsce w segmentach niezbędnych do pra-

cy zdalnej. Obecnie, wraz z nowymi inwestycjami fi rm, rośnie popyt 

właśnie w segmencie zabezpieczenia zasilania. Firmy chcą rozbudowy-

wać dotychczasowe zabezpieczenia dodatkowymi rozwiązaniami z segmen-

tu UPS. Dużym wyzwaniem dla producentów jest odpowiedź na oczekiwania 

rynku. Wielu z nich zmaga się nie tylko z problemami logistycznymi, takimi jak 

ograniczenia w transporcie morskim, ale przede wszystkim brakiem kompo-

nentów do nowych urządzeń. Jako dystrybutor staramy się odpowiednio przy-

gotowywać na tego typu sytuacje.

n Dariusz Głowacki, Business Development Manager Poland, CyberPower
W związku z pandemią Covid-19 nastąpiło spore zamieszanie na 

rynku spowodowane niepewnością co do przyszłości. Przejawi-

ło się to okresowym spadkiem sprzedaży rozwiązań biznesowych. 

Wstrzymanie decyzji zakupowych miało miejsce nie tylko w sekto-

rze biznesowym, ale także państwowym, co skutkowało wyraźnym 

spadkiem zamówień publicznych. Zmiana w mentalności, jaka się 

dokonała w wyniku pandemii, i przejście w tryb „zdalny” dotyczyły za-

równo pracy, jak i sposobu, w jaki konsumenci nabywają produkty czy usługi. 

Ostatecznie klient biznesowy szybko się adoptował do nowej sytuacji. Ponow-

nie zaczął inwestować w warstwę sprzętową oraz oprogramowanie. W rezulta-

cie powrócił popyt na rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego. 

n Cezary Gutowski, kierownik wsparcia sprzedaży, dział Secure Power, Schneider 
Electric  
Czynnikiem, który ma największy wpływ na wzrost naszego rynku 

w obszarze systemów zasilania bezprzerwowego, jest wejście do 

Polski tak zwanych Internet Giants. Nowe obiekty data center tych 

globalnych graczy przetwarzają moce na poziomie kilku czy nawet 

kilkunastu MW. W ich przypadku pandemia w żadnym stopniu nie 

wpłynęła na długofalowe plany inwestycyjne. Natomiast w widoczny 

sposób spowolniła albo wręcz zahamowała ogólnie pojęte strategie rozwojowe 

fi rm z praktycznie wszystkich pozostałych sektorów gospodarki, co miało swo-

je przełożenie na rynek UPS-ów. Organizacje dokonują obecnie rewizji swoich 

planów inwestycyjnych w oczekiwaniu na powrót sytuacji rynkowej do stanu 

sprzed pandemii. 

n Tomasz Wojda, Channel Manager, Vertiv
Zwiększające się uzależnienie pracy urządzeń od systemów IT, któ-

re są wrażliwe na zakłócenia w zasilaniu, powoduje konieczność 

zapewnienia jego ciągłości. Wszelkie przerwy w dostawie ener-

gii mogą powodować zakłócenia w pracy kluczowych elementów 

odpowiadających za prawidłowe działanie przedsiębiorstw czy in-

stytucji. Co bardzo istotne, rośnie świadomość klientów w zakresie 

możliwości zabezpieczania wrażliwych urządzeń przed zanikami 

i zakłóceniami pracy sieci energetycznej poprzez zastosowanie systemów 

zasilania UPS. Szeroka oferta tego rodzaju urządzeń daje ich użytkownikom 

możliwość dopasowania systemu do różnorodnych, czasami całkiem nietypo-

wych potrzeb. W rezultacie łatwiej będzie dobrać system zasilania UPS pod 

kątem oczekiwań nie tylko technicznych, ale także ekonomicznych klienta 

biznesowego. 

ZASILANIE  BEZPRZERWOWE
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Biorąc pod uwagę wymagania klientów, Schneider Electric wprowadził do oferty nowe serie trójfazo-
wych zasilaczy UPS, a jednocześnie wyposażył wcześniej oferowane modele w nowe funkcjonalności.

Nowa seria trójfazowych zasila-
czy UPS w ofercie producenta to  
Galaxy VL. Poszczególne modele 

z tej rodziny charakteryzują się konstrukcją 
modułową i są dostępne w ramach jednej 
kompaktowej obudowy w  zakresie mo-
cy od 200 do 500 kVA. Podstawowa wer-
sja 200 kVA składa się z 4 modułów mocy 
o wartości 50 kVA każdy. Użytkownik ma 
możliwość zwiększenia mocy zasilacza 
UPS poprzez instalację dodatkowych mo-
dułów 50 kVA, do maksymalnej wartości 
500 kVA. Zasilacze Galaxy VL oferowane 
są również w wersji z mocą startową 300, 
400 oraz 500 kVA. Dzięki współczynniko-
wi mocy wyjściowej równemu 1 UPS Gala-
xy VL może zasilać odbiory o poborze mocy 
czynnej (W) równej mocy pozornej (VA).

W serii UPS Galaxy VL wprowadzono 
rozwiązanie pozwalające na wymianę (np. 
z powodu awarii) lub montaż dodatkowe-
go modułu mocy (w przypadku potrzeby 
zwiększenia mocy UPS-a) bez przerwy 
w  pracy zasilacza UPS i  bez  

Nowości
potrzeby przejścia na zasilanie odbiorni-
ków w tzw. trybie obejścia UPS (bypass). 
To nowe rozwiązanie kryje się pod nazwą 
LiveSwap i  znacząco redukuje czas po-
trzebny na usunięcie potencjalnej awarii 
lub na zwiększenie mocy systemu. Należy 
szczególnie podkreślić fakt, że LiveSwap 
jest w pełni bezpieczny z punktu widze-
nia obsługi, może być przeprowadzony 
przez użytkownika i znacząco przyczynia 
się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych  
i serwisowych. 

Parametrem wpływającym na obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych jest sprawność 
przetwarzania energii przez zasilacz UPS. 
Seria Galaxy VL wyśrubowała wartość te-
go parametru do poziomu ponad 97 proc. 
w trybie podwójnego przetwarzania ener-
gii oraz do 99 proc. w trybie ECOnversion.

Znaczący koszt eksploatacyjny w przy-
padku zasilaczy UPS jest związany z ko-
niecznością wymiany baterii po okresie 
kilku lat, z reguły po 5–8 latach w przypad-

ku najczęściej stosowanych baterii 
VRLA AGM. Zasilacze UPS Galaxy 
VL umożliwiają zastosowanie ba-
terii w technologii litowo-jonowej 
o żywotności eksploatacyjnej 10–12 
lat, eliminujących w praktyce po-
trzebę wymiany baterii w systemie 
UPS w okresie jego eksploatacji aż 
do wycofania z użycia. Układy ba-
terii litowo-jonowych wyposażone 
są w standardzie w zaawansowa-
ne systemy monitorowania wyklu-
czające potrzebę przeprowadzania 
okresowych przeglądów, jak ma to 
miejsce w przypadku baterii VRLA 
AGM. 

Znane już od trzech lat zasila-
cze UPS serii Galaxy VS wzbogaco-
no o nowe funkcje, jeszcze bardziej 
zwiększające ich poziom niezawod-
ności i skalowalności. Rewolucyjną 
zmianą jest możliwość wykorzysta-

nia opisanego wcześniej rozwiązania Live-
Swap, czyli wymiany lub dodania modułu 
mocy bez przerwy w zasilaniu odbiorni-
ków UPS-a. Użytkownicy zainteresowani 
wprowadzeniem funkcji LiveSwap w eks-
ploatowanych już urządzeniach będą mieli 
możliwość doposażenia zasilaczy w odpo-
wiedni zestaw, natomiast nowe urządzenia 
z serii Galaxy VS będą fabrycznie już przy-
stosowane do LiveSwap. 

Kolejną nowością dla serii UPS Galaxy VS 
w wersji z bateriami zewnętrznymi są mo-
dele w wersji tzw. „marine”, czyli do zasto-
sowań morskich. Od wersji standardowych 
różnią się one wykonaniem obudowy, do-
datkową podstawą stabilizacyjną oraz cer-
tyfikatami odpowiednich organizacji (DNV, 
BV). Do końca roku dla serii Galaxy VS dla 
wybranych modeli możliwe będzie zwięk-
szenie mocy zasilacza poprzez modyfika-
cję jego oprogramowania (tzw. soft scaling). 
Szczegóły na tę chwilę są w przygotowaniu.

Dodatkowe informacje: 
Cezary Gutowski, Sales Support Manager UPS,  

Secure Power, Schneider Electric 
cezary.gutowski@se.com

w ofercie trójfazowych zasilaczy  
UPS Schneider Electric

GŁÓWNE WYMAGANIA
Użytkownicy centralnych, trójfazowych 
systemów UPS od lat nieustannie stawiają 
przed nimi wysokie wymagania dotyczą-
ce kilku obszarów, a w szczególności:

n  ograniczenia zajmowanego miejsca,

n  ograniczenia całkowitego kosztu po-

siadania systemu (ang. TCO), będącego 

sumą kosztów inwestycyjnych, eksplo-

atacyjnych oraz serwisowych,

n  zwiększenia poziomu niezawodności 

(redundancja), 

n  możliwości skalowania mocy systemu, 

zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia 

w szczególnych przypadkach. 

3-fazowy zasilacz UPS Galaxy VL, 
Schneider Electric.
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Huawei SmartLi to system podtrzy-
mania zasilania bazujący na co-
raz częściej wybieranych przez 

klientów akumulatorach litowo-jono-
wych (Li-Ion). W połączeniu z moduło-
wą konstrukcją samych zasilaczy jest to 
idealne rozwiązanie przeznaczone dla 
nowoczesnych centrów danych. Wysoka 
gęstość energii, znacząco mniejsze gaba-
ryty i dłuższa żywotność sprawiają, że za-
stosowanie tego typu baterii jest bardziej 
opłacalne niż tradycyjnych akumulato-
rów kwasowo-ołowiowych. A ponieważ 
koszt modułów Li-Ion będzie dalej spa-
dał, rozwiązania te będą coraz częściej 
wdrażane w centrach danych na całym 
świecie. 

Dostępne na rynku baterie litowo-jono-
we mogą być zbudowane z kilku rodzajów 
ogniw: LFP (litowo-żelazowo-fosfora-
nowe), LMO (manganianowe), LCO (ko-
baltowe) lub NCM (trójskładnikowe). 
Huawei w rozwiązaniu SmartLi wykorzy-
stuje najbezpieczniejsze w branży ogni-
wa LFP, które nie ulegają awarii z powodu 
niekontrolowanych wahań temperatury. 
Urządzenia te bazują na mechanizmie 
aktywnej kontroli rozpływu prądu, która 
daje możliwość łączenia starych i nowych 
baterii. Jest to istotne w przypadku rozbu-
dowy serwerowni, w której pracujące już 
akumulatory mogą być połączone z nowy-
mi modułami, zwiększającymi czas pod-
trzymania systemu UPS. 

Zastosowana w  bateriach SmartLi 
unikalna technologia inteligentnego 
równoważenia napięcia zapewnia nie-
zawodność systemu, który może konty-
nuować pracę, nawet jeżeli jeden moduł 

akumulatora jest uszkodzony. Akumula-
tory litowo-jonowe działają niezawodnie 
dzięki wbudowanemu systemowi zarzą-
dzania (BMS), który pracuje bezproble-
mowo z Huawei FusionPower i systemem 
zarządzania NetEco.

Oferowane przez Huawei UPS-y z ba-
teriami SmartLi mają zmniejszony śred-
nio o 50–70 proc. rozmiar, w porównaniu 
z konkurencyjnymi rozwiązaniami o po-
dobnej charakterystyce. Uwolnione w ten 
sposób miejsce w szafi e przyczynia się do 
obniżenia kosztów dla przedsiębiorstw. 
Warto też podkreślić, że ich innowacyj-
ność została doceniona przez naukow-
ców. John B. Goodenough – wynalazca 
stosowanych w bateriach SmartLi ogniw 
LFP – został w 2019 r. uhonorowany za to 
osiągnięcie nagrodą Nobla.

Z baterii SmartLi korzystają między inny-
mi zasilacze awaryjne Huawei z rodziny 
UPS5000-E, o mocy od 30 do 800 kVA, 
przeznaczone do dużych i średnich cen-
trów danych. Ich konstrukcja z redun-
dantnymi modułami o  mocy 30 oraz 
50 kVA, umożliwiła wyeliminowanie po-
jedynczych punktów awarii. Wbudowa-
ny system iPower wykorzystuje sztuczną 
inteligencję przy nadzorze kluczowych 
komponentów systemu. Zastosowanie 
modułów, z  możliwością ich wymiany 
podczas pracy (hot swap), uprościło za-
rządzanie i konserwację, a także skróci-
ło czas napraw do zaledwie kilku minut, 
co znacznie poprawia dostępność syste-
mu. Te nowatorskie techniki pozwoliły 
na osiągnięcie 95 proc. sprawności przy 

20 proc. obciążenia i 96 proc. sprawności 
przy 40 proc. obciążenia.

Nieustanny wzrost mocy rozwiązań 
instalowanych w centrach danych wy-
musił konieczność dostosowania także 
mocy UPS-ów. Huawei odpowiedział na 
to wprowadzając w 2020 roku do ofer-
ty moduł FusionPower 2.0 o wysokości 
jedynie 3U i gęstości mocy wynoszącej 
100 kVA/kW. Dzięki temu w jednej szafi e 
komputerowej o szerokości 80 cm moż-
na zmieścić zasilanie awaryjne o mocy 
do 600 kW, a w dwóch szafach do 1,2 MW 
(12 modułów zapewniających łączną 
moc 1200 kVA). Połączenie technolo-
gii FusionPower2.0 o wysokiej gęstości 
z inteligentnymi akumulatorami litowo-
-jonowymi Huawei SmartLi pozwoliło 
zaoszczędzić ponad 70 proc. przestrzeni 
w porównaniu z tradycyjnym zasilaniem, 
z uwzględnieniem miejsca przeznaczo-
nego na konserwację. 

Moduły o mocy 100 kVA zostały wyko-
rzystane w oferowanych przez Huawei 
zasilaczach USP5000-H. Dostępne są 
one w kilku wersjach, zawierających od 
2 do 16 modułów. Podczas pracy w trybie 
online zapewniają sprawność systemu 
na poziomie 97 proc. Natomiast w try-
bie S-ECO sprawność sięga aż 99 proc., 
co pozwala zaoszczędzić do 140 tys. dol. 
w całym okresie eksploatacji zasilacza.

Dystrybutorami rozwiązań Huawei 
dla centrów danych w Polsce są S4E oraz 
Veracomp – Exclusive Networks. 

Inżynierowie Huawei, starając się przewidzieć potrzeby klientów 
na kilka lat do przodu, zaprojektowali UPS-y z bateriami SmartLi. 

zapewniają największą 
gęstość energii

CRN nr 10/202156
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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
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Desktopy gamingowe utrzymały wzrost
Na rynku gamingowych PC w Polsce pierwsze półrocze 2021 r. stało pod 

znakiem dużego wzrostu sprzedaży desktopów – twierdzą analitycy Contextu 

na podstawie danych pochodzących od dystrybutorów. Zwłaszcza w II kw. 

2021 r. zarówno wolumeny, jak i przychody okazały się dużo wyższe niż 

przed rokiem, przy czym wartość zbytu wzrosła dwukrotnie. Tymczasem na 

notebookach dla graczy po sporym plusie w I kw. 2021 r. nastąpił spadek w II 

kw. 2021 r. (choć trzeba pamiętać, że dane są nie tylko odzwierciedleniem 

popytu, ale też dostępności sprzętu w tym czasie). W sumie, jeśli chodzi o wo-

lumeny sprzedaży wszystkich PC (gamingowych i innych) poprzez dystrybu-

torów w Polsce, to według Contextu w II kw. 2021 r. odnotowano spadek na 

notebookach o 5 proc., ale wzrost na desktopach aż o 34 proc. r/r.

Sprzedaż PC dla graczy w polskiej dystrybucji 
w I poł. 2021 r.

Notebooki dla graczy I kw. 2021 r. II kw. 2021 r.

Wzrost sprzedaży rok do roku (ilościowo) 64,3% -20,7%

Wzrost przychodów ze sprzedaży (zł) 103,2% -5,4%

Desktopy dla graczy I kw. 2021 r. II kw. 2021 r.

Wzrost sprzedaży rok do roku (ilościowo) 56,9% 68,8%

Wzrost przychodów ze sprzedaży (zł) 64,3% 95,7%

MŚP zapewnią wzrost chmury w Polsce 
Wartość polskiego rynku usług chmurowych w ciągu minionych dwóch lat 

się podwoiła i w 2021 r. sięgnie kwoty około 2,5 mld zł, wobec 1,8 mld zł 

w 2020 r. Jest to nadal zaledwie 5 proc. rynku IT w Polsce, ale chmura jest 

najszybciej rosnącą jego częścią – wynika z raportu PMR, który powstał we 

współpracy m.in. z Netią. Liderami cloud computingu są duże firmy (49 proc. 

z nich korzysta z przetwarzania danych w chmurze), ale wkrótce to wydatki 

MŚP będą głównym czynnikiem wzrostu, z uwagi na brak kompetencji (mię-

dzy innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa) i chęć skupienia się na roz-

woju biznesu. Przewiduje się, że do 2025 r. większość dużych podmiotów 

będzie korzystać w różnym stopniu z chmury publicznej, przede wszystkim 

w procesach takich, jak: e-mail, praca zdalna, storage, backup, www i środo-

wiska developerskie. Przy czym królować ma chmura hybrydowa.

Badanie ujawnia paradoks, że bezpieczeństwo jest zarówno największą 

zachętą, jak i głównym czynnikiem wstrzymującym migrację do chmury. 

Ponadto wielu firmom (32 proc.) towarzyszy obawa o przebieg tego proce-

su, za którą stoi brak wewnętrznych kompetencji i przekonanie o trudności 

uzyskania wsparcia z zewnątrz. Co ciekawe, tylko 12 proc. przenosi się do 

chmury szukając oszczędności. Marginalne znaczenie ma przejście z CAPEX 

na OPEX.

Troska o bezpieczeństwo danych

Wzrost znaczenia pracy zdalnej

Zapewnienie większej 
elastyczności

Rosnąca ilość przetwarzanych 
danych

Większa dostępność rozwiązań chmurowych

Nacisk na synergię rozwiązań cyfrowych

Migracja aplikacji biznesowych do chmury

Poszukiwanie oszczędności przez fi rmy

Wzrost rynku mobilnego internetu i aplikacji 
mobilnych

Troska o środowisko naturalne

Zmiana modelu rozliczeniowego CAPEX na OPEX

Główne czynniki wpływające na wzrost popularności 
chmury w Polsce w opinii średnich i dużych przedsiębiorstw

64%

53%

32%

32%

22%

18%

14%

12%

8%

4%

3%
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Wartość rynku zewnętrznych systemów pamięci masowej dla przedsiębiorstw 

w regionie EMEA wzrosła o 3,3 proc. rok do roku w dolarach, ale w euro nastąpił 

spadek o 5,5 proc. w II kw. 2021 r. – wynika z danych IDC. W Europie Środkowo-

Wschodniej większość krajów odnotowała dwucyfrowy wzrost, co wyjaśniono 

szybszym wznowieniem inwestycji dzięki ożywieniu gospodarczemu. Zdaniem 

analityków wzrost wynika z tego, że firmy po etapie wydatków na zapewnienie 

ciągłości biznesowej, skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę, aby sprostać 

rosnącym wymaganiom w zakresie skalowalności, dostępu do danych w czasie 

rzeczywistym i na wdrożeniach od brzegu do chmury. Jak stwierdzono, architektury 

NVMe, flash, rozwiązania hiperkonwergentne i definiowane programowo zwiększają 

udział w europejskich centrach danych. Głównym 

segmentem ciągnącym w górę wyniki 

w regionie EMEA okazały się systemy 

flash. Przychody z macierzy all-

-flash wzrosły o 7,8 proc. rok 

do roku (w dol.), odpowiadając 

już za 45 proc. wydatków na 

rynku. Także na hybrydowych 

macierzach bilans wyszedł 

na plus (+2,2 proc.), co dało 

im 37 proc. udziału w rynku. 

Mniejsze wzięcie mają macierze 

HDD (-4,4 proc.), co wynika ze 

spadku sprzedaży urządzeń do 

tworzenia kopii zapasowych (PBBA).

Macierze flash ciągną w górę rynek storage’u

Polski rynek IT będzie rósł przez 
co najmniej 5 lat 
W 2021 r. rynek IT w Polsce wzrośnie 

o 7,2 proc., do wartości 52,8 mld zł. Zwłaszcza 

w II poł. roku widać tendencję do odmrażania 

budżetów i wznawiania inwestycji (przewi-

duje się natomiast wyhamowanie dynamiki 

sprzedaży komputerów). Do 2026 r. trend 

nadal powinien być pozytywny, ze średnim 

rocznym wzrostem na poziomie 4,8 proc. Co 

więcej, prognoza zakłada, że wydatki będą 

szły w górę we wszystkich segmentach ryn-

ku. W ocenie analityków nasycenie się rynku 

sprzętu w latach 2020–2021 sprawi jednak, 

że głównym obszarem inwestycji IT stanie 

się oprogramowanie B2B (zwłaszcza BI, bez-

pieczeństwo) oraz usługi (przede wszystkim 

outsourcing, ale też integracja). Wartość rynku 

oprogramowania będą tworzyć również wy-

datki na rozwiązania chmurowe, a w segmen-

cie konsumenckim gry i programy edukacyjne. 

Rosnącym nakładom powinna sprzyjać druga 

fala cyfrowej transformacji biznesu, zapocząt-

kowana przez Covid-19, oraz solidny zastrzyk 

środków z unijnego Funduszu Odbudowy 

(około 20 mld zł na cyfryzację do 2027 r.). 

W efekcie w 2026 r. wydatki na polskim rynku 

IT sięgną 65 mld zł – przewiduje PMR. 
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Wartość i dynamika rynku IT w Polsce  
(szacunek i prognoza)

Bezpieczeństwo i praca hybrydowa priorytetami IT 
Pandemia zmieniła preferencje IT przedsiębiorstw. Dwa najważniejsze priorytety to teraz 

cyberbezpieczeństwo (58 proc.) i praca hybrydowa (55 proc.). Na trzecim miejscu plasują 

się: obsługa klienta, procesy biznesowe i większe możliwości pracowników pierwszej linii 

(49 proc.). Praca zdalna zapewne będzie normą, skoro 58 proc. pracowników twierdzi, że 

zostaną w home office albo przejdą na tryb hybrydowy. Do tego 68 proc. firm utrzymuje, 

że ich produktywność poprawiła się od czasu przejścia na pracę zdalną, jednakże tylko 

35 proc. dysponuje danymi, które to potwierdzają. Co ciekawe, pytane organizacje planują 

zwiększyć inwestycje głównie w łączność mobilną pracowników: dla 48 proc. priorytetem 

jest wzrost budżetu na telefonię komórkową. To więcej niż na usługi w chmurze (43 proc.) 

oraz platformy i usługi bezpieczeństwa (40 proc.). Dane wskazują również, że kluczowe 

znaczenie ma obecnie dla klienta odpowiedni dostawca rozwiązań IT: 70 proc. responden-

tów twierdzi, że pandemia wpłynęła na decyzję o tym, z którymi partnerami i dostawcami 

usług firma będzie współpracować w przyszłości. Integratorzy muszą zwłaszcza skoncen-

trować się na zapewnieniu szybkich wdrożeń – takie jest oczekiwanie ankietowanych.
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46,4
49,2

52,8

6,3% 6,1% 7,2%

2019 2020 2021

Wartość (mld zł) Wzrost r./r.

Najważniejsze 
oczekiwania 
organizacji wobec 
partnerów IT

Szybsze wdrażanie technologii

Lepsze wsparcie

Dostęp do dedykowanego menedżera usług

38%

28%

26%

Najwięksi dostawcy 
pamięci masowych 
dla przedsiębiorstw 

w regionie EMEA 
(dane za II kw.  

2021 r.)
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29,33%

14,83%

13,01%
8,48%

5,69%

28,66% Dell

HPE

NetApp

IBM

Huawei

Inni

58_59_CRN_10_2021 puls branży.indd   59 12.10.2021   17:36:46



CRN nr 10/202160

Niezależnie od fi nalnego celu founder 
musi mieć za co żyć! Statystycznie do lukra-
tywnych wyjść nie dochodzi bardzo często, 
nie wspominając już, że „udać się” może na 
przykład dopiero trzecia spółka, a jednak 
każdy ma swoje potrzeby. Są oczywiście 
sytuacje, w których to founder, ze względu 
na wcześniejsze doświadczenia, jest oso-
bą majętną, tj. ma dużą sumę na koncie po 
sprzedaży spółki, oszczędności z bycia topo-
wym menedżerem czy dobrze prosperują-
cą fi rmę, w której nie jest już zaangażowany 
operacyjnie. Taka osoba, jeśli będzie to wyni-
kiem obopólnej decyzji, może zrezygnować 
z wynagrodzenia na początkowym etapie, 
np. negocjując większą pulę udziałów. W po-
zostałych przypadkach musi mieć zapew-
nione minimum godnego funkcjonowania. 

Część funduszy podchodzi do tego zde-
cydowanie restrykcyjnie, tłumacząc, że 

Gra o equity 
Budując startup, founderzy nie powinni 
początkowo kierować się wysokością za-
robków, ale przyszłą wartością spółki. Ca-
ła gra toczy się o exit, czyli wyjście ze spółki 
poprzez sprzedaż posiadanych udziałów 
w optymalnym momencie. Niezależnie od 
tego, czy będzie to sprzedaż do inwestora 
branżowego, wykup przez kolejny fundusz 
inwestycyjny czy debiut giełdowy, w założe-
niu jest to walka o duże pieniądze odroczo-
ne w czasie. Dobrze wiedzą o tym fundusze 
VC, zajmujące się tym na co dzień, jednak ze 
świadomością u samych founderów bywa 
różnie. Czasem nie wiedzą oni czego powin-
ni oczekiwać, nie mając benchmarków lub 
używając błędnych porównań. Tymczasem 
fundusze nie zawsze doradzają w najlepszej 
wierze, przedkładając dobro spółki nad do-
bro foundera, co stanowi pewien paradoks. Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

Każda praca w komercyjnym podmio-
cie musi przynosić profi ty. Ich wyso-
kość powinna różnić się w zależności 

od etapu rozwoju i możliwości fi nansowych 
spółki, jednak gratyfi kacja jest niezbędna. 
Problem leży w ustaleniu wartości, bo „du-
żo” czy „mało” to pojęcia względne. Dla 
osoby, która tuż po studiach założyła start-
up, 4 tys. zł na rękę może być ok, natomiast 
dla wieloletniego menadżera korporacyj-
nego będzie to nieakceptowalna stawka gło-
dowa, ledwie starczająca na leasing. Chcąc 
ją ustalić, trzeba zwrócić uwagę na szereg 
czynników, w  tym sposób fi nansowania 
spółki, wysokość kapitału, którym się dys-
ponuje, trakcję, sektor, etap rozwoju, pary-
tet udziałów czy osobistą sytuację foundera. 
Grunt, żeby kierować się na tej płaszczyź-
nie rozsądkiem, a także realnym interesem 
spółki. 

OPINIE

Ile powinien zarabiać founder w początkującym startupie? Inwestorzy często kierują się „dobrem 
spółki” rekomendując… brak wynagrodzenia. Z drugiej strony część założycieli oczekuje wypłaty 
na poziomie korporacyjnym, która pochłaniałaby znaczący procent pierwszego fi nansowania. 
Co zatem będzie najlepsze dla organizacji?

Ile zarabiają founderzy
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Szymon Janiak
Autor aktywnie działa w sektorze venture 

capital, w tym jako Managing Partner 
w czysta3.vc, jak też inwestor Sunmetric, Auroria 

Diamonds i Rating Captain. 

projekt, który zawiera komponent softwa-
re’owy zakłada się, że fi nansowanie starczy 
na kilka  lub kilkanaście miesięcy. Uśrednia-
jąc to do 10 miesięcy, oznacza to, że spółka 
na fi nansowanie ma 100 tys. zł miesięcznie. 
Przy takim pułapie, biorąc pod uwagę bar-
dzo wysokie stawki dobrych programistów 

lub software house’u, pod-
stawowe wydatki spółki oraz 
dajmy na to nakłady na mar-
keting – budżet robi się bardzo 
napięty. 

Kolejnym aspektem jest spo-
sób fi nansowania spółki: czy 
jest to spin-off , w którym ka-

pitał pochodzi od stabilnej spółki matki, fi r-
ma zakładająca monetyzację od pierwszych 
miesięcy czy bardzo złożony projekt, który 
pierwsze przychody uzyska za 2 – 3 lata, fi -
nansowany w ramach kolejnych rund VC. 
Każdy typ działalności ma swoją specyfi kę, 
a co za tym idzie inne podejście do płynno-
ści fi nansowej i sposobów zarządzania nią.

Następny jest etap rozwoju – czy spół-
ka znajduje się na początkowym etapie 
i uzyskała pierwsze fi nansowanie, czy jest 
w trakcie kolejnej rundy. Jak daleki jest ho-
ryzont do osiągnięcia zyskowności? Czy 
potrafi  i chce/może funkcjonować bez ze-
wnętrznego kapitału, czy jest uzależnio-
na od inwestorów. W tych aspektach bardzo 
istotny jest również sektor, w którym dany 
podmiot działa i jego indywidualna specyfi ka.

Całość zamyka rozmowa z  founderem 
dotycząca jego obecnej sytuacji, możliwo-
ści oraz perspektywy rozwoju fi nansowego 

w takim okresie, żeby mógł spokojnie skupić 
się na tym, co jest kluczowe z perspektywy za-
wodowej, czyli na wzroście wartości spółki. 

Pytanie zatem: ile? Zakładając, że jest 
to software’owy startup, który pozyskał 
pierwszą rundę fi nansowania nieprzekra-
czającą 1 mln zł, co ma starczyć na rok, czę-
sto spotyka się na rynku medianę rzędu 
5 – 7 tys. na rękę per founder. W efekcie przy 
dwóch założycielach miesięcznie jest to 
koszt spółki na poziomie 20 proc. całko-
witego budżetu. Wysokość ma oczywiście 
charakter względny, jednak brak wynagro-
dzenia to wyzysk, na który poza uzasadnio-
nymi przypadkami nie powinno się godzić. 
Z kolei oczekiwania rzędu 25 tys. zł na rę-
kę nie są możliwe na takim etapie. Zawsze 
trzeba szukać złotego środka, który z jed-
nej strony zapewni minimum founderowi, 
z drugiej będzie po prostu racjonalny dla 
spółki, bo jeśli ta będzie dobrze zarządza-
na, z pewnością na jakimś etapie wynagro-
dzi poniesione wyrzeczenia.
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w pierwszym etapie founder nie powinien 
zarabiać, bo pieniądze spółki muszą być wy-
datkowane optymalnie i liczy się każda zło-
tówka. Jest to jednak patologia, ponieważ 
taka teoria efektywności omija foundera. 
Jeśli dana osoba dotychczas żyła z miesiąca 
na miesiąc, pozbawianie jej wynagrodzenia 
lub ustalanie go na poziomie 
2 tys. zł powoduje, że albo bę-
dzie ona fi nansowała się spi-
ralą długów, albo będzie miała 
dodatkową formę zarobków: 
część etatu, zlecenia itd. Nie-
zależnie od wariantu, cięż-
ko za motywację uznać ciągłą 
niepewność o regulowanie rachunków czy 
wycieńczającą pracę na dwa etaty, z czego 
tylko jedna połowa jest na rzecz spółki. War-
to zatem zadbać o jego spokojną głowę i tym 
samym realną efektywność.

Kluczowym faktorem zawsze powinna 
być sytuacja fi nansowa spółki. Jaki posiada 
budżet? Jaki jest cash burn i jak długi jest 
runway, tj. ile spółka wydaje lub planuje 
wydawać miesięcznie i na ile czasu to wy-
starczy. Jaka jest struktura tych wydatków 
– jaka część jest przeznaczona na wynagro-
dzenia, jakie doświadczenie mają te osoby? 
W końcu co jest niezbędne do osiągnięcia 
założonych kamieni milowych? 

Patrząc przez pryzmat polskiego rynku, 
spółki na etapie pre-seed/seed często pozy-
skują pierwsze fi nansowanie w granicach 
1 mln zł. Niezależnie od wyceny, jeśli jest to 

Na pierwszym 
etapie founder 
nie powinien 
zarabiać?
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też będzie musiał „przeprogramowywać” 
klienta, tracąc w ten sposób cenny czas?

Sam byłem w takiej sytuacji. Zaproszo-
ny na spotkanie, zorientowałem się, że szef 
fi rmy ma nieco ekscentryczne podejście do 
marketingu i w zasadzie nie oczekuje moje-
go doradztwa, a raczej sprawnej realizacji 
jego pomysłów. Szybko też zorientowałem 
się, że jego pomysły kształtowały się pod 
wpływem aktywnego wtedy guru marke-
tingu, który brak wiedzy nadrabiał ekspre-
sją tak skutecznie, że przekonał do swoich 
poglądów wielu przedsiębiorców. I teraz ja 
musiałem poświęcić prawie całe pierwsze 
spotkanie na przekonanie mojego poten-
cjalnego klienta, że nie ma racji. Każdy, kto 
cokolwiek sprzedawał klientowi bizneso-
wemu wie, że to jest bardzo trudne.

Na szczęście o wiele częściej mam inne 
rozmowy. Klient, który się do mnie zgła-
sza przeczytał kilka artykułów, brał udział 
w webinariach czy słucha mojego podcastu 
i dokładnie wie, w czym mogę pomóc, jakimi 
metodami się posługuję i jak będzie wyglą-
dała nasza ewentualna współpraca. Dzięki 
treściom, jakie udostępniam, spora część 

i analizy, które wskazują, że proces decyzyj-
ny po stronie klienta rozpoczyna się o wiele 
wcześniej niż dochodzi do kontaktu z han-
dlowcem. To wprawdzie nic nowego, ale 
kiedy spojrzymy na dane, zorientujemy się, 
że bez udziału handlowca odbywa się po-
nad połowa procesu decyzyjnego B2B! Tak 
twierdzili analitycy Gartnera – jeszcze wte-
dy pod nazwą CEB – już w 2011 r. („Custo-
mer Purchase Research Survey”). To tak, 
jakbyśmy nagle zorientowali się, że nasi 
handlowcy pracują na 50 proc. swoich moż-
liwości. Kiedyś ktoś żartobliwie opisał tę sy-
tuację jako „jednoręki handlowiec”. Inne, 
późniejsze badania mówią nawet o 70 proc., 
ale nawet trzymając się konserwatywne-

go podejścia widzimy, że 
klienci nie czekają już na 
telefon od handlowca, 
a sporą część procesu za-
kupowego prowadzą bez 
jego udziału. 

Co to w praktyce ozna-
cza? Klienci najpierw 
konsumują treści, a  do-
piero kiedy czują się przy-
gotowani do rozmowy, 
decydują się na kontakt 
z handlowcami. I tu poja-
wia się kilka praktycznych 

problemów. Po pierwsze, jakie treści kon-
sumują klienci przed kontaktem z naszym 
handlowcem? Czy to są nasze materiały? 
A może konkurencji? Czy to są treści, któ-
re sprawią, że nasz handlowiec będzie miał 
łatwiejsze zadanie podczas spotkania, czy Fo
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Rozwój handlu elektronicznego i cyf-
rowego marketingu miał śmiertel-
nie zagrozić pozycji i zmusić do odej-

ścia z zawodu kilkaset tysięcy handlowców 
w skali świata. I mimo, że wszystkie prze-
widywane przez Forrestera trendy zaist-
niały, trudno było przewidzieć pojawienie 
się „czarnego łabędzia”, czyli pandemii 
COVID-19. W artykule przyjrzę się temu, jak 
zmiany na rynku, długo i krótkookresowe, 
wpływają na rolę handlowców B2B w pro-
cesach decyzyjnych. Podpowiem, jak szkolić 
i rozwijać handlowców, aby klienci nie tylko 
ich nie unikali, ale widzieli wartość w kon-
takcie z nimi. Na koniec zastanowimy się, 
jak mądre połączenie działań marketingo-
wych i  sprzedażowych 
może zwiększyć nie tylko 
produktywność samych 
handlowców, ale także ca-
łego procesu pozyskiwa-
nia klientów. 

To, co napędza potrze-
bę zmian w  działaniach 
sprzedażowych, to głów-
nie zmiany po stronie 
klientów. A  ich potrzeby 
i preferencje zmieniają się powoli, za to kon-
sekwentnie, już od wielu lat. Na rynku B2B 
powszechna komputeryzacja i digitalizacja 
nie od razu wywołała radykalne zmiany, co 
uśpiło trochę naszą czujność. Tymczasem 
już od kilkunastu lat pojawiają się raporty 

Kilka lat temu handlowców postanowili postraszyć redaktorzy
„Forbesa”, pisząc na bazie badań fi rmy Forrester artykuł 
„Śmierć komiwojażera”, wieszczący drastyczne ograniczenie roli 
handlowców w sprzedaży B2B do roku 2020.

OPINIE

Zmiany, które 
ograniczyły wpływ 
handlowca do około 
połowy procesu 
zakupowego, nie 
muszą być dla 
niego zagrożeniem. 

Nowa rola sprzedawcy B2B, 

czyli dlaczego komandosi czyli dlaczego komandosi 
nie kopią okopównie kopią okopów

n Łukasz Kosuniak
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reakcja była tyleż błyskawiczna, co powierz-
chowna. Po prostu spotkania bezpośrednie 
zamieniliśmy na telefony lub wideokonfe-
rencje, a targi lub konferencje próbowaliśmy 
zastąpić webinariami. I nie zrozum mnie 
czytelniku źle, sam zorganizowałem kilka-
dziesiąt webinariów, które dały mi okazję do 
kontaktu z kilkoma tysiącami osób. Problem 
polega na tym, że zmiany nie były skupione 
wokół potrzeb klienta, a polegały na pod-
mianie sposobu kontaktu. 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej, co takiego 
po stronie klientów zmieniła pandemia. Fir-
ma DemandGen zidentyfikowała kilka istot-
nych dla nas zmian, np. 68 proc. badanych 
klientów B2B twierdzi, że ich procesy de-
cyzyjne wydłużyły się, 77 proc. zwiększyło 
czas, jaki poświęca na samodzielny research 
produktu, a 73 proc. zwiększyło ilość konsu-
mowanych źródeł informacji na temat do-
stawcy i produktu. W skrócie: więcej treści, 
wolniejsze procesy.

A jak pandemia wpłynęła na postrzeganie 
handlowców? I tu prawdziwą bombę zaser-
wowała nam firma Gartner w nowym bada-
niu z czerwca 2021 r. Otóż okazuje się, że  
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procesu sprzedaży odbywa się bez mojego 
udziału, z korzyścią dla mnie. Takie działa-
nie zwiększa moją efektywność, bo klient do 
pewnego momentu sam się edukuje, a nawet 
kwalifikuje, ponieważ dowie się z moich tre-
ści, czy jestem w stanie mu pomóc. Dzięki 
temu leady, które w ten sposób generuję są 
zazwyczaj lepszej jakości, mimo, że jest ich 
pewnie mniej niż w tradycyjnym modelu. 

Piszę o tym, żeby pokazać, że te zmiany, 
które ograniczyły wpływ handlowca do oko-
ło połowy procesu zakupowego, nie muszą 
być dla niego zagrożeniem, ale wymagają 
dobrze przemyślanych zmian w szkoleniu, 
wyposażeniu i  procesach wspierających 
handlowców. Przejdziemy do tego w dru-
giej części artykułu.

Wielkie przyspieszenie 
powierzchownej digitalizacji
Na łamach CRN Polska o wpływie pande-
mii na digitalizację biznesów wypowiadały 
się już najświatlejsze umysły, więc ja skupię 
się tylko na jej wpływie na sprzedaż i han-
dlowców. W większości przypadków, jakie 
miałem jako konsultant okazję obserwować, 

1 Im trudniejszy produkt, tym większa potrzeba angażo-

wania handlowców. Treści cyfrowe niezbędne do na-

wiązania kontaktu z klientem nie są wystarczające, aby 

przekonać go do podjęcia decyzji.

2Aby klienci chcieli mieć kontakt z handlowcami musisz 

budować ich markę ekspercką zachęcając do dzielenia 

się wiedzą. Prowadzenie webinariów czy współtworzenie 

artykułów to kapitał handlowca, który przyda się w procesie 

sprzedaży.

3Aby wiedza, którą dzielą się handlowcy była atrakcyj-

na dla klientów, muszą skupić się na problemach, które 

rozwiązują ich produkty, a nie na samych produktach.

4Marketerzy powinni tworzyć treści w oparciu o realne 

potrzeby i pytania klientów. Zacznij od zapisywania 

wszystkich pytań i odpowiedz w treściach na te, które poja-

wiają się najczęściej.

5Aktywność handlowców w mediach społecznościo-

wych (social selling) powinna być wspierana wysokiej 

jakości treściami, które przyciągają uwagę klientów. Unikaj 

zbyt wczesnego lub natarczywego przedstawiania oferty 

– takie działania są nieskuteczne i zrażą klientów.

6Treści tworzone przez marketing powinny być tak za-

projektowane, aby handlowcy mogli je szybko znaleźć 

i wykorzystać w kontaktach z klientami.

7Marketerzy, tworząc kampanie czy tzw. lejki sprzeda-

żowe powinni uwzględniać kontakt z handlowcem na 

odpowiednim etapie, np. zapraszając na webinarium prowa-

dzony przez handlowca lub promując link do umówienia 

bezpłatnej konsultacji.

8Handlowcy muszą lepiej zrozumieć procesy decyzyjne 

klientów. W szczególności powinni wiedzieć dokładnie 

kto tworzy komitet zakupowy i jakie są role poszczególnych 

członków. 

9Marketerzy B2B generując leady powinni przykładać 

większą rolę do ich jakości niż ilości. Zbyt duża ilość 

niskiej jakości leadów niszczy produktywność handlowców. 

Warto opracować wspólną definicję leada, czyli zestaw wa-

runków, jakie mają być spełnione, aby lead był przejęty 

przez sprzedaż.

10Zadbaj o określenie zasad współpracy między 

marketingiem i sprzedażą, aby po obu stronach 

było jasne zrozumienie, czego mogą od siebie nawzajem 

oczekiwać.

10ZASAD
NOWOCZESNEJ 
SPRZEDAŻY B2B
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OPINIE

Łukasz Kosuniak
Łukasz Kosuniak jest wieloletnim managerem 

i konsultantem marketingu B2B. Prowadzi 
podcast „Business Marketer”, w którym 

omawia skuteczne sposoby wsparcia 
sprzedaży dzięki nowoczesnym metodom 

i narzędziom marketingu B2B. Jest autorem 
takich książek, jak: „To jest social selling”, 

„Podstawy marketing B2B”, „B2B Marketing 
– a guidebook from the classroom to the 

boardroom”, ABC Marketingu B2B”. 
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Produktywność handlowca 43 proc. klientów biznesowych, gdyby tylko 
była taka możliwość, wolałaby uniknąć cał-
kowicie kontaktu z handlowcami! Co cieka-
we, im młodsza grupa, tym ten odsetek jest 
większy. Przy czym okazało się, że wśród 
fi rm, które faktycznie uniknęły kontaktu 
z handlowcem, o 23 proc. więcej jest tych, 
którzy uważają, że podjęli błędną decyzję 
w sprawie wyboru produktu lub dostawcy 
usługi. Jak widać, świat nie jest tak czarno-
-biały, a całkowite zastąpienie handlowców 
narzędziami cyfrowymi przyniesie w wie-
lu przypadkach więcej szkody niż pożytku.

handlowców, ale o tym 

Firma Gartner we wspomnianym wcze-
śniej badaniu odkryła, że zbytnie poleganie 
na treściach cyfrowych sprawia zazwyczaj, 
że klienci nie są w stanie zauważyć istotnych 
różnic między dostawcami i wybierają czę-
sto najtańszego, który jest „wystarczająco 
dobry”. Po części jest to związane z tym, że 
konsumujemy treści w sposób bardzo po-
bieżny i przez to nie zauważamy subtelnych, 
ale istotnych różnic. 
Drugim problemem, który pojawia się zda-

niem Gartnera, jest odsuwanie w czasie de-
cyzji. Treści, nawet te wysokiej jakości, nie 
są zazwyczaj wystarczające, aby zmoty-
wować komitet zakupowy do podjęcia de-
cyzji. W tej roli o wiele lepiej radzą sobie 
handlowcy. Widać więc wyraźnie, że aby 
skutecznie pozyskiwać klientów, musimy 
umiejętnie łączyć wykorzystanie narzędzi 
cyfrowych serwujących treści oraz działa-
nia handlowców. 

Wydaje się w tej chwili oczywiste, że two-
rzenie treści ma sens. Jednak w większo-
ści przypadków, które obserwuję, działania 
marketingowe (w tym tworzenie treści) są 
w zasadzie niezależne od działań sprze-
dażowych. A to ogromne marnotrawstwo 
czasu i pieniędzy. Posłużę się militarnym 
przykładem. Wiele lat temu, kiedy zaczyna-
łem karierę w międzynarodowej korporacji 
IT, brałem udział w rozbudowanym progra-
mie szkoleniowym dla handlowców. Jedno 
z pierwszych szkoleń prowadził Ameryka-
nin, były wojskowy, który wtedy odpowiadał 
za wyszkolenie handlowców tej korporacji. 

I to on właśnie często nam powtarzał, że 
handlowcy są jak komandosi – ich wyszko-
lenie zbyt wiele kosztuje, żeby tracić ich czas 
na kopanie okopów. Od tego są oddziały logi-
styczne, które dysponują koparkami. 

O co mu chodziło? Otóż im wcześniejszy 
etap procesu decyzyjnego, tym mniej efek-
tywni są handlowcy. To jest obszar działania 
marketingu, który dysponuje skalowalnymi 
narzędziami – między innymi treściami. Je-
żeli umiejętnie zastosujesz taktyki cyfrowe-
go marketingu, Twoi handlowcy-komandosi 
będą mogli wykorzystać swoje umiejętności 
na dalszych etapach procesu sprzedaży, ma-
jąc więcej czasu na trudne pytania klientów. 

Uruchomienie działań marketingowych 
leży w żywotnym interesie handlowców. 
Podkreślam to, ponieważ często obserwuję 
coś w rodzaju konfl iktu między marketin-
giem i sprzedażą. Handlowcy nie chcą ustą-
pić pola marketerom, a  marketerzy B2B 
czują się niedoceniani w swoich organiza-
cjach. Na ten temat można pisać bez końca 
(sam napisałem o tym kilka książek), zatem 
w ramach podsumowania proponuję kilka 
praktycznych zasad, które ułatwią tworze-
nie nowoczesnego procesu sprzedaży, któ-
ry odpowiada na potrzeby współczesnego 
klienta i wykorzystuje potencjał marketingu 
oraz zwiększa produktywność handlowców 
(patrz ramka: „10 zasad nowoczesnej sprze-
daży B2B”). 

Na koniec wrócę jeszcze do raportu Gart-
nera, który mówi o tym, że w uproszczeniu 
połowa procesu zakupowego B2B jest pod 
kontrolą handlowców, a druga to domena 

marketingu. W tym kontekście spójrz Czy-
telniku na strukturę i inwestycje w Twojej 
fi rmie. Czy tyle samo inwestujesz w sprze-
daż, co w marketing? Czy tyle samo płacisz 
handlowcom, co marketerom? Czy wielkość 
działu marketingu jest chociaż zbliżona do 
działu sprzedaży?

Oczywiście koniecznych zmian nie da się 
wprowadzić przy okazji. Ale też nie jest to 
zestaw pobożnych życzeń, bo na polskim 
rynku wiele fi rm IT działa według optymal-
nego modelu równowagi pomiędzy działem 
handlowym a działem marketingu. I to one 
mogą przyjść po Twoich najlepszych klien-
tów… i po Twoich handlowców. 

Więcej na temat nowoczesnego marketin-
gu i sprzedaży B2B w podcaście na stronie: 
https://businessmarketer.buzzsprout.com.
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Na przełomie września i październi-
ka dziennik The Wall Street Journal 
opublikował serię artykułów „File

Facebook”, w  których obnażone zostały 
błędy popełniane przez Marka Zuckerber-
ga, a także jego niechęć lub niezdolność do 
ich rozwiązywania. Dokumenty obejmują 
raporty z badań, dyskusje pracowników pro-
wadzone online i wersje robocze prezenta-
cji dla wyższej kadry kierowniczej, w tym 
Marka Zuckerberga. Jeden z tych artyku-
łów jest poświęcony tajemniczemu progra-
mowi XCheck. 

Swego czasu Mark Zuckerberg publicz-
nie powiedział, że Facebook pozwala ponad 
trzem miliardom użytkowników rozmawiać 
jak równy z równym z elitami polityki, kul-
tury i dziennikarstwa, a jego standardy za-
chowania mają zastosowanie do wszystkich, 
bez względu na ich status i sławę. Niestety, 
ta pięknie brzmiąca deklaracja nijak się ma 
do rzeczywistości, bowiem 
koncern zbudował coś w ro-
dzaju systemu kastowego, 
gdzie elitarne grono może 
sobie pozwolić na znacz-
nie więcej aniżeli przecięt-
ny Jan Kowalski czy John 
Smith. Program znany jako 
XCheck miał początkowo 
służyć jako środek kontroli 
treści na fejsbukowych i in-
stagramowych kontach należących do cele-
brytów, polityków i dziennikarzy. W ciągu 
kilku lat grupa VIP-ów rozrosła się do mon-
strualnych rozmiarów – redakcja The Wall 
Street Journal ocenia, że na koniec 2020 r. 

„Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre 
są równiejsze od innych” – ten słynny cytat 
z „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella 
świetnie oddaje istotę funkcjonowania Facebooka.

fejsbukowicze 

bieństwo naruszenia reguł platformy. Jed-
nak Mark Zuckerberg osobiście zadzwonił 
do podwładnych, nakazując im pozostawie-
nie posta. Kiedy już jednak było wiadomo, 
że Donald Trump przegra rywalizację z Joe 
Bidenem, szef Facebooka potraktował ustę-
pującego prezydenta bez pardonu, usuwając 
jego konto z platformy. 

Nie mniej interesujący jest przypa-
dek znanej gwiazdy piłkarskiej Neyma-
ra. W 2019 r. pewna kobieta oskarżyła go 
o gwałt. Brazylijski futbolista opublikował 
na Facebooku oraz Instagramie korespon-
dencję prowadzoną z dziewczyną na komu-
nikatorze WhatsApp oraz jej nagie zdjęcia 
wraz z danymi personalnymi. Jednocze-
śnie wniósł przeciwko niej akt oskarżenia 
o  próbę wyłudzenia pieniędzy. Standar-
dowa procedura Facebooka dotycząca pu-
blikowania „niezgodnych z prawem zdjęć 
intymnych” jest prosta – są one automatycz-
nie usuwane. Ale Neymar znajdował się pod 
parasolem ochronnym programu XCheck. 
W rezultacie system przez ponad 24 godzi-
ny uniemożliwiał usunięcie fotek roznegli-
żowanej kobiety. W tym czasie obejrzało je 
56 milionów użytkowników Facebooka i In-
stagrama. The Wall Street Journal dotarł do 
danych, z których wynika, że tylko w ubie-
głym roku XCheck zezwolił na wyświetlanie 
postów naruszających regulamin Facebooka 
oraz Instagrama co najmniej… 16,4 miliarda 
razy, zanim zostały później skasowane. 

liczyła aż 5,8 miliona osób. Do wymienio-
nych wcześniej grup zawodowych dołą-
czono w  tzw. międzyczasie naukowców 
i osobistości online z dużą liczbą obserwu-
jących, a nawet konta popularnych wpływo-
wych zwierząt, w tym psa celebryty „Doug 
the Pug”. 

Generalnie, posty zawierające elementy 
zastraszania, treści seksualne, mowę nie-
nawiści czy podżeganie do przemocy, bar-
dzo szybko znikają z serwisu. Czasami ich 
usuwaniem zajmują sią zautomatyzowane 
systemy lub ofl agowany przez nie materiał 
oceniają słabo opłacani moderatorzy treści 
zatrudniani przez fi rmy zewnętrzne. Jak 
się łatwo domyślić, inaczej wygląda wery-
fi kacja materiałów zamieszczanych przez 
VIP-ów. Jeśli systemy Facebooka dojdą 
do wniosku, że uprzywilejowany właści-
ciel konta mógł złamać zasady, nie usuwa-
ją treści, lecz przekazują skargę do wyższej 

instancji – wyszkolonych pra-
cowników pełnoetatowych. 
Jednakże bywało, że o  dal-
szych losach wpisu decydo-
wał sam Mark Zuckerberg. 
Świetnym przykładem jest 
tutaj post Donalda Trumpa, 
w którym napisał słynne już 
zdanie „Kiedy zaczyna się gra-
bież, zaczyna się strzelanina”. 
Był to komentarz odnoszący 

się do protestów ruchu Black Lives Mat-
ter. Zautomatyzowany system ocenił wpis 
ówczesnego prezydenta Stanów Zjedno-
czonych na 90 punktów w 100 stopniowej 
skali, co wskazywało na duże prawdopodo-

n Wojciech Urbanek 

Pod parasolem 
ochronnym 
programu XCheck 
znajdował się 
między innymi 
Neymar. 

Równi i równiejsi 
WYDARZENIA
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W jednej fi rmie, kiedy poszła in-
formacja, że od 1 lipca koniec 
zdalnej pracy i  wszyscy mają 

być w biurze od godziny 9 do 17, jak daw-
niej… posypały się wypowiedzenia. Ich skala 
wśród pracowników związanych z szeroko 
pojętym rozwojem produktów cyfrowych 
sięgnęła około 30 proc. Działo się to ku za-
skoczeniu menedżerów, którzy zupełnie się 
tego nie spodziewali – co z kolei dla mnie jest 
zaskakujące.

W maju br. ukazało się badanie fi rmy EY, 
pt. „EY 2021 Work Reimagined Employee 
Survey”. Czytamy tam, że 54 proc. pracow-
ników zadeklarowało chęć zmiany pracy 
w przypadku braku możliwości pracy „ela-
stycznej”, przy czym 40 proc. badanych wo-
li pracę zdalną. Początkowo myślałem, że te 
liczby są trochę przesadzone – ostatecznie 
deklaracja w ankiecie nic nie kosztuje (to 
jednak coś innego niż podjęcie działania). 
Ale pod koniec czerwca zaczęły się opisane 
przeze mnie wyżej kłopoty fi rm, które pró-
bowały po prostu wrócić do biur. Przekona-
łem się wtedy, że wskaźnik mówiący o jednej 
trzeciej pracowników, którzy prędzej odejdą 
niż wrócą do codziennej pracy w biurze jest 
jak najbardziej realny. 

Dodatkowo, zainspirowany rozmową 
z  kimś, u  kogo w  fi rmie taki problem się 
pojawił, napisałem w lipcu krótki wpis na 
LinkedIn. Reakcja na niego przeszła mo-
je najśmielsze oczekiwania, bo w końcu nie 
jestem jakąś znaną osobą: w chwili, gdy pod 
koniec lipca piszę te słowa ma on 2586 polu-

bień oraz 295 komentarzy, w większości od 
osób potwierdzających istnienie zjawiska 
lub potwierdzających, że nie zamierzają wra-
cać do codziennego pobytu w biurze. Można 
to potraktować jako swego rodzaju mikro-
sondaż, który potwierdza wnioski z badania 
EY, które przytoczyłem powyżej. 

Zanim przejdę do tego, jak w takim razie za-
rządzający powinni podejść do problemu 
„wyjścia ze zdalności” myślę, że warto zrozu-
mieć, z czego wynika niechęć pracowników 
do powrotu do biur. 

No cóż, przede wszystkim dojazdy. Wielu 
osobom dojazd do i z pracy pożerał od 2 do 
nawet 4 godzin dziennie. Po miesiącu pracy 
to od dwóch do czterech pełnych dni, po roku 
to miesiąc spędzony w samochodzie czy ko-
munikacji miejskiej. Przez ostatni rok ludzie 
ten czas odzyskali, a więc odzyskali po prostu 
kawał życia – a mimo to nic się nie zawaliło. 
Okazało się, że można być skutecznym pra-
cownikiem i żyć bez dojazdów! Czy można się 
dziwić, że ludzie nie chcą z tego rezygnować? 

Trzeba to zrozumieć i przyjąć. Cierpkie 
uwagi klasy „jak ktoś sobie zbudował dom 
30 km od Warszawy to sam jest sobie wi-
nien” ( jeden z autentycznych komentarzy) 
nic nie zmienią. Będąc menedżerem lepiej za-
chować je dla siebie, bo ów ktoś włożył w ten 
dom ogromne pieniądze i wysiłek. Prędzej 
więc zmieni pracę niż wyprowadzi się z nie-
go lub powróci do spędzania 3 godzin dzien-
nie w samochodzie. 

Po drugie, przy pracy – zwłaszcza intelek-
tualnej – trzeba się czasem po prostu skupić. 
Biuro, w którym zawsze wokół są inni ludzie, 
którzy gadają, rozmawiają i się przemiesz-
czają niektórym utrudnia skupienie, wręcz 
obniża ich efektywność. Że nie jest to bynaj-
mniej zjawisko rzadkie dowodzi popularność 
słuchawek odcinających przeszkadzające 
dźwięki. Przynajmniej dla mnie możliwość 
przebywania samemu w mojej pracowni jest 
niezwykle cenna. 

Kolejny ważny aspekt pracy zdalnej to ela-
styczność – pracując zdalnie można lepiej 
wykorzystać czas w ciągu dnia, lepiej dosto-
sowując go zarówno do swojego rytmu biolo-
gicznego, jak i życia swojej rodziny.

No właśnie! Po czwarte: rodzina! Ludzie 
dzięki pracy zdalnej mogli dużo więcej cza-
su poświęcić swojej rodzinie. Dla jednych 
nie było to fajne, ale dla innych wprost prze- Fo
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OPINIE

W wielu dziedzinach życia ludzie próbują właśnie powrócić do „normalności”, a więc 

tego, co było przed marcem 2020 r. Na tej fali niektórzy menedżerowie ogłosili już 

w czerwcu powrót do biur. Wydawać by się mogło, że wszyscy tylko czekali, aż będzie 

można i ochoczo do biur powrócą. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie.

Jak dobrze wyjść
z pełnej zdalności? 
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ciwnie. O ile tych pierwszych łatwiej będzie 
przekonać do powrotu do biur, z tymi drugi-
mi sprawa będzie trudniejsza. 

Ale ostatni rok nie tylko spowodował, że lu-
dzie zasmakowali w korzyściach płynących 
z pracy zdalnej oraz nauczyli się jej – pozna-
li narzędzia, lepiej lub gorzej poradzili sobie 
z kwestią samodyscypliny, kontaktów w ze-
spole i tak dalej. Zmienił się też rynek pracy. 

Wiele fi rm przyjęło pracę zdalną z entu-
zjazmem i zamierzają przy niej w dużym 
stopniu pozostać. W  efekcie pracowni-
cy mają obecnie dużo większy niż kiedyś 
wybór firm oferujących im możliwość 
utrzymania pracy zdalnej. Innymi słowy, 
przynajmniej, jeśli idzie o dużą część pra-
cowników umysłowych – a już na pewno je-

śli idzie o programistów, UX-ów, testerów 
i tym podobnych specjalistów z szeroko ro-
zumianego IT – oni naprawdę nie muszą 
wracać do biura. Jeśli ich obecna fi rma nie 
umożliwi im pracy zdalnej bez trudu znajdą 
taką, która to zrobi. Tym bardziej, że mogą 
jej szukać niekoniecznie w pobliżu miej-
sca zamieszkania, ale praktycznie na całym 
świecie. Wszystko to nie przekreśla faktu, 
że wiele osób chciałoby się ponownie spo-
tykać z innymi członkami swoich zespołów. 
Wiemy, że kontakt osobisty ma walory, któ-
rych żadna telekonferencja nie zastąpi. Ale 
nie trzeba spotykać się codziennie. 

Dlatego optymalny wydaje mi się – przy-
najmniej dla naszej branży – model hybry-
dowy, w którym ci, którym na pracy w biurze 
zależy, pracują w biurze, a pozostali pracują 
zdalnie, ale regularnie spotykają się w biurze. 
Dotyczy to szczególnie zespołów zwinnych, 

Bezrefl eksyjny 
powrót do tego, 
co było, nie ma 
sensu. 

które powinny regularnie się widywać – jeśli 
spojrzeć na Scruma dobrze byłoby chociaż 
tak zwany przełom sprintów (czyli przegląd, 
retrospekcję i planowanie kolejnego sprintu), 
robić osobiście.

Po pierwsze, menedżerowie powinni porzu-
cić myśl, że będzie jak dawniej i wystarczy do 
tego powrócić. Próbując wszystkich zagonić 
na powrót do biura można stracić wartościo-
wych pracowników, a najpewniej na dzisiej-
szym rynku i tak trzeba będzie się pogodzić 
z pracą zdalną, by pozyskać innych na ich 
miejsce. Lepiej więc działać tak, by do fali wy-
powiedzeń nie doszło. Innymi słowy, zamiast 
bezrefl eksyjnie próbować wrócić do tego, co 
było, należy tą zmianą sytuacji zarządzać. 

Po drugie, nie należy zapominać o  ko-
rzyściach. Poza bardziej zadowolonymi 
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Andy Brandt  
jest założycielem i senior consultantem firmy 

doradczo-szkoleniowej Code Sprinters. Wcześniej 
był między innymi Country Managerem 

Swisscom CEE (w Polsce pod marką Air Bites), 
a także menedżerem i konsultantem w 4pi, 
Unisys i T-Mobile Polska, jak też pierwszym 

redaktorem naczelnym „Linux+”.  

pracownikami (bo fi rma daje im wybór)
mniejsza liczba pracowników w biurze daje 
fi rmie też konkretne oszczędności w postaci 
możliwości redukcji drogiej powierzchni biu-
rowej. Można również rozważyć rezygnację 
z części fl oty samochodowej, parkingów itp. 

Jak zatem dobrze wyjść z całkowitej zdal-
ności? Należy zacząć od podstawowego roze-
znania jak się rzecz ma w waszym przypadku, 
a więc krótkiego sondażu wśród pracowni-
ków, aby poznać ich preferencje. Warto przy 
okazji zakomunikować, że ich deklaracje bę-
dą podstawą do decyzji co do 
sposobu dalszej pracy już po 
ogłoszeniu końca Straszli-
wej Pandemii™. Jeśli zarzą-
dzasz większym zespołem 
są duże szanse, że wśród pra-
cowników znajdą się i gorą-
cy zwolennicy powrotu do 
„dniówek” 9 – 17 i gorący zwo-
lennicy pracy z  domu oraz 
duża grupa o mniej zdecydo-
wanych przekonaniach. Naj-
lepsze co możesz zrobić, to już zapowiadając 
ankietę zapewnić, że wszyscy otrzymają 
– w granicach wynikających ze specjalności 
i stanowiska – możliwość wyboru. 

Jeśli masz zespoły zwinne to należy po-
zwolić im ustalić, jak zamierzają pracować. 
Możliwości, które zespoły mają do wyboru 
jest kilka: całkiem „po staremu”, stacjonar-
nie w biurze; określone dni w biurze, czyli 
hybrydowo; całkowicie zdalnie, ale biorąc 
udział w okresowych spotkaniach (np. jak 
wspomniałem wyżej na „granicach” sprin-
tów). Przy takich zasadach działania zespo-
łów w  większych organizacjach możecie 
mieć sytuację, w której część zespołów po-
wraca na stałe do biura, a inne pracują zdal-
nie w różnym stopniu. 

Organizując się w ten sposób należy uni-
kać sytuacji, w której w zespole Scrum lub 
podobnym część pracowników zawsze jest 
w biurze, a część zawsze jest zdalnie. Dany, 
konkretny zespół Scrum powinien trzymać 
się konkretnego sposobu pracy czy to cał-
kowicie zdalnego czy to całkowicie stacjo-
narnego. A jeśli jest to tryb hybrydowy, to 
wszyscy członkowie zespołu powinni być 
w biurze w ustalone dni „biurowe”. W prze-
ciwnym razie wytworzy się w zespole podział 
na „nas” siedzących w biurze i „ich” w do-

mach, a więc efektywnie i tak powstaną dwa 
zespoły. Lepiej przeprowadzić to w sposób 
kontrolowany. 

Przy takim podejściu – cały zespół pracuje 
razem zdalnie lub nie – należy dać pracowni-
kom możliwość zmiany zespołu, gdyby z mo-
delem pracy, który ustalił ich obecny zespół 
było im skrajnie nie po drodze. Pamiętajmy, 
że alternatywą dla pewnego zamieszania 
organizacyjnego jakie to wytworzy jest po-
tencjalne odejście owych niezadowolonych 
z pracy, a więc zamieszanie jeszcze więk-

sze. Lepiej, jeśli zamiast tego 
zmienią tylko zespół, pozosta-
jąc w fi rmie. 

Należy również zadbać o to, 
żeby nawet zespoły zdalne re-
gularnie się spotykały. Dobre 
relacje międzyludzkie wy-
magają, żebyśmy wiedzie-
li o współpracownikach coś 
więcej, niż to co można wy-
czytać z ich profi lu na Linke-
dIn. Dopiero wtedy stają się 

dla nas „pełnowymiarowi”. Takie więzi zde-
cydowanie łatwiej powstają przy spotkaniu 
osobistym, które nawet jeśli poświęcone jest 
pracy, ma także różne momenty nieformalne, 
jak choćby wspólny obiad. Można więc przy-
jąć jako zasadę, że wszystkie zespoły powin-
ny spotykać się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
Istotne jest nie tylko zakomunikowanie ze-
społowi takiego oczekiwania, ale również 
wyjaśnienie, z czego ono wynika. 

Wyzwaniem organizacyjnym będzie na 
pewno jak zrobić to tak, by móc jednocześnie 
ograniczyć powierzchnię biurową. Oczywi-
ste rozwiązanie to takie planowanie spotkań 
zespołów, aby równolegle odbywało się tyl-
ko tyle, ile może obsłużyć mniejsze biuro 
oraz posiłkowanie się wynajmem sal w ra-
zie „spiętrzeń”. W większych organizacjach 
może to nawet wymagać ponownej aranża-
cji powierzchni biurowej pod kątem jej rota-
cyjnego wykorzystania przez różne zespoły. 

Potrzebne będą także narzędzia, aplika-
cje, które wspomogą funkcjonowanie fi rmy 
w takim sposobie pracy. Chodzi tu nie tylko 
o zarządzanie korzystaniem z biura z „over-
bookingiem”, ale także możliwość proste-
go ustalenia, kto akurat jest danego dnia 
w biurze i gdzie można go znaleźć. Dobrym 
pomysłem może być zaangażowanie w to 
pracowników, bo takie aplikacje czy narzę-
dzia to wdzięczny temat dla hackathonu.

Zadbać należy również, żeby spotykali się 
też ludzie, którzy nie pracują w jednym ze-
spole. Jeden lub – lepiej – dwa zjazdy całej 
fi rmy lub – w większych fi rmach – działów, 
to świetny sposób na to, by pracownicy z róż-
nych zespołów mogli się spotkać i pogadać 
na stopie bardziej towarzyskiej. Oczywiście 
również to, że takie zjazdy będą się odbywać, 
dobrze będzie ogłosić wśród pracowników, 
najlepiej od razu z planowanymi datami. 

Wreszcie, poza kwestią zadbania o spotka-
nia, należy zadbać o jakość pracy zdalnej. 
Jak każda forma pracy i współpracy może 
ona być mniej lub bardziej efektywna, są tu 
pewne dobre praktyki ( jak choćby używa-
nie kamer na każdym spotkaniu, co powinno 
być bezwzględnie narzucone z góry i twardo 
egzekwowane) i pomocne narzędzia. Temat 
to jednak na osobny tekst, zresztą na wiosnę 
2020 r. wydana została poświęcona temu 
książka „Praca Zdalna – Poradnik”, której je-
stem współautorem. 

Jako „nowa normalność pracy” wyłania 
nam się obecnie obraz pracy hybrydowej 
– zasadniczo z domu, z regularnymi wizy-
tami w  biurze dla spotkania najbliższych 
współpracowników i rzadszymi zjazdami, 
podczas których spotyka się szersze grono. 
Model ten ma więcej zalet zarówno od mo-
delu tradycyjnego, jak i całkowicie zdalnego. 
Umożliwia pracownikom nawiązanie ludz-
kiego, bezpośredniego kontaktu, jednocze-
śnie dając im oszczędność ogromnej ilości 
czasu (dojazd do biura 4 razy w miesiącu to 
nie to samo co 21 razy) i inne korzyści pracy 
zwinnej. Firmie daje to bardziej zadowolo-
nych pracowników, a także oszczędności na 
powierzchni biurowej.

Należy zadbać 
o to, żeby 
nawet zespoły 
zdalne 
regularnie się 
spotykały.
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W ielokrotnie w mediach poja-
wiały się informacje o tym, 
że pod koniec maja 2021  r. 

ruszyły konsultacje publiczne pakie-
tu projektów przepisów dotyczących 
sztucznej inteligencji (AI). Podobnie też 
informowano, że od dawna Polska aktyw-
nie uczestniczy w projektach na rzecz 
rozwoju AI, między innymi przyjmując 
w grudniu ubiegłego roku „Politykę dla 
rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. 
Wszyscy też z satysfakcją i nadzieją na 
rozwój obserwujemy tworzące się ramy 
prawne dotyczące sztucznej inteligencji, 
które mają zagwarantować bezpieczeń-
stwo i prawa podstawowe obywateli oraz 
przedsiębiorstw, a tym samym przyczy-
nić się do upowszechnienia AI oraz do 
zwiększenia inwestycji i innowacyjności 
w tej dziedzinie w całej Europie. 

Wszystkie powyższe założenia nieza-
przeczalnie są potrzebne i spotykają się 
z pozytywnym odbiorem. Warto jednak 
w tym wszystkim zadać sobie pytanie, kto 
ponosi odpowiedzialność cywilną za dzia-
łanie sztucznej inteligencji. Czy będą to 

programiści? Osoby wdrażające system 
sztucznej inteligencji? Osoby uczące sys-
tem odpowiedniego zachowania, reakcji 
na bodźce otaczającego świata? Osoby 
wprowadzające oprogramowanie do ob-
rotu? Producenci urządzeń wyposażo-
nych w system AI? Właściciele urządzeń 
korzystających z  inteligentnego syste-
mu? Czy może osoby posługujące się sys-
temem AI w ramach swojej działalności 
gospodarczej lub w celach prywatnych? 
Kto konkretnie i na jakich zasadach bę-
dzie odpowiedzialny za działanie sztucz-
nej inteligencji?

Odpowiedź na szereg 
istotnych pytań zawarta 
jest w dość obszernym i ma-
ło zrozumiałym projek-
cie przepisów dotyczących 
sztucznej inteligencji, który 
jeszcze nie był w tym miej-
scu szerzej omawiany. Par-
lament Europejski wydał 4 maja 2020 r. 
projekt rozporządzenia wraz z  zalece-
niami dla Komisji Europejskiej dotyczący 
charakteru odpowiedzialności cywilnej za 

PRAWO

Kto poniesie 
odpowiedzialność
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za działanie 
sztucznej 
inteligencji? 
Jakie zasady odpowiedzialności za działanie sztucznej inteligencji będzie brał 
pod uwagę „mecenas-robot” w sprawie przed „krzemowym sędzią”?

sztuczną inteligencję (dalej jako „projekt”) 
wobec poszkodowanych osób fi zycznych 
i prawnych. 

Prawo unijne ponad 
krajowym… 
Zanim przejdę do szczegółowego omówie-
nia odpowiedzialności należy wyjaśnić dwie 
zasadnicze kwestie. Po pierwsze, omawiam 
projekt rozporządzenia wraz z zaleceniem, 
który znajduje się na etapie ustawodaw-
czym, czyli nie dość, że może się jeszcze 
zmienić, to dzisiaj nie stanowi źródła pra-
wa, a tylko propozycję nowego aktu praw-

nego, która prawdopodobnie 
będzie obowiązywać do-
piero za kilka lat. Niemniej 
warto już dzisiaj zacząć się 
przygotowywać do tego, co 
ma zostać wdrożone w pra-
wie. Dodatkowo z projektu 
wynika, że akt ten powinien 

mieć status rozporządzenia, co oznacza, że 
nie będzie potrzeby jego wdrożenia do pol-
skiego porządku krajowego. Oznacza to 
tyle, że nim się spostrzeżemy, stanie się 

Odpowiedzialność 
zawsze będzie 
ponosił 
człowiek.

n Mateusz Ostrowski
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zawsze będzie ponosił człowiek. Działa-
nia autonomicznie podejmowane przez 
sztuczną inteligencję mają swoją „pierwot-
ną przyczynę” w działalności człowieka, 
który projektuje, wdraża lub modyfikuje 
systemy sztucznej inteligencji. Co zaś znaj-
dzie się pod ochroną odpowiedzialności cy-
wilnej? Jak podkreślono w projekcie prawo 
ma chronić krzywdę lub szkodę na życiu, 
zdrowiu, integralności cielesnej i majątku 
osoby fizycznej lub prawnej, wyrządzonej 
na terenie Unii Europejskiej. Czego z kolei 
projekt nie planuje chronić? Przepisów pro-
jektu nie zastosujemy do roszczeń z obszaru 
ochrony dóbr osobistych, ochrony danych 
osobowych, prawa antydyskryminacyjnego 
czy prawa ochrony konsumentów. Zdaniem 
autorów projektu obecnie istniejące przepi-
sy są w tym zakresie wystarczające. 

No dobrze, czyli kto będzie ponosił odpo-
wiedzialność? Otóż odpowiedzialność jest 
zaskakująco precyzyjnie i wąsko zaadre-
sowana do osób wdrażających (deployer) 
system sztucznej inteligencji. Odpowie-
dzialność producentów, wytwórców (manu-
facturer), operatorów końcowych (backend 
operator) i programistów (developer) two-
rzących sztuczną inteligencję ma zostać 
uregulowana odrębnie w dyrektywie o pro-
duktach wadliwych, która ma zostać w tym 
zakresie znowelizowana. 

W projekcie przewidziano dwa rodzaje od-
powiedzialności cywilnej. Pierwszy rodzaj 
odpowiedzialności oparty został o zasadę ry-
zyka. Zasada została wprost zaadresowana 
do wdrażających systemy wysokiego ryzy-
ka. Projekt zawiera listę, katalog systemów 
nazwanych systemami wysokiego ryzyka, 
są nimi: bezzałogowe statki powietrzne, po-
jazdy autonomiczne o poziomach 4 i 5, au-
tonomiczne systemy zarządzania ruchem, 
roboty autonomiczne, a także autonomiczne 
urządzenia do czyszczenia miejsc publicz-
nych. Katalog ten wskazuje na szeroko po-
jętą branżę transportową i jest katalogiem 
zamkniętym z możliwością jego aktualizo-
wania przez Komisję Europejską nie czę-
ściej niż raz na sześć miesięcy. 

Projekt, poza odpowiedzialnością cy-
wilną, nakłada na wdrażających systemy 
AI wysokiego ryzyka obowiązek posiada-
nie ubezpieczenia OC w wysokości 10 mln  

PRAWO

on prawem powszechnie obowiązującym 
i to niezależnie od tego, czy to się krajowe-
mu ustawodawcy będzie podobało, czy też 
nie. Zgodnie z założeniami, w ten sposób  
zapewniona będzie maksymalna jednoli- 
tość rozwiązań prawnych na terenie Unii 
Europejskiej. 

Po drugie, jak się ma tytuł do treści arty-
kułu o odpowiedzialności za działanie AI? 
Nikogo nie trzeba przekonywać, że sztucz-
na inteligencja redefiniuje wiele zawodów 
przez automatyzację oraz optymalizację 
procesów, a co się z tym wiąże, powoduje, że 
maszyny zastępują rutynową i powtarzalną 
pracę na niespotykaną wcześniej skalę. Nie 
możemy wykluczyć, że w przyszłości ktoś 
z nas zleci prostsze prace prawne związane 
np. ze sporządzaniem umowy mecenasowi-
-robotowi, wykorzystując 
dobrodziejstwa sztucz-
nej inteligencji, a  także 
powierzy temu samemu 
mecenasowi reprezentację 
w sporze sądowym w tzw. 
drobnych roszczeniach, 
które będzie rozstrzygał 
inteligentny system kom-
puterowy, czyli „krzemo-
wy sędzia”. 

Absurdalne? Oczywi-
ście, że nie. Rozejrzyjmy się dookoła i od-
powiedzmy sobie na pytanie, jak często 
korzystamy z z takich narzędzi jak np. Go-
ogle Translate? Być może ktoś teraz pomy-
śli, że zanim dotrze to do naszego kraju, to 
już mnie to nie będzie dotyczyło. Otóż Sąd 
Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu 
w ubiegłym roku zajmował się precedenso-
wą sprawą automatycznego tłumaczenia 
tekstów z wykorzystaniem sztucznej inteli-
gencji. Jak czytamy, jest to prawdopodobnie 
pierwsza sytuacja w historii orzecznictwa, 

gdzie polski sąd powszechny podjął się 
oceny nieprawidłowości profesjonalne-
go tłumaczenia dokonanego przez Google 
Translate.

Powyżej przywołany przeze mnie wy-
rok dotyczy sporu sądowego na linii biuro 
tłumaczeń a wykonawca tłumaczenia. I tu 
uwaga – skoro Sąd Rejonowy przyjął, czy-
tamy w uzasadnieniu, że „wykonanie tłuma-
czenia z użyciem Google Translate stanowi 
nie tyle nienależyte wykonanie umowy, ile 
jej niewykonanie. […] Wrzucenie tekstu 
w translator ma niewiele wspólnego z pro-
fesjonalnym tłumaczeniem tekstów”, to kto 
w takim razie był wykonawcą tłumaczenia 
i potencjalnie powinien ponieść odpowie-
dzialność cywilną?

Na to pytanie autorzy omawianego pro-
jektu zapewne nie odpo-
wiedzą, a i ja nie będę dzisiaj 
starał się na to odpowie-
dzieć. Chcę dzisiaj zwrócić 
uwagę na to, że idea, jaka 
przyświeca projektowi jest 
taka, że autorzy chcą z jed-
nej strony zapewnić osobom 
pokrzywdzonym możliwość 
dochodzenia odszkodowa-
nia od podmiotu, który wy-
rządził szkodę, a z drugiej 

strony chcą umożliwić podmiotom rozwój 
technologiczny ich produktów lub usług. 
Rozwiązanie, z którym ostatecznie będzie-
my mieć do czynienia, powinno spełniać nie 
tylko oczekiwania producentów, osób wdra-
żających systemy sztucznej inteligencji, ale 
również pokrzywdzonych. 

 

Całe szczęście, w  tym zakresie zmiany 
nie są przewidziane. Odpowiedzialność  

ZAKAZ OGRANICZANIA  
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Projekt Parlamentu Europejskiego zakłada wprost i dość jednoznacz-

nie, że zasady odpowiedzialności wytwórców (manufacturer), ope-

ratorów końcowych (backend operator) i programistów (developer) tworzących sztuczną 

inteligencję nie można ograniczyć albo wyłączyć całkowicie w drodze umownej pomiędzy 

wdrażającym system sztucznej inteligencji a daną osobą fizyczną lub prawną. Wszelkie 

tego typu postanowienia umowne będą nieważne. Rozwiązania prawne projektu unijnego 

będą miały pierwszeństwo przed uregulowaniami krajowymi w przypadku ewentualnego 

konfliktu przepisów. 
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Z ubezpieczenia 
będą wyłączone 
osoby korzystające 
z systemów AI 
wysokiego 
ryzyka.
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euro w wypadku krzywdy w postaci śmierci 
i naruszenia stanu zdrowia oraz 2 mln euro 
w wypadku szkody we własności. 

Zwracam uwagę, że z branży transporto-
wej oraz od osób zainteresowanych tematy-
ką słychać dosyć wyraźnie, że treść defi nicji 
wdrażającego, jaka jest zawarta w projekcie, 
wskazywać może na to, że z ubezpieczenia 
będą wyłączone osoby korzystające z sys-
temów AI wysokiego ryzyka. Korzystający 
z systemu AI wysokiego ryzyka nie kontro-
luje tego ryzyka, ponieważ – przykładowo 
– tylko steruje środkiem transportu, dro-
nem i nie ma żadnego wpływu na działanie 
AI, czy też nie ma wpływu na decyzję o tym, 
jakie konkretne oprogramowanie zostało 
wdrożone. 

Wymaga podkreślenia długi okres 
przedawnienia roszczeń, który miałby wy-
nosić 30 lat od dnia wystąpienia szkody 
w wypadku śmierci lub naruszenia zdro-
wia oraz 10 lat od dnia wystąpienia szkody 
dla przedmiotu własności, z zastrzeżeniem 
alternatywnego terminu 30 lat od dnia uru-
chomienia systemu. 

Drugi rodzaj odpowiedzialności cywilnej 
za działanie systemu sztucznej inteligencji 
oparty został o zasadę winy. Podobnie jak 
wyżej, wymieniona zasada ryzyka w zakre-
sie systemów wysokiego ryzyka, ta zasada 
również została zaadresowana do wdraża-
jących pozostałe systemy AI, czyli wszystkie 
inne systemy niż te zdefi niowane jako syste-
my wysokiego ryzyka.

W  tym reżimie odpowiedzialności cy-
wilnej warto zwrócić uwagę na bardzo 
interesującą konstrukcję dodatkowej od-
powiedzialności po stronie wdrażających 
system. Jest to odpowiedzialność, która na 
zasadzie winy nałożona została na wdra-
żających system i  oparta została także 
o ochronę przed ingerencją osób trzecich 
w działanie systemu przy jednoczesnym 
braku możliwości identyfi kacji sprawcy 
cyberataku. 

Dodatkowe zobowiązanie nałożone na 
wdrażającego, w mojej ocenie, automatycz-
nie wymusi wyższy standard świadczenia 
usług, co może okazać się korzystne, po-
nieważ wdrażający poświęci więcej uwagi 
temu, czy do danego rozwiązania dobrano 
właściwy system AI, czy powierzono na-
pisanie systemu AI odpowiednim facho-
wym, kompetentnym specjalistom, jak też 
czy zapewniono końcowemu użytkowni-

kowi systemu możliwości aktualizacji sys-
temu AI etc. 

Wnioski 
Uregulowanie prawne odpowiedzialności 
cywilnej za działanie systemu AI jest w mo-
jej ocenie dobrym pomysłem. Nie jestem 
przekonany, czy proponowana odpowie-
dzialność cywilna powinna być uregulowa-
na dodatkowym, odrębnym, opasłym aktem 
prawnym. Wydaje mi się natomiast, że po-
żądanym rozwiązaniem byłaby kodyfi kacja 
pakietu rozwiązań prawnych komplekso-
wo regulująca sztuczną inteligencję. Pro-
jekt wpisuje się w przyjęte przez Polskę 
założenia zmierzające do rozwinięcia i peł-
nego wykorzystywania potencjału sztucznej 
inteligencji. Projekt rozporządzenia, po do-
precyzowaniu zakresu pojęciowego użytych 
defi nicji i wyeliminowaniu pojawiających 
się wątpliwości, odpowiada zapotrzebo-
waniu elastycznego i stałego reagowania 
na rozwój technologii przez ustanawianie 
przyjaznego prawodawstwa. Przyczyni się 
do wzrostu zainteresowania branżą prawni-
czą zorientowaną na sztuczną inteligencję, 
a to z uwagi na konieczność konsultowania 
z prawnikami zasad odpowiedzialności za 
szkody wywołane przez systemy AI. 

Jak to zostało zasygnalizowane, projekt 
nakłada nowe, istotne obowiązki zarów-
no po stronie podmiotów uczestniczących 
w produkcji i wdrażaniu systemów AI, jak 
i po stronie podmiotów planujących wyko-
rzystanie AI w sektorze uznanym za krytycz-
ny (transportowym). Planując wdrożenie 
systemów opartych na AI warto pomyśleć 
o skonsultowaniu projektu z prawnikiem już 
na początku procesu, aby zminimalizować 
możliwość wystąpienia szkody i ograniczyć 
do minimum ryzyko bycia pociągniętym do 
odpowiedzialności, jeśli coś potoczy się 
w nieprzewidzianym kierunku.  n
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DMR III z  telefonami stacjonarnymi 
i komórkami. Prowadzimy projekty in-
formatyczne, które są unikalne w skali 
całego kraju.
Jarosław Kowalik Naszym głównym 
zadaniem jest zapewnienie ciągłości 
działania przedsiębiorstwa. Mamy więc 
bardzo duży udział 
w zapewnieniu spraw-
nego i  bezpiecznego 
funkcjonowania sieci 
wodociągowo-kanali-
zacyjnej. W naszej ge-
stii leży wiele obszarów 
działania i technologii: 
informatyka, telekomu-
nikacja, serwerownie, 
cyberbezpieczeństwo, 
automatyka przemy-
słowa (OT – operation 
technology). Odpowia-
damy za całe OT na poziomie systemów 
SCADA, czyli za działanie i rozwój sys-
temu nadzorującego przebieg procesów 
technologicznych. 

CRN Ile jest informatyki w wodzie do-
starczanej do warszawskich kranów? 
Sławomir Wasilewski W otoczeniu 
zewnętrznym spotykaliśmy się z prze-
świadczeniem, że wodociągi używają 
przestarzałych technologii. Ten obraz 
jest jednak nieprawdziwy. W rzeczywi-
stości realizujemy nowoczesne funk-
cje usługowe za pomocą nowoczesnych 
technologii. Posiadamy własne dwa cen-
tra przetwarzania danych pracujące jako 
redundantne środowisko, co zapewnia 
ciągłość działania krytycznych usług IT. 
Dokonaliśmy niedawno modernizacji 
centrów danych, zainstalowaliśmy nowe 
serwery, które są w stanie przechowywać 
i przetwarzać rosnące ostatnio mocno 
zasoby danych. Poza tym mamy własne 
światłowody poprowadzone w kanali-
zacji. Ringi światłowodowe biegną kil-
koma trasami i dochodzą do większości 
zakładów i biur przedsiębiorstwa. Wy-
korzystujemy zintegrowany system ko-
munikacyjny, który łączy krótkofalówki 
działające w  cyfrowym standardzie 

Dlaczego automatykę przemysłową 
włączono do kompetencji działu IT?
Sławomir Wasilewski Urządzenia z ob-
szaru OT są coraz bardziej zaawansowa-
ne. Pojawiła się więc potrzeba wspólnych 
standardów dla całego środowiska cy-
frowego MPWiK. Kompetencje OT i IT 

zostały połączone rów-
nież w  celu ujednoli-
cenia planów rozwoju 
technologii, które coraz 
bardziej się przenikają, 
łączą, stając się wspól-
nie jednolitą infrastruk-
turą cyfrową. OT bez IT 
staje się dzisiaj coraz 
bardziej bezużyteczne, 
lepiej więc zarządzać 
wszystkim według jed-
nolitych standardów. 
Chodzi na przykład 

o to, aby był jeden standard projektowania 
systemów AKPiA w całej fi rmie, wspólny 
standard cyberbezpieczeństwa dla całej 
organizacji. Mamy obecnie 46 działają- Fo

t. 
ar

ch
iw

um

OKIEM UŻYTKOWNIKA

Bezpieczeństwo 
to podstawa

CRN Polska rozmawia ze 

Sławomirem Wasilewskim, 
kierownikiem i Jarosławem 
Kowalikiem, zastępcą
kierownika Biura Informatyki 
i Telekomunikacji w Miejskim
 Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji (MPWiK) 
w Warszawie. 

Prowadzimy projekty 
informatyczne unikalne
w skali całego 
kraju. Realizujemy 
też program 
cyberbezpieczeństwa 
dla całej organizacji.
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Czy możecie Panowie powiedzieć, ja-
kie są główne składniki tego systemu?
Jarosław Kowalik Wdrożyliśmy sys-
tem bezpieczeństwa informacji w opar-
ciu o normę ISO 27 001. Zbudowaliśmy 
własny SOC (Security Operation Center), 
który rozpocznie niebawem działalność 
w trybie ciągłym. W czerwcu tego roku 
skończyliśmy kompletowanie zespołu 
specjalistów do pracy w nim. Korzysta-
my z systemu SIEM, zapewniającego ca-
łościowy ogląd sytuacji w sieciach. Jego 
funkcjonowanie wspierane jest przez sys-
tem analizy behawioralnej do identyfi ka-
cji incydentów w sieci. Wdrożyliśmy też 
wiele innych, nowoczesnych narzędzi cy-
berbezpieczeństwa, jak system fi rewalli, 
system zarządzania tożsamością użyt-
kowników, system zarządzania dostępem 
uprzywilejowanym, system zarządza-
nia incydentami, system ochrony poczty 
elektronicznej, czy rozwiązanie do au-
dytu zmian w czasie rzeczywistym. Poza 
tym przykładamy dużą wagę do edukacji 
i kształtowania świadomości naszych 

kompleksowy program cyberbezpieczeń-
stwa dla całej organizacji. Wyznaczone są 
specyfi czne zadania dla poszczególnych 
obszarów działalności, ale jednocześnie 
całość jest objęta jednakowym podej-
ściem do obowiązujących wszystkich za-
sad cyberbezpieczeństwa.

Jakie są dla was najważniejsze wyzwa-
nia w zakresie cybebezpieczeństwa? 
Jarosław Kowalik Nasze przedsiębior-
stwo zostało na mocy ustawy o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) 
uznane za operatora usług kluczowych 
(OUK). To spowodowało nałożenie na nas 
specjalnych, ustawowych wymagań. Bu-
dowanie nowoczesnego systemu cyber-
bezpieczeństwa zaczęliśmy już jednak 
wcześniej. Pierwsze analizy i prace nad 
stworzeniem spójnych, całościowych roz-
wiązań wykonaliśmy w 2016 roku. Moż-
na powiedzieć, że w chwili uznania nas 
za OUK już byliśmy w dużej mierze go-
towi do spełnienia związanych z  tym 
wymogów. 
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cych systemów SCADA, które są posado-
wione na 27 serwerach fi zycznych.

W wielu fi rmach obszary OT i IT są 
wciąż od siebie oddzielone właśnie ze 
względów bezpieczeństwa… 
Jarosław Kowalik Kwestie bezpie-
czeństwa są dla nas niezmiernie ważne, 
to priorytet w naszych działaniach. Na 
poziomie funkcjonalnym obszary IT i OT 
też są u nas od siebie oddzielone. Systemy 
SCADA są odseparowane od systemów 
biznesowych. Automatyka przemysło-
wa nie jest też dostępna z poziomu inter-
netu, trudno więc byłoby się u nas włamać 
do systemów obsługujących sieci wodo-
ciągowe. Co prawda sieci SCADA są ser-
wisowane w sposób zdalny, ale według 
specjalnych wymogów bezpieczeństwa, 
na przykład każde wejście serwisanta do 
systemu jest w odpowiedni sposób auto-
ryzowane i rejestrowane. 
Sławomir Wasilewski Możemy za-
pewnić wysoki poziom zabezpieczeń, 
chociażby dlatego, że realizujemy spójny, 

SŁAWOMIR WASILEWSKI
z Warszawskimi Wodociągami jest związany od ponad 20 lat. 
Obecnie Kieruje Biurem Informatyki i Telekomunikacji. Odpowia-
da za utrzymanie i rozwój technologii informatycznych w zakre-
sie systemów biznesowych, sprzętu komputerowego, środowiska 
serwerowego, sieci komputerowych, telekomunikacji i automa-
tyki przemysłowej. Posiada również długoletnie doświadczenie 
związane z funkcją kierownika projektu w zakresie IT. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku 
Zarządzanie Systemami Informatycznymi. 

JAROSŁAW KOWALIK
z Warszawskimi Wodociągami jest związany od czterech lat. Pra-
cę w MPWiK zaczynał jako Zastępca Kierownika w Biurze Bezpie-
czeństwa. Obecnie jest Zastępcą Kierownika w Biurze Informatyki 
i Telekomunikacji. Pełni również rolę Koordynatora ds. Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastępcy Koor-
dynatora ds. dostępności cyfrowej. Realizuje zadania związane 
z cyberbezpieczeństwem. Wcześniej pracował w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie przez 7 lat kierował 
Wydziałem Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej. 
Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale 
Elektroniki oraz ukończył studia podyplomowe na 
Wydziale Cybernetyki. 
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pracowników korzystających z narzędzi 
informatycznych. 

Jakie systemy informatyczne są wyko-
rzystywane w warszawskim MPWiK?
Sławomir Wasilewski Z uwagi na usłu-
gi, które świadczy firma, dzielimy sys-
temy na technologiczne i  biznesowe. 
Systemy technologiczne odpowiadają 
za automatyzację i  monitoring proce-
sów uzdatniania wody i  oczyszczania 
ścieków. Są to rozwiązania niezmiernie 
istotne dla przedsiębiorstwa, ponieważ 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

odpowiadają za jakość i ciągłość dzia-
łania podstawowych usług. Systemy 
SCADA, które odpowiadają za obsługę 
procesów technologicznych, są projek-
towane indywidualnie dla danego obiek-
tu technologicznego. Spółka użytkuje 47 
takich systemów. Poza systemami tech-
nologicznymi, MPWiK wykorzystuje 
systemy biznesowe wspierające naszą 
organizację w  operacyjnym zarządza-
niu przedsiębiorstwem. Jednym z głów-
nych systemów biznesowych jest system 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym GIS, 
w  którym odwzorowany jest przebieg 
sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej. 
Znajduje się w nim ewidencja całej in-
frastruktury oraz prac prowadzonych 
na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
System pomaga zarządzać procesem do-
stawy wody i odbioru ścieków. Korzysta-
my także z systemu ERP, systemu obiegu 
dokumentów oraz systemu billingowe-
go. Dla branży wodociągowo-kanaliza-
cyjnej system billingowy ma szczególne 
znaczenie. Służy do wspomagania od-
czytów liczników i wystawiania faktur, 
zapewnia też obieg dokumentów zwią-
zanych z  rozliczeniami. Wszystkie te 
systemy zostały ze sobą zintegrowane, 
wymieniając się automatycznie określo-
nymi informacjami. 

Czy przedsiębiorstwo korzysta z tak 
zwanych inteligent-
nych wodomierzy? 
Jarosław Kowalik 
Tak, część odczytów 
realizowana jest zdal-
nie. Odbywa się to za 
pomocą kart telemet- 
rycznych montowa-
nych w wodomierzach 
oraz specjalnego sys-
temu informatycznego 
do ich obsługi. Zdalne 
odczyty realizowane 
są u dużych odbiorców 
wody, są to głównie firmy i instytucje. Ta-
kich wodomierzy nie montujemy na razie 
u odbiorców indywidualnych. 

A jakie miejsce zajmuje w  Państwa 
działalności analityka danych?
Sławomir Wasilewski Za pomocą sys-
temów modelowania matematycznego 

Infrastruktura IT 
w warszawskim MPWiK
n  WAN - sieć światłowodowa: 100 km,

n  sieć radiowa - łącza rezerwowe, 

n  dostęp do internetu - 2 x 1 Gb/s,

n  urządzenia sieciowe - 300 szt.,

n  systemy łączności (Alcatel) - 1460 

telefonów stacjonarnych  oraz 1600 

urządzeń mobilnych, 

n  karty telemetryczne – 25 000 (wo-

domierze, transport, monitoring 

pompowni),

n  własny serwer uwierzytelnienia RA-

DIUS działający w prywatnym APN,

n  komputery PC - 1600 szt.,

n  system druku podążającego  - 260 

drukarek,

n  serwery - 200 serwerów wirtual-

nych, 45 fizycznych,

n  macierze dyskowe - 8 szt. (150 TB 

przestrzeni),

n  systemy operacyjne - MS Windows, 

Linux,

n  bazy danych - MS SQL (78 instancji), 

Oracle (17 instancji).

Infrastruktura OT 
w warszawskim MPWiK
n  46 Systemów SCADA,

n  27 serwerów fizycznych z systema-

mi SCADA,

n  138 komputerów klasy PC,

n  rozwiązania systemowe pięciu 

dostawców: Control Maestro, Vijeo 

Citect, PCS7, Platforma Systemowa 

Wonderware, Monitor Pro. 

OKIEM UŻYTKOWNIKA
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robimy prognozy zużycia wody dla no-
wych osiedli mieszkaniowych. Ma to 
wpływ na decyzje dotyczące średnicy rur 
w projektowanej dla tych miejsc sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. Wyniki anali-
zy pozwalają określić, jaką przepływność 
należy zapewnić, by nie było problemów 
z zaopatrzeniem nowych domów w wodę. 

Czy potrzebne do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa systemy i narzędzia 
informatyczne tworzycie sami, czy też 
kupujecie gotowe na rynku?
Sławomir Wasilewski Systemy infor-
matyczne najczęściej pozyskujemy od 
zewnętrznych dostawców. Rozwiązania 
wdrażane są zgodnie z naszymi potrze-
bami. W  przypadku systemów SCADA 
posiadamy kompetencje pozwalające 
na ich rozwój i modyfikacje. Integrację 
systemów informatycznych wykonuje-
my wspólnie z dostawcami wdrażanych  
rozwiązań. 

Czego oczekujecie od ofert składanych 
przez firmy zewnętrzne?
Jarosław Kowalik Wdrażamy rozwią-
zania sprawdzone, przetestowane, z refe-
rencjami. Robimy panele z dostawcami, 
aby rozpoznać aktualną ofertę rynkową. 
Sprawdzamy dostępne aplikacje i syste-
my, czasami zapraszamy do testów wy-
branych dostawców z  ich produktami. 

Potem decydujemy, któ-
re rozwiązania są dla 
nas interesujące, które 
są kompatybilne z  na-
szymi systemami, czy 
pasujące do naszych 
projektów. Liczą się 
też kompetencje i  do-
świadczenia zespołu 
projektowego w firmie 
oferenta, kompetencje 
inżynierów realizują-
cych wdrożenia. Liczy 
się również cena, któ-

ra musi się mieścić w naszym budżecie. 
Ważny jest serwis, który może zapewnić 
dostawca. W związku z tym, że jesteśmy 
jednostką sektora publicznego, to o osta-
tecznym wyborze decyduje przetarg. 

Systemy informatyczne 
najczęściej 
pozyskujemy od 
zewnętrznych 
dostawców. Integracji 
systemów dokonujemy 
wspólnie z dostawcami.
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Znaczący odsetek respondentów 
wrześniowej ankiety CRN.pl, prze-
kraczający 60 proc., przyznaje, że 

szybki wzrost wynagrodzeń zwiększył 
poziom rotacji pracowników w  ich fi r-
mach. Jedynie 38 proc. pytanych nie bo-
ryka się z tym problemem. Ze względu na 
rosnący niedobór kadr (zwłaszcza wśród 
programistów) należy spodziewać się, że 
problem zbyt wysokiej rotacji będzie się 
nasilał w następnych miesiącach, a zapew-
ne także w przyszłych latach. 

Tym bardziej, że – jak wynika z kolej-
nej sondy CRN.pl – w związku z zapowie-

dziami zmian w  Polskim 
Ładzie 25 proc. fi rm IT zamie-
rza zwiększyć budżet na płace w 2022 r., 
podczas gdy 28  proc. przedsiębiorców 
jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. 
Z kolei 47 proc. już zdecydowało, że nie 
zamierza w przyszłym roku podnosić wy-
nagrodzeń. 

Tak drogo jeszcze 

Tymczasem, według Aware-
son – fi rmy doradczej, która 
specjalizuje się w rekrutacji 
pracowników IT oraz rekru-

tacji SAP – w maju średnie 
wynagrodzenia kontrak-

torów (zlecenia B2B, 
zwykle trwające oko-

ło 1 roku) wyniosło 24 853 zł netto 
– to o 24 proc. więcej niż w stycz-
niu. Z kolei płace ekspertów eta-
towych wzrosły o  14  proc. do 
24 727  zł brutto. To poziomy 
nienotowane w historii branży 
IT w Polsce. 

Specjaliści Awareson zwracają 
uwagę, że wzrost płac w IT wynika nie 

tylko z konieczności obsadzenia wie-
lu stanowisk, ale także presji z Zachodu.

Rosnące płace w branży IT powodują zwiększoną 
rotację wśród programistów i informatyków, co 
znacząco utrudnia prowadzenie biznesu IT – wynika 
z najnowszych danych CRN.pl. 

czas rotacji i drożyzny    

Przed pandemią zagraniczne fi rmy wy-
magały od polskich ekspertów IT regular-
nych podróży – na tydzień, dwa tygodnie 
w miesiącu. Lockdown zweryfi kował te 
realia – okazało się, że praca dla zagra-

nicznej fi rmy jest możliwa 
w pełni zdalnie. To, a także 
niezwykle rozgrzany zagra-
niczny rynek, sprawiło, że 
zachodnie korporacje i soft-
ware house’y chętniej sięg-
nęły po Polaków, oferując im 
tamtejsze stawki.

Jednoznacznie natomiast 
prezentują się wyniki son-
dy, w której zapytaliśmy, czy 

ewentualne zwiększenie opodatkowania 
pracy w Polskim Ładzie spowoduje, że 
fi rmy podniosą ceny produktów i usług. 
Jak się okazuje, odpowiedzi twierdzą-
cej udzieliło aż 94 proc. respondentów, 
co stanowi miażdżącą przewagę wo-
bec przedsiębiorców, którzy nie planują 
zmian w dotychczasowej polityce ceno-
wej (6 proc.). 

W  omawianych ankietach CRN.pl 
wzięło udział 265 respondentów. 

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  
BADANIE ONLINE
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Czy rosnące płace w branży 
IT zwiększyły rotację 

pracowników w Twojej 
fi rmie?

62%
Tak

38%
Nie

47 proc. fi rm IT
nie zamierza 
podnieść
wynagrodzeń 
w 2022 r.

facebook.com/crnpolskawww.crn.pl

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

twitter.com/crn_polskawww.linkedin.com/company/crn-polska
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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. 

Kukisy
i strona 

prywatna…  

Dzwonię więc do sekretarza – kon-
tynuuje swoją opowieść znajomy 
– a raczej sekretarz redakcji z py-

taniem, co się stało. A Ona mówi: „spraw-
dzę i  oddzwonię”. Dzwoni po chwili 
i mówi: „nie możemy wypłacić, bo Pan 
nie wypełnił rachunku”. Znajomy na to: 
„ale nie dostałem od Was formularza ra-
chunku”. Na co Ona: „teraz nie wysyła-
my, bo ten formularz trzeba wypełnić 
w naszym systemie Publisher, wystar-
czy wejść na stronę system.publisher.
com, zarejestrować się – jeśli jest Pan 
tam pierwszy raz – potem zalogować się 
i wypełnić formularz rachunku”. 

Znajomy podziękował, rozłączył się 
i otworzył komputer. Strona, owszem 
wczytała się, ale w języku niemieckim. 
Na górze była fl aga brytyjska, więc prze-
łączył na angielski. Dalej opowiada, że 
rejestruje się: imię nazwisko, adres mej-
lowy, numer komórki. Wpisał, co trze-
ba, a tu informacja, że dalsza rejestracja 
po odczytaniu mejla, który został wy-
słany na podany adres… Mówię mu, że 
przecież to standardowy sposób reje-
strowania się na stronie. Niepokój może 
natomiast wzbudzać pytanie, skąd będą 
wiedzieć, że to ty jesteś autorem oczeku-
jącym na wynagrodzenie? 

On na to, że to nie koniec. Bo mejla nie 
otrzymał, a na stronie pojawił się ponow-
nie pusty formularz rejestracji. Spróbo-
wał jeszcze raz, ale spotkało go to samo. 
Mejla nie ma i znowu pusty formularz. 
Zadzwonił więc ponownie do Pani sekre-
tarz redakcji. Ona na to, że przełączy go 
do informatyka. Próbował negocjować, 
że nie chce mieć do czynienia z informa-
tykiem, bo ich (oprócz mnie) to on nie 
bardzo rozumie, ale nic to nie dało. A in-

formatyk po prostu zapytał: „a czy kukisy
Pan zaakceptował?” On: „tak”. „A czy 
przeczytał Pan informację o RODO i ją 
zaakceptował?”. „To była po angielsku 
informacja o GDPR, nie czytałem jej, ale 
ją zaakceptowałem”. Tu informatyk się 
nieco zdziwił, ale stwierdził, że powinno 
to działać: „to proszę otworzyć prywat-
ną stronę”. „A co to jest strona prywat-
na?”. „No taka strona, której używa Pan 
do przeglądania porno” – wypalił infor-
matyk. „Ja nie przeglądam porno, gdzie 
jest ta strona?”. Lekko skonfundowany 
informatyk: „no, po prawej stronie u gó-
ry trzeba otworzyć menu i wybrać z me-
nu Nowe okno incognito”. „U mnie nie 
ma takiego menu”. „A jakiej przeglądar-
ki Pan używa?”. „No takiej, jaka jest na 
Macu”. „Czyli Safari, ale ten system nie 
akceptuje Safari. Musi Pan użyć Chro-
me’a lub Firefoxa”. „Że co muszę? Na 
Macu nie ma tych systemów. Czy muszę 
je zainstalować? Wolałbym nie”. „No nie-
stety, system Publisher będzie na Safari 
dopiero za kwartał. I lepiej użyć pece-
ta zamiast Maca”. „Wie Pan co, to ja na 
razie zrezygnuję. Mam sobie kupić no-
wego laptopa, aby wypełnić rachunek? 
Dziękuję Panu”. „Do usług”. A niech go… 

Znajomy postanowił zadzwonić do 
redaktora naczelnego. „Tak, wiem – nie 
jesteś pierwszy i pewnie nie ostatni, co 
ma kłopot z tym systemem. My też nie 
możemy sobie z nim dać rady, a korpo 
nalega na wyłączne jego używanie i nie 
chce słyszeć narzekań naszych autorów. 
Poproszę, aby wysłali ci ten formularz 
pocztą. Potem to sami wprowadzimy do 
systemu”. Już nieco uspokojony znajomy 
spotkał się ze mną i po opowieści o jego 
przygodach z systemem dał się przeko-

Potyczka  
z informatyką
Zadzwonił do mnie znajomy dziennikarz – freelancer i opowiada: wiesz, napisa-

łem tekst do tygodnika AXC, który już parę tygodni temu wydrukowano. Czekam 

na pieniądze, a tu nic.
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nać, abyśmy wspólnie spróbowali tenże 
system pokonać. Wzięliśmy mojego pe-
ceta z przeglądarką Chrome. Pokazałem 
mu, gdzie należy odpalić stronę prywat-
ną – tutaj nową stronę incognito – i że po-
jawia się na czarno. 

Rozpoczęliśmy rejestrację, dostali-
śmy potwierdzenie mejlem, z  którego 
się zidentyfikował. Musiał wpisać hasło 
– aż 10 znaków. Zapisał je sobie w tele-
fonie. Potem logowanie i dostaliśmy się 
do strony z menu: Zeitschriftentitel po 
niemiecku. Odszukaliśmy tamże czaso-
pismo AXC, po czym otworzyła się stro-
na po polsku z tytułem Czasopismo ABC 
razem z  logo oraz z  napisem „Autor” 
(imię i nazwisko mojego znajomego) 
oraz menu „Lista umów”, „Rachunki”, 
„Dane autora”. Sprawdziliśmy dane au-
tora – wszystkie dane osobowe się zga-
dzały, brakowało numeru konta w banku, 
więc dodaliśmy ten numer. Otworzyli-
śmy listę rachunków – nie było żadne-
go. Znajomy nieco się żachnął: „przecież 
oni już opublikowali jakieś 40 moich 
artykułów”. Mówię: „poczekaj, his- 
torii do systemu nie wpisali”.

Otworzyliśmy listę umów – była tam 
jedna, dotycząca ostatnio opublikowa-
nego artykułu, całkowicie wypełniona. 
Pozostawało tylko ją podpisać podpisem 
elektronicznym. Spojrzeliśmy na sie-
bie obaj mocno zdziwieni. On, bo chy-
ba pierwszy raz ktoś od niego chce jakiś 
podpis elektroniczny, a ja z kolei zadając 
sobie pytanie – ilu jakże nobliwych auto-
rów tego wydawnictwa posiada podpis 
elektroniczny? 

Co dalej? Rozumiemy, że redakcja 
musi mieć podpisaną umowę z autorem, 
choćby z uzyskaniem licencji na publi-
kację artykułu oraz jako podstawę do 
wypłacenia wynagrodzenia. Po chwi-
li znalazłem na stronie objaśnienie, że 
można tę umowę po ewentualnych ko-
rektach wydrukować, podpisać i potem 
zeskanować, a następnie jako plik w PDF 
wstawić do systemu. Ja drukarką i skane-
rem akurat dysponowałem, ale znajomy 
i zapewne inni autorzy już pewnie nie za-
wsze mają takie urządzenia. Pokazałem 
znajomemu cały proces wytworzenia 
podpisanego dokumentu umowy. Przed 
włożeniem go do systemu, sprawdziłem 
czy strona jest dalej incognito, bowiem 

pamiętałem, że chcąc wysłać załącznik 
do mejla do urzędu w ePUAP-ie, strona 
też musi być incognito. 

System przyjął załącznik. Sprawdzili-
śmy teraz listę umów – ta jedna umowa 
była teraz oznaczona jako „podpisa-
na”. Ciekawe, kto i jak (bo nie miał na-
wet takiej możliwości) sprawdził, że ten 
załącznik w PDF-ie był kopią umowy 
z jakimś bazgrołem podpisu. Z drugiej 
strony jest to umowa o licencję niewy-
łączną, a ta może być zawierana nawet 
ustnie lub przez sam fakt dostarczenia 
utworu do publikacji. 

Ponownie sprawdziliśmy listę rachun-
ków i teraz znaleźliśmy jeden rachunek, 
dotyczący tej umowy i tego artykułu oraz 
w pełni wypełniony, łącznie z numerem 
konta. Spojrzałem przypadkiem na war-
tość wynagrodzenia za artykuł – nie była 
szokująca i myślę, że oszczędzając na tym 
systemie, można by było każdemu auto-
rowi zwiększyć wynagrodzenie o jakieś 
20 proc., kochana droga informatyko. 

Znajomy sprawdził i stwierdził, że we-
dług niego rachunek jest ok. Z braku pod-
pisu elektronicznego wydrukowaliśmy 
go, znajomy go podpisał i potem zeskano-
waliśmy i włożyliśmy do systemu. A ten 
zażądał potwierdzenia kodem, który zo-
stał wysłany na podany w danych konta 
jego numer telefonu. Rzeczywiście te-
lefon piknął, zawiadamiając o przyjściu 
esemesa. Czyli teraz nastąpiło podwójne 
zweryfikowanie znajomego. Ale jak już 
mają taki mechanizm weryfikacji to po 
co to drukowanie ze skanowaniem? Na 
to pytanie nie znamy odpowiedzi. 

Na liście rachunków ten rachunek uzy-
skał status „do wypłaty”. Znajomy teraz 
dalej czeka na wynagrodzenie. A prze-
cież ten system po przyjęciu rachunku 
do wypłaty powinien natychmiast wy-
słać zlecenie przelewu do banku wy-
dawnictwa. A może teraz czekamy na 
młodszą księgową, która kolejno zaglą-
dając do systemu na listę rachunków do 
wypłaty wystawia (oby nie ręcznie) zle-
cenia przelewu – któż to wie?

Powyższa historia jest częściowo 
prawdziwa i nie należy jej łączyć z jakim-
kolwiek wydawnictwem. Ja z CRN-em 
umowę zawarłem przez wymianę mejli, 
a rachunków nie wypełniam, gdyż piszę 
te felietony pro publico bono. 
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Oszczędzając  
na systemie IT, 
można by było 

każdemu  
autorowi  

zwiększyć  
wynagrodzenie. 
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Przemysław Ladra, wiceprezes x-komu, zabrał użytkowników LinkedIna 
na wirtualną przechadzkę po centrum logistycznym częstochowskiego retailera, 
aby zaprezentować pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie automat 
pakujący. Jak podkreśla Przemysław Ladra: „Rocznie nasza firma realizuje obecnie ponad 
3 mln zamówień (stan na 2021 rok). Klienci chcą mieć swoje produkty szybko i bezpiecznie za-
pakowane z małą ilością odpadów, a już na pewno nie chcą tych niebiodegradowalnych. Obecne 
stosowane przez nas rozwiązanie, mimo że w dużej części zautomatyzowane, nie wystarczało, 
dlatego zdecydowaliśmy się na zakup maszyny Quadient Everest. Wydajność pakowania – 1100 
paczek na godz., co oznacza pakowanie jednej paczki co 3 sekundy. Opakowanie dopasowywane 
jest do rozmiaru produktów, dzięki czemu maszyna zużywa o 30 proc. mniej kartonu. Do pako-
wania używany jest wyłącznie papier, zatem rozwiązanie jest w pełni ekologiczne”. Gratulujemy. 

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

„Ile chce Pani zarabiać na umowie o pracę?”. „5000 zł”.
„Netto czy brutto?”. „Tak na rękę”. „Jaki split premia-pensja?”. „No, nie myśla-
łam… ale jakby była jeszcze jakaś premia, to by było miłe”. Stop! Otóż według 
Marcina Babiaka, właściciela Kordo Edukacja, ta (hipotetyczna) rozmowa gorzej 
już nie mogła się potoczyć. „W ogóle nie pojawiła się informacja o całkowitym koszcie 
pracodawcy. 5000 zł netto, to 7000 zł brutto, ale aż 8400 kosztu pracodawcy! Pracownik 
powinien być świadomy wszystkich tych kwot. Pierwsza wpływa na jego konto osobiste. 
Druga również na jego konta, tylko że w ZUS i US. Dopiero trzecia jest tak naprawdę 
ceną jego pracy. W opisywanym przypadku jedynie 60 proc. wynagrodzenia trafia na 
konto osobiste pracownika. Państwo ma 40 proc. <<marży>> (lub 68 proc. narzutu na 
cenę netto – jak kto woli)” – pisze Marcin Babiak i dodaje, że bez uzyskania tej świado-
mości niektórzy pracownicy mogą odnieść wrażenie, że składniki, które widzą na swoich 
paskach, to „jakieś podatki, które płaci firma”, a rząd, w swojej nieskończonej dobroci, 
tworzy pieniądze „z powietrza” i obdziela nimi społeczeństwo.  

Piotr Nowosielski, CEO Just 
Join IT podzielił się przyczynami 
upadku startupów według CB Insights.
A zatem: „kończy Ci się siano/nie jesteś 
w stanie zebrać kolejnej rundy (38 proc.) = 
na Twój produkt nie ma popytu = nie ma 
na niego rynku (35 proc.) = nie masz komu 
go sprzedać = inwestorzy przestają w nie-
go wierzyć. Analogicznie, skoro dajesz 
się wyprzedzić konkurencji (20 proc.), to 
tylko dlatego, że ma lepszy produkt i/lub 
lepszy team (14 proc.), który potrafi lepiej 
komunikować się z odbiorcami (umie lepiej 
w marketing) niż Ty. Timing (10 proc.) też 
się liczy, co widać w przypadku Just Join 
IT. 4,5 roku temu był idealny moment na 
to, aby akurat w Polsce postawić branżowy 
portal pracy. Istniały bowiem tylko 3–4 
takie podmioty na rynku, które nie umiały 
w marketing. Po nas na rynku pojawiło 
się kilkanaście tego typu podmiotów i już 
ani jeden nie przebił się do szerszej świa-
domości od momentu, kiedy weszliśmy na 
rynek (luty 2017). Nie sądzę, żeby była to 
kwestia słabego produktu (8 proc.), w koń-
cu MVP, którego się nie wstydzisz, to nie 
MVP. Ostatni punkt, czyli wypalenie i brak 
pasji, determinacji, odpowiada za zaledwie 
5 proc. przyczyn porażek”. 
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Adrianna Kilińska, prezes Engave, podzieliła się swoimi doświadczenia-
mi płynącymi z cyfrowej transformacji tej firmy, a konkretnie wyboru syste-
mu klasy ERP. „Finalnie chciałam, żeby pracowała na tym systemie cała firma, a nie tylko 
kadry i księgowość. Zmapowaliśmy więc wszystkie procesy i ich powiązania międzydzia-
łowe. Mieliśmy precyzyjnie przygotowane wymagania biznesowe, więc nie pozostawało 
nic innego jak zaprosić firmy partnerskie  z krótkiej listy trzech największych producentów 
i zbadać, które z nich spełnią nasze oczekiwania. Wybór padł na jedno z nich. Podczas 
prezentacji systemu firma wdrożeniowa zapewniała nas, że będą zaadresowane wszystkie 
nasze potrzeby w jednym systemie. Zapomniała jednak dodać, że każda funkcjonalność 
pociąga za sobą kolejną – dodatkową, która musi być wydelopowana i zafakturowana 
również dodatkowo, poza licencjami producenta. (…) Taki case przeżyty na własnej skórze 
może skutecznie zahamować chęć dalszej cyfryzacji firmy, ale może też być przeprowa-
dzony mniej boleśnie, jeśli się do takiego projektu dobrze przygotujecie”. 

„Covid-19 ustaje, podróże wracają. A wraz z nimi łamanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa na każdym kroku” – taką tezę postawił Jakub Skałbania, zało-
życiel Netwise i CTO Nsure.com. Następnie umotywował ją konkretnym przykładem: 
„Ciągle dziwi mnie, a dziś mi się naocznie przypomniał, totalny brak jakichkolwiek me-
chanizmów samozachowawczych u managerów/dyrektorów/korporacyjnych prawników 
w pociągach i na lotniskach. OK, ja latam w dresach i mam generalnie w d… czyjeś sekrety, 
ale siedzę w lounge’u między dwoma typami (jeden prawnik, drugi manager), którzy bez 
skrupułów, bez najmniejszego pomyślunku ustalają warunki handlowe na Teams. Padają 
nazwiska ludzi, marża, o <<której lepiej żeby nie wiedzieli i trzeba ją trochę ukryć>> (pół 
saloniku wie, ale co tam), zapis umowy, który jest naszym <<wytrychem>> czytany głośno, 
żeby obie strony się <<rozumiały>>. A słyszy to jakieś 7 osób w promieniu 3 metrów. Chyba 
RODO i tajemnica przedsiębiorstwa to tylko takie straszaki, ulubione zapisy prawników. Bo 
egzekwowanie ich w życiu kończy się na korporacyjnym prawniku, który na Airpodsach 
80 cm ode mnie dyktuje warunki, marże A, EBITD-ę i upewnia się co do oczekiwanego po-
ziomu zysku. Pomijam to, że jak byłbym chamski, to bym patrzył w excel na ekranie. Zawsze 
unikam rozmów na tematy firmowe przy innych. I kontroluję to aż nadto. Ale to nie jest 
jakieś modne ;)”. Dodajmy, że co gorsza, podsłuchują nas też własne smartfony… Jak żyć?! 
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MVP, którego się 
nie wstydzisz, 
to nie MVP. 

I na koniec nie możemy 
sobie odmówić uroczego wpisu 
Anny Skowiny, Architekta rozwią-
zań IT w Komputronik Biznes, pod 
którym się podpisujemy: „Pracuję 
w IT, w większości z chłopakami, 
z super chłopakami! Wiedza, kompe-
tencje, inteligencja, poczucie humoru, 
udzielane wsparcie… w Dniu Chłopaka 
chciałabym wszystkim Wam Panowie 
życzyć wszystkiego najlepszego!”. 

Andy Brandt, założyciel 
Code Sprinters, zwrócił uwagę, że 
DocPlanner, polski startup znany 
z serwisu „Znany Lekarz” osiągnął 
rekordową wycenę – konkretnie 
miliard dol. „Co jest tutaj ciekawe to 
to, że oczywiście jest to obecnie spółka 
zarejestrowana w Holandii. Dlaczego 
<<oczywiście>>? Bo to nie jest pierw-
sza taka firma, która wywodzi się 
z Polski, ale zarejestrowana jest w UK, 
Holandii itp. To nam wiele mówi o tym 
jaki mamy system prawny, podatkowy 
i w ogóle jakie mamy państwo”. Biorąc 
pod uwagę zapisy Nowego Ładu, lepiej 
nie będzie. 

78_79_CRN_10_2021 LinkedinPark.indd   79 11.10.2021   16:55:19



Sukcesja jest interesującym i przycią-
gającym uwagę tematem. Niezależnie 
od tego, czy dotyczy władzy politycz-

nej czy zmiany w szefostwie fi rmy. Że to te-
mat ważny przekonują nas między innymi 
autorzy serialu „Sukcesja”, którego kolejny 
sezon właśnie zagościł na jednym z popu-
larnych w Polsce kanałów streamingowych, 
ale też wypowiedzi wielu szefów fi rm, któ-
rzy stworzyli swe imperia jakieś 20–25 lat 
temu, a  teraz chcą się wycofać i  szukają 
rozwiązania problemu, kto tym dziedzic-
twem będzie zarządzał po ich, nolens vo-
lens, odejściu na zasłużoną emeryturę. Nie 
jest to pytanie błahe i jako mentor i doradca 
czasami z nim się spotykam, będąc inwigi-
lowanym na okoliczność takiej właśnie chę-
ci zgłaszanej podczas moich rozmów. A że 
właśnie teraz twórcy, pionierzy naszego 
sukcesu gospodarczego, królowie rynków, 
odkrywcy nowych możliwości, którzy za-
czynali swoją aktywność tuż przed lub tuż 
po przełomie roku 1989 dobiegli, dobiegają, 
bądź niebawem dobiegną do tego etapu, py-
tanie i idący za nim problem staje się coraz 
powszechniejszy i coraz bardziej widoczny.  

Oczywiście w  polityce, nauce i  innych 
dziedzinach życia występuje to zjawisko 
również, ale ponieważ jesteśmy w magazy-
nie branżowym, a nie biuletynie partyjnym, 
czy merkuriuszu jakiejś instytucji naukowej, 
zajmować się będziemy sukcesją w bizne-
sie. Poza tym, czy mówimy o biznesie sen-
su stricto, przywództwie politycznym czy 
o  luminarzach nauki, proces sukcesji, jej 
nieuchronność, mechanizmy nią rządzące 
i zjawiska niepożądane są wszędzie takie sa-
me. Dlaczego? Bo wbrew pozorom sukce-
sja nie jest problemem merytorycznym, czy 
odnoszącym się do posiadania lub niepo-
siadania wiedzy, czy jeszcze innych aspek-
tów dość łatwo poddających się opisowi 
i przepisowi (czyli procedurze). To zjawi-
sko magiczne, wręcz bajkowe, więc – jako że 
forma felietonowa na to dozwala – opowiem 
Wam baśń. Baśń ta to krótka historia krainy 

w Europie, państwa, już dziś nieistniejące-
go, ale będącego znakomitym przykładem 
zarządzania następstwem sprawowania 
ustroju i władzy. 

Jednak najpierw pytanie. Czy ktoś z moich 
szanownych czytelników wie, jakie państwo 
w historii ludzkości było nieprzerwanie naj-
dłużej istniejącą republiką? Republiką, czyli 
państwem o władzy pochodzącej z wyborów. 
Państwem, w którym każdy, kto cieszył się ty-
tułem obywatela, mógł sprawować stanowi-
sko przywódcy, jeśli tylko inni mający prawo 
głosu na niego chcieli zagłosować. Nie trzy-
mając nikogo w napięciu odpowiadam: tym 
państwem była Republika Wenecka, zwana 
przez swych obywateli Serenissima, czyli 
coś jakby „Najjaśniejsza”. Istniała 11 stule-
ci! Od VII wieku naszej ery do połowy wie-
ku XVIII. I zrządzeniem cynicznego losu 
zakończyła swój żywot z powodu ruchów 
oświeceniowych, które na sztandary wpisa-
ły hasła obywatelskie: Liberte, Egalite, Fra-
ternite i masowo (czy skutecznie, to inny 
temat) zamieniały dynastie na parlamenty 
i prezydentów. 

Dlaczego Wenecja jako państwo prze-
trwała tak długo i cieszyła się zasłużoną 
opinią państwa zarządzanego skutecznie 
i dobrze? Historycy odpowiadają: najważ-
niejszym z czynników, poza znakomitym na 
ówczesne czasy położeniem geografi cznym, 
był jej ustrój. Ustrój republikański z wybie-
ralną dożywotnio głową republiki, którą był 
doża. Doża sprawował swój urząd od wy-
boru do naturalnej śmierci, a  wybierany 
był po odejściu swego poprzednika przez 
41 osobowe kolegium elektorskie. Zatem 
w Wenecji obowiązywał system wyborów 
pośrednich. Przy czym elektorem nie mógł 
zostać byle chudopachołek, który marzył 
o zdobyciu pozycji poprzez wybór, a na-
stępnie wzbogaceniu się poprzez kupcze-
nie swoim głosem. Musiał to być osobnik 
o ustalonym i to od pokoleń cenzusie ma-
jątkowym i intelektualnym. Tyle w skró-
cie o tych, co wybierali. A jak już wybrali 

Sukces sukcesji
Problem sukcesji w naszej branży narasta i niebawem osiągnie coś na kształt masy 

krytycznej, czyli ilości, która negatywnie będzie oddziaływać na jakość.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Stawiam
na metodę 
„wenecką”. 
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Sukcesja to 
zjawisko 

magiczne,  
wręcz  

bajkowe.  

dożę, to wpadał on w sieć pisanych i nie-
pisanych powiązań, rad, instytucji i proku-
ratorii, które nie tylko patrzyły mu na ręce, 
ale wspierały go w każdym aspekcie spra-
wowanej władzy i uprawianej polityki. Cel 
był jeden: Serenissima miała panować nad 
morzem Śródziemnym od Ziemi Świętej po  
Gibraltar i musiała się permanentnie boga-
cić. To było warunkiem jej przetrwania i nie-
podległości. Stąd możemy po dziś oglądać 
wzniesione przez Wenecjan twierdze w od-
ległych krainach oraz wiele miast, z których 
najlepiej nam znane, to miasta nadmorskie 
dzisiejszej Chorwacji. System był na tyle 
sprawny i odporny na różne pokusy ludz-
kie, którymi byli targani i poszczególni do-
żowie, i elektorzy, i członkowie rozlicznych 
Rad, że w historii Republiki tylko jeden doża 
zasłużył na miano przeklętego i jego portret 
w galerii dożów Palazzo Ducale został za-
mazany czarną farbą. 

Zatem podsumujmy: władza jednoosobo-
wa i jednoosobowa odpowiedzialność; wła-
dza dożywotnia pochodząca z co najmniej 
dwustopniowych wyborów. Ograniczona 
i bezpośrednio ze swoim elektoratem powią-
zana liczba elektorów; system ciał kontrolu-
jących i wspierających władzę doży, aby nie 
dopuścić do deprawacji z jednej, ale aby też 
nie związać całkowicie swobody i kreatyw-
ności decyzyjnej z drugiej strony. Przepis 
prosty, by nie powiedzieć prostacki. Dlacze-
go więc dziś nie jest on w użyciu? Bo człowiek 
zbytnio uwierzył w oświeceniowe miazmaty, 
które stawiając człowieka i jego prawa jako 
prawa jednostki na pierwszym miejscu robią 
pewien skrót myślowy, który zobrazuję przy-
kładem rzeźby Dawida dłuta Michała Anioła, 
choć to twórca przed oświeceniowy. Rzeźba 
Dawida to wzór piękna męskiego ciała, który 
mówi: oto człowiek. A człowiek w całej rze-
czywistości, zarówno co do swojej fizyczno-
ści, czy też duchowości bardziej w swej masie 
przypomina postaci z obrazów Jerzego Du-
dy-Gracza, niż rzeźbę Dawida. I właśnie dla 
takich „dudo-graczowych” ludzi trzeba kro-
ić systemy władzy. Nie dla pięknoduchów, 
intelektualistów, wrażliwców i teoretyków. 
Poza tym władza musi być związana ze swo-
imi obywatelami. Odległość okien i tarasów 
Pałacu Dożów od posadzki placu Świętego 
Marka, gdzie na co dzień odbywał się targ 
i pulsowało życie Serenissimy była stokroć 
mniejsza niż odległość okien jakiejkolwiek 
dzisiejszej rezydencji prezydenckiej od pło-

tu ją okalającego, z Białym Domem na cze-
le, o Pałacu Kremlowskim nie wspominając. 

Jakie z tego wszystkiego płyną (wedle 
mnie) wnioski dla poszukujących sukce-
sji w biznesie? Oczywiście nie jako żelazna 
zasada, ale wskazówka dla tych, co zadają 
lub chcieliby zadać pytanie, jak taki pro-
blem powinno się rozwiązywać. Widać, że 
dwa najpopularniejsze sposoby doboru suk- 
cesora raczej nie zdają egzaminu, a myślę tu 
o: a) poszukiwaniu następcy przez agencje 
executive search; b) wykształcanie człon-
ka rodziny lub dobrego zaufanego osobnika 
na następcę w wyniku dość długiego we-
wnętrznego procesu (metoda najczęściej 
używana w firmach „rodzinnych”). Każde 
z nich ma inne wady, ale z obserwacji wyni-
ka, że choć popularne, nie prowadzą do suk-
cesu w większym stopniu niż rzut monetą. 
Można dywagować, dlaczego tak się dzieje, 
ale to one w prostej linii odpowiadają za coś, 
co każdy doświadczony manager obserwuje 
– do huśtawki sukcesyjnej, w której zwykle 
po charyzmatycznym i wybitnym przywód-
cy na lidera wybierany jest średniak stara-
jący się bezkonfliktowo kontynuować linię 
poprzednika lub, co gorzej, nieświadomie 
przez wykorzystanie zasobów i pozycji, któ-
rą osiągnięto wcześniej, podejmujący ryzy-
kowne i woluntarystyczne decyzje, często  
prowadzące do kłopotów.

Czy zatem nie lepiej zastosować inną me-
todę? Nazwę ją dla potrzeb tego felietonu 
„wenecką”, a polegającą na tym, że dobre-
go managera trzyma się i walczy o utrzy-
manie jego przywództwa jak najdłużej. 
Jednocześnie wewnątrz firmy nieustająco 
trwa proces, zwany z angielska succession 
planning, w wyniku którego wybiera się 2–3 
wewnętrznych kandydatów na następcę 
i pracuje się z nimi inaczej, na przykład włą-
czając ich w najistotniejsze firmowe procesy 
decyzyjne. Powinni oni być dobierani klu-
czem osobowościowym i z oceną ich poten-
cjału, a nie jak blisko do właściciela, bądź 
centrum decyzyjnego, byli dotąd. Ostatecz-
ny wybór między nimi, kiedy do takiej ko-
nieczności dojdzie, prowadzony powinien 
być z udziałem mądrości zbiorowej przede 
wszystkim tych, co w firmie pozostaną dalej, 
czyli na ten proces wpływ odchodzącego li-
dera powinien być przyczynkowy, a wpływ 
tych, których przyszłość zależna jest imma-
nentnie od sukcesu sukcesora bardziej istot-
ny i eksponowany. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Dla celebrytów 4 października oka-

zał się czarnym dniem. Chodzą słu-
chy, że Małgorzata Rozenek dwie-

ście razy zresetowała swojego iPhone’a, 
Kinga Rusin rwała włosy z głowy, bowiem 
nie mogła wygłosić spiczu – oczywiście na 
tle malediwskiej plaży – do ciemiężonych 
nad Wisłą rodaków, zaś Jessica Mercedes 
cisnęła swojego iPada w kąt i w końcu… 
wyszła na spacer. Jednak awaria mediów 
społecznościowych należących do „repti-
lianina” z Kalifornii dotknęła też malucz-
kich tego świata. Infolinie dostawców 
usług internetowych były rozgrzane do 
czerwoności, ludzie pytali, kto śmiał wy-
łączyć Internet. Podobno ci bardziej zde-
sperowani fejsbukowicze łączyli się nawet 
z numerem 112. Co ciekawe, duży szok 
przeżyli właściciele fi rm opierających 
swoją komunikację i obsługę klientów na 
mediach Marka Zuckerberga. Otóż część 
z nich nie miała zielonego pojęcia, że Face-
book, Messenger, WhatsApp i Instagram 
należą do tego samego właściciela. W su-
mie wygląda na to, że chyba jedyną gru-
pą, która potrafiła zachować zdrowy 
rozsądek, byli najmłodsi internauci. Kie-
dy zobaczyli, że Facebook i Instagram nie 
działają, w mgnieniu oka przełączyli się na 
TikToka, Snapchata czy Fortnite’a. 

Awaria sprawiła, że po kieszeni do-
stał sam Zuckerberg. Majątek szefa Face-
booka stopniał o 7 miliardów dolarów, zaś 
akcje korporacji straciły na wartości oko-
ło 50 miliardów dolarów. Analitycy rynku 
reklamowego szybko wyliczyli, że Face-
book tylko w samych Stanach tracił około 
545 tysięcy dolarów na godzinę. Na bied-
nego nie trafi ło i nie trzeba będzie długo 
czekać, zanim koncern odrobi straty. 

Znamienne, że ta poważna wpadka mia-
ła miejsce tuż po serii publikacji poświęco-

nych imperium Marka Zuckerberga, które 
ukazały się w The Wall Street Journal. 
Wprawdzie w Polsce przeszły one niemal 
bez echa, ale za oceanem wywołały spo-
re poruszenie. I trudno się dziwić, skoro 
w cyklu artykułów „File Facebook” poka-
zano liczne niedociągnięcia giganta me-
diów społecznościowych i jego niechęć 
lub niezdolność do ich rozwiązywania. 
Publikacje powstały między innymi na 
podstawie badań wersji roboczych pre-
zentacji dla kadry kierowniczej, w tym dla 
Zuckerberga. Dziennikarze rozmawia-
li z dziesiątkami obecnych i byłych pra-
cowników Facebooka, w tym z Frances 
Haugen, która na początku października 
wystąpiła przed komisją amerykańskie-
go senatu, obwiniając byłego pracodawcę 
o to, że jego produkty szkodzą dzieciom, 
zaogniają podziały społeczne i osłabiają 
demokrację. 

Trzeba przyznać, że lektura artykułów 
z The Wall Street Journal jest miejscami 
przygnębiająca. Portal, który w ciągu 17 lat 
rozwoju przeszedł drogę od wirtualnego 
miejsca spotkań studentów Harvardu, aż 
do platformy obsługującej miliardy użyt-
kowników na całym świecie, zmaga z się 
potwornym bałaganem. Facebook skupia 
ludzi życzących sobie nawzajem wszyst-
kiego najlepszego, ale także hejterów, han-
dlarzy niewolników, aż po meksykańskie 
kartele narkotykowe – z wszystkimi tego 
skutkami, także tymi tragicznymi. Nie-
mniej Mark Zuckerberg doskonale odnaj-
duje się w tym chaosie. W ciągu ostatnich 
pięciu lat jego koncern wygenerował zysk 
w wysokości ponad 100 miliardów dola-
rów i jest wyceniany na ponad 1 bilion do-
larów. Nie sądzę, aby seria krytycznych 
publikacji zatrzymała tak rozpędzoną 
lokomotywę. 

Awaria Facebooka była wstrząsem dla milionów fejsbukowiczów na całym 

świecie. Dla mnie z kolei większym wstrząsem była ponad dwugodzinna lektura 

serii artykułów ”File Facebook”, zamieszczonych w The Wall Street Journal.
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Codziennie nowe treści:

n   starannie dobierane newsy 
z Polski, Europy i świata, 

n   wyniki aktualnych badań rynkowych,

n   przekrojowe artykuły dotyczące 
najważniejszych trendów biznesowych 
i technologicznych,

n   opinie kluczowych postaci rynku IT. 

Najlepiej poinformowany 
portal B2B w branży IT! 
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Zasilacze UPS Delta z serii Ultron DPS 300–1200 kVA

Ultra kompaktowe wymiary
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