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Kupiłem akcje spółki Action – czy ja 
zwariowałem? To znaczy nie ja kupi-
łem, ale tak brzmi tytuł internetowe-

go wpisu sprzed lat, który przypomniał mi 
się w związku z zupełnie inną sprawą. Ale 
po kolei: autor tego wpisu wyjaśniał czy-
telnikom, dlaczego właśnie (czyli w sierp-
niu 2016 roku) zainwestował w walory 
Actionu, które jego zdaniem były niedo-
szacowane w związku z przejściowymi 
kłopotami dystrybutora i można było mieć 
nadzieję na duże odbicie. I rzeczywiście, 

jeśli wziąć pod uwagę, że pół-
tora roku wcześniej wycena 
przekraczała 50 zł za akcję, po 
czym zaliczyła cenowy skok na 
bungee do poziomu 5 zł, była 
szansa, że elastyczna lina szyb-
ko pociągnie wycenę do góry. 
Okazało się jednak, że to moc-

no rozciągnięty sznurek, który smętnie 
zawisł tuż nad ziemią. Akcje dystrybutora 
w kolejnych czterech latach zaliczyły dal-
szy zjazd do poziomu około 2 zł. Można 
więc powiedzieć, że „nasz” inwestor jed-
nak zwariował, ale z drugiej strony, jeżeli 
poczekał do jesieni tego roku, to może się 
cieszyć zwrotem z inwestycji na poziomie 
ponad 200 procent. Nawet po uwzględnie-
niu infl acji trudno to nazwać nietrafi oną 
inwestycją. Tak czy inaczej to był w grun-
cie rzeczy czysty hazard, nie poparty żad-
nymi racjonalnymi argumentami. 

Jak jednak podchodzić racjonalnie do 
segmentu dystrybucji, na który w minio-
nych latach padł cień nie jednego czarne-
go łabędzia, ale całego ich klucza? Weźmy 
chociażby kwestię tak bardzo krytykowa-
nego przed kilku laty nadmiernego zapy-
chania dystrybutorów przez producentów 
konsumenckim sprzętem – bardzo często 
notebookami – który później trzeba by-
ło gdzieś upchać, schodząc z cen, czasem 
wręcz po kosztach. To było niezdrowe, 
prowadziło do konfl iktów, sztucznie win-
dowało lokalne raporty sprzedaży… Ale 
gdyby taki „zaczopowany” towarem 
broadliner trafi ł na pierwsze tygodnie 
lockdownu i szaleństwo popytowe zwią-
zane z pracą zdalną, to wszyscy teraz nosi-
liby go na rękach, a producent odbierałby 

gratulacje za znakomitą dostępność swoich 
produktów… 

A na horyzoncie widać już nadlatującego 
kolejnego łabędzia, którego jednak trudno 
nazwać czarnym, bo jest na to zbyt przewidy-
walny. Z drugiej strony jego imię – Blackout 
– nie pozostawia wątpliwości, że reprezen-
tuje „ciemną stronę mocy”. Jak wieszczą eks-
perci Goldman Sachs, tej zimy Europejczycy 
powinni liczyć się z regularnymi wyłącze-
niami prądu, zwłaszcza jeśli będzie mroźna. 
W Austrii niedawno ruszyła nawet rządo-
wa kampania, która za pomocą reklamowych 
spotów edukuje telewidzów, jak przetrwać 
kilkudniowe wyłączenia prądu. Swoich oby-
wateli zaczęli przestrzegać przed tym za-
grożeniem również rządzący w Niemczech 
i Szwajcarii. I teraz pytanie: czy w związ-
ku z tym inwestować w akcje producentów 
zasilaczy awaryjnych, czy to jednak, mimo 
wszystko, byłoby wariactwo? W uzyskaniu 
odpowiedzi może pomóc nasz okładkowy 
wywiad. Polecam. 
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na minusie  na plusie
AMD w III kw. br. zwiększyło sprzedaż o 54 proc. (do 4,3 mld dol.), a zysk urósł o 137 proc. 

(z 390 mln dol. do 923 mln dol.). W efekcie przebita została prognoza wzrostu sprzedaży w ca-

łym 2021 r. do 65 proc. rok do roku (poprzednio zakładano, że wyniesie 60 proc.). Dobre rezul-

taty AMD osiąga na rynku, na którym podaż czipów nie nadąża za popytem. Dla porównania, 

sprzedaż biznesu PC Intela w minionym kwartale spadła o 2 proc. rok do roku. 

Ceconomy, do którego należy MediaMarktSaturn, w roku fi nansowym 2020/2021 (za-

kończonym 30 września br.) uzyskało przychody na poziomie 21,4 mld euro, co oznacza wzrost 

o 3,8 proc. rok do roku. Szczególnie wysoki popyt retailer odnotował w przypadku konsoli, 

telewizorów, sprzętu komputerowego i urządzeń telco. W samym regionie Europy Wschodniej 

(Polska i Turcja) obroty Ceconomy wyniosły blisko 1,8 mld euro. To wzrost o prawie 11 proc., 

choć w walutach lokalnych aż o 26,5 proc. Sprzedaż przez Internet stanowi obecnie 32,5 proc. 

całościowych przychodów koncernu. 

HP odzyskało w III kw. br. pierwszą pozycję wśród producentów komputerów w regionie 

EMEA, z udziałem na poziomie 24,9 proc. Lenovo (łącznie z Fujitsu) spadło na drugą pozycję 

(22,8 proc.), pomimo dwucyfrowego wzrostu rok do roku zarówno w przypadku desktopów 

(+17,3 proc.), jak i notebooków (+10,6 proc.). W sumie wzrost sprzedaży komputerów w ca-

łym regionie EMEA wyniósł 12,7 proc. rok do roku, co oznacza, że na rynek trafi ło 24,4 mln 

urządzeń. 

Samsung w III kw. br. wypracował sprzedaż na poziomie około 63 mld dol. To najwyższy 

kwartalny wynik w historii koncernu, a jednocześnie o 10 proc. większy niż przed rokiem. Zysk 

netto poprawił się w tym czasie o 31 proc. i wyniósł 10,5 mld dol. Dobre wyniki producent za-

wdzięcza popytowi na półprzewodniki, a hossa jeszcze się nie kończy, gdyż przewiduje się, że 

w IV kw. br. nadal podaż czipów nie będzie nadążać za popytem. Również w 2022 r. trzeba liczyć 

się z zakłóceniami w łańcuchach dostaw i rosnącymi cenami, z uwagi na drożejące materiały do 

produkcji czipów. 

„Grupa” GAFAM, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft znakomicie 

prosperuje w okresie światowych zawirowań. W 2021 r. (do września włącznie) przychody „gru-

py” wzrosły średnio o 35,4 proc. – jak wynika z danych Finbold. W okresie styczeń – wrzesień 

2021 r. najwyższe przychody z grona BigTech miał Amazon – 332,4 mld dol., co stanowi wzrost 

o 27 proc. rok do roku. Z kolei najwyższy wzrost obrotów (o 45 proc. r/r) wypracował Google 

(Alphabet) i Facebook (Meta), osiągając odpowiednio 182,3 mld dol. oraz 84,2 mld dol. Najniż-

szą stopę wzrostu pokazał Microsoft (21 proc.), co dało mu przychody rzędu 133,2 mld dol. 

powiedzieli
„Polska ma olbrzymi poten-
cjał, aby stać się cyfrowym 
sercem Europy” – Mark 
Loughran, General 

Manager Commercial 
Cloud Microsoftu. 

„Polska odzyskuje siły po 
globalnej pandemii szybciej 
niż wiele innych krajów 
europejskich” – Emiliano 

Rantucci, regionalny dyre-
ktor generalny Avanade.  

Amazon, z powodu problemów z łańcuchem dostaw i rosnących wydatków na pracow-

ników, zanotował w III kw br. spadek zysku netto rok do roku o niemal połowę, do 3,2 mld dol. 

Tymczasem przychody koncernu wzrosły o 15 proc., do blisko 111 mld dol. W IV kw. br. koszty 

działania nadal mają być wysokie, zwłaszcza że Amazon zapowiedział zatrudnienie kolejnych 

125 tys. osób w centrach logistycznych i transporcie. Dlatego w ostatnim kwartale br. zysk opera-

cyjny fi rmy może być bliski zera, choć obroty powinny wzrosnąć od 4 do 12 proc. (rok do roku). 

Apple, w związku z zakłóceniami w łańcuchu dostaw i problemami z produkcją w Azji, 

musiał się pogodzić ze spadkiem przychodów o około 6 mld dol. w IV kw. fi nansowym (zakoń-

czonym 25 września br.). Pod tym względem był to dotychczas najgorszy kwartał Apple’a. Tim 

Cook, CEO koncernu uważa, że w aktualnym kwartale lepiej nie będzie i można spodziewać się 

jeszcze większego zmniejszenia przychodów. Według niego niedobory mają wpływ na większość 

produktów Apple’a, podczas gdy popyt, jak zapewnia, jest bardzo silny. Na początku października 

pojawiły się informacje, że w tym roku Apple dostarczy nawet o 11 proc. mniej (ok. 10 mln szt.) 

nowych iPhone’ów 13 niż wcześniej zakładano, ze względu na niewystarczającą podaż czipów.

Xiaomi z udziałem w globalnym rynku na poziomie 13,4 proc. i dostawą 44,3 mln sztuk 

odnotowało w III kw. br. spadek przychodów o 4,6 proc., po wysokim dwucyfrowym wzroście 

w poprzednich czterech kwartałach – wynika z danych IDC. Z kolei w tym okresie Vivo i Oppo 

osiągnęły jednocyfrowe wzrosty. 

Huawei uważa, że zapisy kolejnej wersji projektu nowelizacji ustawy o krajowym sys-

temie cyberbezpieczeństwa są wymierzone w ten właśnie koncern, grożąc mu wykluczeniem 

z polskiego rynku. Zdaniem niektórych analityków w takiej sytuacji Polska musiałaby liczyć się 

z retorsjami ze strony chińskiej. „Chińczycy mogą nam poprzecinać kanały dostaw” – twierdzi 

Bogdan Góralczyk, profesor UW, wykładowca Centrum Europejskiego UW, politolog i ekspert ds. 

relacji z Chinami. „Jak to wygląda, można zaobserwować na rynku w USA, gdzie Amerykanie 

nie mają chociażby możliwości montowania samochodów czy innego sprzętu, bo chińscy pod-

dostawcy przestali dostarczać komponenty. To samo może stać się w Polsce, więc konsekwencje 

byłyby poważne” – ostrzegł politolog w rozmowie z Newseria Biznes. 

Partnerzy Microsoftu (CSP) będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność 

fi nansową za spłatę licencji chmurowych Microsoftu, w tym Offi ce 365, jeśli klienci nie będą re-

gulować należności – takie informacje uzyskał od partnerów koncernu brytyjski CRN. Konieczne 

może więc okazać się dokładniejsze sprawdzanie fi nansów klientów lub oczekiwanie zapłaty za 

subskrypcje z góry za rok lub dłużej. Ryzyko dotyczy zwłaszcza resellerów, którzy mają klientów 

w branżach narażonych na problemy fi nansowe z powodu Covid-19. 

„Brakuje słów, aby wyrazić 
oburzenie” – Przemysław 
Pruszyński, ekspert po-
datkowy Konfederacji 

Lewiatan, o vacatio legis 
„Polskiego Ładu”. 

PERYSKOP
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n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Komputronik: sąd 
oddala skargę 

Zapadł niekorzystny dla 

Komputronika wyrok WSA 

w Poznaniu. Sąd oddalił skargę spółki 

na decyzje dyrektora poznańskiej 

Izby Administracji Skarbowej. W lu-

tym 2021 r. IAS podtrzymała decyzję 

niższej instancji (UCS) z marca 2020 r. 

Za marzec, kwiecień, maj 2014 r. 

skarbówka domaga się dopłaty 

około 39 mln zł VAT (plus odsetki). 

W związku z tym Komputronik zapo-

wiedział wniesienie skargi kasacyjnej 

do NSA. Co istotne, zobowiązanie 

wynikające z decyzji UCS powstało 

przed 10 marca 2020 r., gdy zostało 

wszczęte postępowanie sanacyjne 

wobec poznańskiej spółki. Tym sa-

mym zostanie ono objęte układem 

z wierzycielami. Ewentualna spłata 

będzie zatem podlegać warunkom 

tego układu. Tym samym wyrok 

WSA nie wywołuje negatyw-

nych skutków finansowych dla 

Komputronika, co najmniej do 

czasu zakończenia postępo-

wania restrukturyzacyjnego. 

n 1000 firm podejrzanych w sprawie fikcyjnych faktur
KAS i CBA rozbiły grupę, która obracała fikcyjnymi fakturami, w tym na usługi IT. Jak 

twierdzą służby, grupę tworzyła istna ośmiornica – sieć złożona z około 1 tysiąca 

firm. Do akcji wkroczyło 200 funkcjonariuszy, którzy przeszukali ponad 100 miesz-

kań, firm i biur księgowych na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, mało-

polskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby, 

przy czym aresztowano czterech domniemanych organizatorów całego procederu. 

Wobec nich padły zarzuty tzw. zbrodni VAT-owskich, za co grozi do 25 lat więzienia.

UCS w Warszawie prowadzi obecnie 130 kontroli firm biorących udział w opisanym 

procederze. Urzędnicy zapowiadają, że będą kontrolować kolejne podmioty. Wartość 

nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały namierzone podmioty przekracza 

1 mld zł. Zarzuty w sprawie usłyszało jak na razie 78 osób.

n  Polska spółka kupuje 
w Danii

Transition Technologies MS (TTMS) 

podpisał umowę zakupu 56 proc. 

akcji w duńskiej spółce ConCor. 

Firma ta działa od 19 lat i specjali-

zuje się w outsourcingu IT, podobnie 

jak TTMS. Zakup ma umożliwić 

wzmocnienie obecności TTMS w kra-

jach skandynawskich. „Transakcja 

przybliży nas także do realizacji 

celu, którym jest zdobycie pozycji 

globalnego dostawcy usług IT” – pod-

kreśla Sebastian Sokołowski, prezes 

Transition Technologies MS. Polski 

integrator działa już także w innych 

krajach europejskich, jak 

też ma oddział w Azji. 

Przychody ze sprzedaży 

grupy TTMS wyniosły 

102,5 mln zł w 2020 r., 

a ConCora – około 

3,5 mln euro. 

n Finał przetargu na 47 mln zł 
Sfinalizowano postępowanie na dostawę blisko 22 tysięcy telefonów i modemów oraz ponad 32 

tysięcy kart SIM, z których będą korzystać (między innymi): Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Finansów, MSWiA, GDDKiA, GUS, UKE oraz UOKiK. Zwycięzcą 

zostało T-Mobile Polska. Operator będzie w ramach kontraktu o wartości 47,6 mln zł świadczył 

usługi telekomunikacyjne dla (w sumie) 137 jednostek administracji państwowej. Centrum Obsługi 

Administracji Rządowej wybrało T-Mobile, mimo że kwota przeznaczona na realizację zamówienia 

(39,6 mln zł) była znacznie niższa niż cena ofertowa telekomu. Konkurencyjną ofertę złożył Orange 

Polska, proponując jednak jeszcze wyższą stawkę (58,9 mln zł) niż T-Mobile. W ramach opcji COAR 

może zamówić między innymi dodatkowych 16 tysięcy kart SIM. 

n  Dell żegna VMware’a 
Sfinalizowano wyjście VMware’a z Dell Technologies. 

Specjalista od wirtualizacji po raz pierwszy od 2004 r. 

stanie się niezależnym podmiotem. Dzięki temu Dell, 

do którego od 2016 r. należało 81 proc. udziałów 

w VMware, uzyska około 9,5 mld dol. dywidendy, 

którą przeznaczy na spłatę zadłużenia. Największym 

udziałowcem VMware’a (41 proc.), jak i szefem rady 

dyrektorów, nadal pozostanie Michael Dell. Poza tym 

rozłączone firmy będą nadal ściśle współpracować. 

Dotyczy to także dotychczasowych synergii pomię-

dzy kanałami sprzedaży Della i VMware’a. Ponadto 

nowa, pięcioletnia umowa przewiduje dalszą współ-

pracę technologiczną obu firm.
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Chiny do niedawna były krajem, w któ-
rym wydobywano najwięcej kryp-
towalut. Chińscy kopacze bitcoina 

(BTC) wykorzystywali przede wszystkim 
działalność elektrowni wodnych, które znaj-
dują się w górzystych prowincjach Syczuan 
i Junnan, gdzie turbiny przetwarzają topnie-
jący śnieg oraz sezonowe ulewy w energię 
elektryczną. Kiedy zimą siła prądu wodnego 
słabła, „górnicy” pakowali swoje komputery 
i kierowali się na północ, do bogatego w wę-
giel Sinciangu i Mongolii Wewnętrznej. 

Wszystko wskazuje na to, że obecna po-
lityka rządu chińskiego mocno zmieni geo-
grafi ę wydobycia kryptowalut. Zresztą to 
już się dzieje – według danych Cambridge 
Centre for Alternative Finance coraz wię-
cej kopaczy bitcoinów przeprowadza się do 
USA, gdzie oprócz niezawodnego dostępu 
do energii, istnieją bardziej przewidywalne
regulacje aniżeli w Chinach. Z wyliczeń 
CCAF wynika, że w tym kraju wykorzystu-
je się 35,4 proc. całkowitej światowej mocy 
obliczeniowej do wydobywania bitcoinów, 
podczas gdy jeszcze w kwietniu wskaźnik 
ten wynosił niespełna 18 proc. 

Wydobywanie kryptowalut 
stało się lukratywnym przed-
sięwzięciem –  za 1  BTC trze-
ba obecnie zapłacić około 240 
tys.  złotych. Jednak pozyski-
wanie świeżych BTC wymaga 
potężnych komputerów pra-
cujących online przez 24 godziny na dobę. 
Obecnie produkcja jednego bloku w sieci 
bitcoin zajmuje 10 minut, co zostaje nagro-
dzone kwotą 6,25 BTC. Dziennie wydobywa 
się około 900 BTC, ale warto podkreślić, że 
od kwietnia 2024 r. nagroda spadnie o poło-
wę do 3,125 BTC. 

wydobycia bitcoinów wzbudzały również 
nerwowe reakcje mieszkańców USA trosz-
czących się o ochronę klimatu, ponieważ 
niektóre fi rmy przywróciły do życia sta-
re elektrownie wykorzystujące paliwa ko-
palne. Prawodawcy w  stanie Nowy Jork 
rozważają ustawę zakazującą używania pa-
liw kopalnych do wydobywania bitcoinów 
i wzywają „górników” do udokumentowa-
nia swojego śladu węglowego. Dużo bardziej 
przychylny dla nich jest Teksas. Greg Abbott, 
gubernator Teksasu, napisał na Twitterze, 
że ta kraina kowbojów stanie się docelowo 
liderem amerykańskiego rynku kryptowa-
lut. Stało się to wkrótce po tym, jak władze 
bankowe Teksasu oświadczyły, że pozwo-
lą pożyczkodawcom na przechowywanie 
aktywów cyfrowych w imieniu klientów. 
Sprowadzeniem kopaczy kryptowalut za-
interesowane są także władze Miami, które 
zachwalają przed nimi niskie ceny energii 
oraz jej niezawodne dostawy z pobliskiej 
elektrowni jądrowej. Jednak wysokie ceny 
nieruchomości, a tym samym wynajmu lub 
budowy centrum danych sprawiają, że „gór-
nicy” z reguły omijają Florydę. Przynajmniej 
jak na razie. 

Jak do tej pory wykopano 
niespełna 19 mln BTC, czy-
li niemal 89 proc. całej pu-
li. Taki stan rzeczy zaostrza 
rywalizację pomiędzy „gór-
nikami”, a jedyną szansą na 
wygraną w tym swoistym wy-
ścigu jest umieszczenie jak naj-
większej liczby maszyn w sieci. 
Firma Bit Digital, specjalizująca się 
w wydobywaniu bitcoinów, przenio-
sła 20 tys. swoich komputerów z Chin do 
Nowego Jorku, Nebraski, Georgii, Teksasu, 
a także kanadyjskiej Alberty. Nic dziwnego, 
że Samir Tabar, dyrektor ds. strategii Bit Di-
gital, nazywa chińską politykę w zakresie 
kryptowalut niezamierzonym prezentem 
dla USA. „W Stanach Zjednoczonych pro-
ces regulacyjny jest przejrzysty i prowadzo-
ny przy udziale opinii publicznej. Nikt nagle 
nie wyrwie dywanu spod twoich nóg” – pod-
kreśla Samir Tabar w rozmowie z „The Wall 
Street Journal”.

Kopacze kryptowalut będą poszukiwać 
nowych miejsc wszędzie tam, gdzie mają 

dostęp do taniej energii, a także 
w miarę przewidywalnych regu-
lacji. Po chińskich restrykcjach 
część „górników” uciekła do Ka-
zachstanu, który w tej chwili ma 
status drugiego co do wielkości 
centrum bitcoinów na świecie 
z 18-procentowym udziałem. 

Warto zauważyć, że mimo wszystko Stany 
Zjednoczone również mają własne ograni-
czenia regulacyjne. Poza tym Gary Gensler, 
przewodniczący tamtejszej Komisji Papie-
rów Wartościowych i Giełd, zajął dość su-
rowe stanowisko wobec rynku kryptowalut 
i należy do jego przeciwników. Operacje 

n Wojciech Urbanek  

Bank Chińskiej Republiki Ludowej uznał, że wszystkie transakcje związane 
z kryptowalutami są nielegalne i tym samym zakazane. Ta decyzja spowo-
dowała, że globalne centrum wydobywania bitcoinów przeniosło się 
z Państwa Środka do Stanów Zjednoczonych.
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CRN Raghu Raghuram oznajmił, że VMware stawia na multi-
-cloud. O ile w krajach o wysokiej adaptacji usług chmurowych 
ta strategia jest bardzo klarowna, o tyle w Polsce nie jest to już 
takie oczywiste. Czy nie obawia się Pan, że ciężko będzie wam 
wprowadzić ten plan w życie? 
Arkadiusz Sikora Najpierw przyjrzyjmy się sytuacji na rynku glo-
balnym. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że prze-
ciętna fi rma korzysta z około 500 aplikacji, z czego 75 proc. stanowi 
SaaS. Przy czym około 40 proc. przedsiębiorstw korzysta z więcej 
niż dwóch chmur należących do różnych dostawców. Kiedy oddzie-
limy SaaS od pozostałych usług chmurowych, to w Polsce przewa-

żają chmury prywatne oraz hybrydowe. Rzeczywiście, multi-cloud 
nie jest u nas zjawiskiem powszechnym. Jednak pandemia, a także 
inwestycje takich koncernów jak Google czy Microsoft sprawiają, że 
adaptacja usług chmurowych w Polsce nabiera tempa. Wymienione 
fi rmy nie po to otworzyły tutaj własne centra danych, aby pochwalić 
się nimi w mediach. Te serwerownie muszą się wypełnić, a do tego 
potrzebna jest realizacja projektów. 

n Jaką rolę ma VMware w integracji środowisk chmurowych?
Tak jak wspomniałem wcześniej, większość realizowanych przez nas 
wdrożeń dotyczy chmur prywatnych lub hybrydowych. Nasi klienci 

Opracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają 

na równie łatwe wejście do chmury, jak wyjście 

z niej – mówi Arkadiusz Sikora, Country 

Director VMware’a na Polskę. 

WYDARZENIA

Wminionych miesiącach obser-
wowaliśmy duże przetasowa-
nia w segmencie rynku nowych 

technologii. W pandemicznym świecie na 
znaczeniu zyskały przede wszystkim ela-
styczne rozwiązania, które pozwalają szybko 
i płynnie dostosować się do nowych trendów 
biznesowych. Raghu Raghuram, świeżo 

ale także decydują się na uruchamianie apli-
kacji i obciążeń w wielu środowiskach. Jak 
wynika z globalnego badania przeprowadzo-
nego przez VMware’a aż trzy na cztery orga-
nizacje korzystają z tego modelu. 

– Klienci, z którymi rozmawiamy, najczę-
ściej wymieniają dwa powody wpływające 
na podjęcie decyzji o wyborze kilku usługo-
dawców. Po pierwsze, zamierzają wprowa-
dzać innowacje poprzez wybór najlepszych 
usług chmurowych dostępnych na rynku. 
Po drugie zaś chcą uniknąć sytuacji, w któ-
rej są uzależnieni od jednego dostawcy 
– mówi CEO VMware’a. 

Producent planuje dynamiczny rozwój 
produktów powstałych z myślą o środowi-
sku multi-cloud, wiążąc z tym segmentem 
rynku bardzo duże nadzieje. Szefowie fi rmy 
uważają, że taki sposób korzystania z usług 
informatycznych będzie dominować w cią-
gu dwóch najbliższych dekad. 

– Otwieramy trzeci rozdział w historii na-
szej fi rmy. Zostaliśmy liderem na rynku wir-
tualizacji, potem chmury prywatnej, a teraz 
nadchodzi era multi-cloudu – oznajmił Raghu
Raghuram.

upieczony CEO VMware’a, zwrócił uczest-
nikom tegorocznej konferencji uwagę na 
szybko rosnącą rolę środowiska multi-
-cloud. W ciągu minionych dwudziestu mie-
sięcy wiele organizacji zrezygnowało z wy-
boru jednego dostawcy usług chmurowych 
na rzecz kilku. Według Raghu Raghurama 
defi nicja multi-cloud obejmuje przedsię-
biorstwa, które nie tylko pozyskują usługi 
w chmurze od jednego lub kilku dostawców, 

trzeci rozdział

n Wojciech Urbanek

VMware po sukcesach na rynku wirtualizacji oraz chmury prywatnej, 
zamierza teraz odegrać pierwszoplanową rolę w obszarze multi-cloud. 
Koncern z Palo Alto podczas wirtualnej konferencji VMworld 2021 
zaprezentował strategię oraz nowe rozwiązania, które mają pomóc 
w realizacji wyznaczonego celu.

VMware otwiera 

Łączymy kropki, 
których inni nie chcą połączyć 
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Rozmawiał 

Wojciech Urbanek

mogą bardzo łatwo migrować do środowiska multi-cloud. Nie chce-
my przy tym kompromisów pomiędzy bezpieczeństwem i szybko-
ścią wdrożenia. Nadal obsługujemy wiele aplikacji tradycyjnych. 
W międzyczasie dołożyliśmy stos kontenerowy VMware Tanzu, tym 
samym z punktu widzenia operatora nie ma większego znaczenia 
czy ma do czynienia z maszyną wirtualną czy kontenerem. W tożsa-
my sposób bowiem zarządza się obciążeniami pomiędzy własnymi 
serwerami i chmurami należącymi do różnych dostawców. Metody 
są zawsze takie same, rozciągamy i zabezpieczamy wirtualną sieć. 

n Na ile model multi-cloud wpływa na zmianę paradygmatu  
bezpieczeństwa?
Środowisko multi-cloud jest specyficzne, między innymi ze względu 
na duże rozproszenie użytkowników, aplikacji, a także infrastruktu-
ry. Jeszcze do niedawna każde przedsiębiorstwo posiadało własną 
serwerownię wraz z zabezpieczeniem w postaci firewalla. Ale to już 
nie pasuje do obecnych warunków. Dlatego też budujemy własny 
model bezpieczeństwa, przenosząc systemy ochrony jak najbliżej 
miejsca powstawania informacji. W związku z tym zabezpiecza-
my maszyny wirtualne, kontenery, wirtualną sieć. Wykorzystujemy 
w tym celu analizę behawioralną, stosujemy zasadę zero trust dla 
urządzeń końcowych. Środowiska należy zabezpieczać w sposób 
spójny. Inna strategia prowadzi do porażki. Nie można dla każdej 
chmury stosować różnych modeli bezpieczeństwa.

n Część analityków twierdzi, że nie jesteście innowacyjną fir-
mą, a jedynie gonicie innowatorów. Czy podziela Pan tę opinię?

Nasza innowacyjność nie polega na wynajdowaniu zupełnie no-
wych obszarów. My staramy się słuchać klientów i łączyć kropki, 
których nikt nie chciał połączyć. Jak wiadomo dostawcom usług  
chmurowych wcale nie zależy na tym, aby klient miał pełną swobo-
dę i mógł przenosić zasoby od jednego usługodawcy do innych. Dla-
tego opracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają na równie łatwe 
wejście do chmury, jak wyjście z niej.  

n Na VMworld 2021 zaprezentowaliście tradycyjnie szeroką 
gamę rozwiązań. Niektórzy twierdzą nawet, że jesteście mi-
strzami marketingu. Wprowadzacie na rynek 50 nowych funk-
cji i usług, ale klienci wykorzystują co najwyżej trzy z nich. Czy 
pochwały dla działu marketingu są zasłużone?

Cieszę się, że nasz dział marketingu jest tak dobrze oceniany. Warto 
jednak podkreślić, że mamy szerokie portfolio produktów o złożo-
nych funkcjonalnościach. To taki trochę syndrom Excela. Najlepsi 
specjaliści korzystają z kilku procent funkcji tego arkusza. Czy jed-
nak wycięcie pozostałych funkcji sprawi, że nikt nie będzie poszko-
dowany? Nie, bo ktoś ich jednak używa. U nas jest podobnie i dzięki 
temu potrafimy odpowiadać na potrzeby szeroko rozumianego biz-
nesu. Nie umniejszam roli naszego marketingu, ale to inżynierowie 
najpierw muszą zaprojektować i uruchomić rozwiązania. 

Nie ulega wątpliwości, że nowy trend wy-
kreuje popyt na nowe narzędzia, których za-
daniem będzie pomoc w opanowaniu chaosu 
związanego z dużym rozproszeniem aplika-
cji, użytkowników oraz infrastruktury. Sze-
fowie działów IT, pragnący wykorzystać 
potencjał kilku różnych chmur, staną przed 
wieloma trudnymi wyborami.

– Uważamy, że każda firma powinna 
mieć swobodę i kontrolę w swojej działalno-
ści w wielu chmurach. Ważna jest autonomia 
programistów przy jednoczesnym zapewnie-
niu wydajności DevSecOps. Trzeba pogodzić 
dostępność aplikacji korporacyjnych w dowol-
nej chmurze z pełną kontrolą i oszczędnością 
kosztów oraz światowej klasy zabezpieczenia-
mi – podkreśla Raghu Raghuram. 

Podstawą strategii multi-cloud producenta 
pozostaje propozycja VMware Cross-Cloud 
Services, którą po raz pierwszy zaprezento-
wano na VMworld US już w 2016 r. Z kolei 
w tym roku pokazano Project Arctic, który 
udostępni usługi VMware Cross-Cloud dla 
administratorów IT. Rozwiązanie natywnie 
integruje chmurę z vSphere i ustanawia mo-
del hybrydowy jako domyślny. Klienci będą 

mogli korzystać z nieograniczonej pojemno-
ści chmury na żądanie oraz natychmiastowe-
go dostępu do usług VMware Cross-Cloud 
poprzez vCenter. Nowy szef VMware’a za-
znaczył, że środowisko wielu chmur znajduje 
się w środku ciężkości działań realizowanych 
przez koncern i stanowi wręcz jego DNA. 
Rozwiązania VMware’a mają wyelimino-
wać złudny wybór między innowacjami biz-
nesowymi a kontrolą informatyczną. 

– Najnowsze propozycje pomogą moder-
nizować aplikacje, infrastrukturę i  opera-
cje z zachowaniem korzyści ekonomicznych 
i mniejszego ryzyka, zwiększając produktyw-
ność programistów. Natomiast dzięki Project 

Arctic, kolejnej ewolucji vSphere, uruchomimy 
chmurę hybrydową w każdym przedsiębior-
stwie — powiedział Mark Lohmeyer, starszy 
wiceprezes i dyrektor generalny grupy bizne-
sowej ds. infrastruktury chmury. 

Podczas VMworld 2021 zaprezentowa-
no też VMware Edge – portfolio produktów, 
które umożliwią uruchamianie, zarządza-
nie i zabezpieczenie aplikacji typu edge-na-
tive w wielu chmurach. Dużo dyskutowano 
również o cyberbezpieczeństwie. VMware 
stawia na spójną ochronę zróżnicowanych 
środowisk, zasady projektowania zero trust 
oraz nowy model bezpiecznej architektury 
chmurowej SASE. 

Raghu Raghuram,  
CEO VMware’a
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Chcemy być najważniejszym dostaw-
cą rozwiązań bezpieczeństwa w mo-
delu MSP – ogłosił Mikołaj Sikorski, 

New Business Developer w Dagmie, podczas 
październikowego spotkania z partnerami. 
Na wydarzenie, które odbyło się w formule 
online, zarejestrowało się ponad 800 osób. 
Uczestnicy zostali zapewnieni, że Dagma 
przeznaczy milion złotych na wsparcie dla 
partnerów, którzy zaangażują się w model 
MSP. Na początek będzie rozwijać ten biznes 
z trzema producentami: Esetem, Acronisem 
i Stormshieldem. W najbliższych miesiącach 
mają dojść kolejne firmy. 

Jak uzasadniał Mikołaj Sikorski, segment 
MSP rośnie wyjątkowo dynamicznie i będzie 
się szybko rozwijał w najbliższych latach.  
Ponadto dystrybutor wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom partnerów, z których coraz 
mniej oferuje tylko licencje, a coraz większa 
grupa świadczy w oparciu o nie różne usługi. 
– To dobry model dla każdego partnera, któ-
ry posiada odpowiednią wiedzę techniczną 

milion złotych  

Z kolei, jak wyjaśniał Piotr Zielaskiewicz, 
PM Stormshielda w Dagmie, model MSP 
powinien być ciekawy dla partnerów, którzy 
świadczą usługi klientom, mają inżynierów 
wsparcia, posiadają data center, dostarczają 
oprogramowanie w modelu SaaS. Co ważne, 
w modelu MSP poziom wejścia dla partne-
ra jest zerowy, współpracę można zacząć na-
tychmiast, a implementacja rozwiązania jest 
bardzo prosta. Wygląda to tak, że wdrażane 
są maszyny wirtualne, a z konsoli centralne-
go zarządzania można zarządzać wszystkimi 
wirtualnymi firewallami we wszystkich po-
pularnych środowiskach wirtualnych. 

Dagma w regionie DACH
Podczas konferencji omówiono drugi kie-
runek rozwoju dystrybutora, który wykra-
cza poza MSP i granice kraju. Otóż Dagma 
zdecydowała się wejść na nowe rynki: nie-
miecki, austriacki i szwajcarski. Dystrybu-
tor rozpoczął działalność w regionie DACH 
już w sierpniu br. Przyjął model działania po-
dobny jak w Polsce, w tym szkolenia i wspar-
cie partnerów. Również na zagranicznych 
rynkach śląski dystrybutor stawia na usługi. 
Co ważne, polscy integratorzy mogą wejść na 
rynki DACH we współpracy z Dagmą.

Za granicą Dagma startuje z dwoma pro-
ducentami: Acronisem (w modelu MSP) oraz 
Senhasegurą. W kolejnych miesiącach dojdą 
kolejni producenci (z wyjątkiem Esetu). Sze-
fem zagranicznego biznesu Dagmy w regionie 
został Florian Kraus, specjalista od PAM, me-
nedżer z 12-letnim doświadczeniem w takich 
spółkach, jak: Dell, Quest Software i Wallix. 

Podczas spotkania zwrócono uwagę na roz-
wój sprzedaży online i korzyści ze sprzedaży 
cyfrowych licencji. Eset wprowadził licencje 
imienne na 1 do 9 stanowisk, aby ułatwić part-

– przekonuje Sebastian Dąbrowski, Product 
Manager Acronisa. Jak wyjaśniał, partner 
otrzymuje dostęp do konsoli centralnego za-
rządzania, do której podłącza klientów i w ten 
sposób ich chroni. Przy czym nie ma mini- 
malnych miesięcznych zobowiązań.  

– Jako jedyny dystrybutor Acronisa, Dag-
ma nie wymaga minimalnej miesięcznej opła-
ty, a dodatkowo współfinansuje start partnera 
w modelu MSP. A jeśli ktoś uznałby, że model 
MSP nie jest dla niego, może bez problemu wy-
cofać się ze współpracy – zapewnia przedsta-
wiciel Acronisa. 

Producent już rozpoczął szkolenia part-
nerów do współpracy w ramach usług zarzą-
dzanych, a do tego momentu zawarł już ponad 
200 umów. 

– To model dla firm, które zajmują się out-
sourcingiem IT. Partner powinien włączyć 
ochronę antywirusową w pakiet swoich usług, 
a licencje połączyć na przykład z usługą ser-
wisową – mówił Grzegorz Klocek, Product  
Manager Eseta.  

n Krzysztof Pasławski 

Spotkanie partnerów Dagma koncentrowało się na rozwoju sprzedaży w mo-
delu Managed Service Provider. Dystrybutor zapowiedział 1 mln zł inwestycji 
w ten biznes i poinformował o rozwoju sprzedaży na rynkach DACH.

w rozwój sprzedaży MSP

WYDARZENIA
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nerom dalsze operacje na tych licencjach, ta-
kie jak przedłużenia i rozszerzenia. Dagma 
zaprezentowała też nową ofertę automatyza-
cji sprzedaży dla e-sklepów z pomocą Dagma 
API, co pozwala na integrację systemów part-
nerów i Dagmy. Taka funkcjonalność będzie 
dostępna w końcu 2021 r., a w marcu 2022 r. 
zostanie wdrożona automatyczna rejestracja. 

– Chcemy zmieniać wizerunek Eseta z an-
tywirusa na kompletny pakiet bezpieczeństwa 
z  modularną budową –  deklaruje Bartosz  
Różalski.

Kilka miesięcy temu weszły na rynek no-
we rozwiązania, które wpisują się w ten mo-
del, czyli wygodne w oferowaniu pakiety 
Eset Protect Advanced łączące szyfrowanie, 
narzędzia analizy chmurze i chroniące sieć  
wielopoziomowo. 

Dagma zachęca swoich partnerów do wej-
ścia na rynek ochrony sieci przemysłowych, 
na który w 2020 r. mocno postawił Storm-
shield, oferując rozwiązania zabezpieczają-
ce ciągłość pracy, np. nowe firewalle SN1100, 
którymi można zarządzać z  jednej konso-
li (rozwiązaniami sieci przemysłowych i in-
nymi). Producent ma około 100 aktywnych  
projektów obejmujących sieci OT. 

– Warto zainteresować 
się sieciami przemysłowymi, choć 

nie ukrywajmy, że na tym rynku, aby 
odnieść sukces potrzebna jest wiedza specjali-
styczna – mówi Piotr Zielaskiewicz.

Warto przy tym dodać, że w związku z roz-
wojem na polskim rynku Stormshield po-
większył swój lokalny zespół, zatrudniając 
Tomasza Siedleckiego w roli Sales Managera. 

W trakcie konferencji poruszono ponadto 
kwestię dużego potencjału polskiego rynku 
PAM (zarządzanie dostępem uprzywilejowa-
nym), na który niedawno weszła – we współ-
pracy z Dagmą – brazylijska Senhasegura. 
Wolumen sprzedaży PAM na polskim ryn-
ku to już 49 mln dol. (+16 proc. rok do roku). 
Przewidywania na 2021 r. to 56 mln dol., a na  
2025 r. - 89 mln dol. 

Nowością w ofercie marki Senhasegura jest 
Domum, rozwiązanie zabezpieczające pracę 
zdalną (w Dagmie dostępne są darmowe testy 
produktów Senhasegury). 

Z kolei Acronis znajduje się w ofercie 
Dagmy od roku. To jedyny dystrybutor w 
Polsce, służący jako pierwsza linia wspar-
cia dla partnerów w modelu cloud (udo-
stępnia webinaria, pomoc inżynierów, testy, 
szkolenia, warsztaty i in.). Eksperci Dagmy 
zwrócili uwagę, że zmienia się sposób licen-
cjonowania produktów Acronisa. Z końcem 
wakacji zakończył on sprzedaż licencji  
wieczystych i przeszedł na subskrypcje. 

LIDERZY  
STORMSHIELD 
2021   
Top 5 najlepszych  
partnerów handlowych 
Stormshield w Polsce 

Największy Projekt
n Biuro Usług Komputerowych Komplex
n Grupa E 

Wschodząca Gwiazda
n Nowa System

Najaktywniejszy Partner
n Perceptus

Reseller Roku
n Servcomp

TYTANI  
SPRZEDAŻY 2021   
Top 10 najlepszych  
partnerów handlowych  
Eset w Polsce  
(kolejność alfabetyczna) 

n Action

n AT Computers

n Arkanet

n Ikaria

n Miecz Net

n Net Complex

n Perceptus

n Point

n Servcomp

n Vida

Jako jedyny dystrybutor 
Acronisa w Polsce, Dagma 
nie tylko proponuje 
umowę bez minimal-
nych miesięcznych 
zobowiązań, ale po 
starcie pokrywa także 
miesięczne zobowiązania 
partnera wygenerowane w plat-
formie przez najbliższe pół roku.

Zobacz, jak wy-
glądało Spotkanie 
Partnerów Dagma 

2021: 

Piotr Zielaskiewicz

Bartosz Różalski
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Wdrugiej połowie września 
w okolicach Węgorzewa od-
była się szósta już edycja Uni-

soft Regat IT, w których 23 jachty z 12 fi rm 
walczyły o tytuł Informatycznego Mistrza 
Polski. Bazą zawodów był hotel Ognisty 
Ptak nad jeziorem Święcajty. Dwa rega-
towe dni przywitały gości iście żeglarską 
pogodą. Mimo silnego wiatru i tempera-
tury poniżej 10 stopni humory dopisy-
wały. Już w pierwszy wieczór żeglarska 
brać z fi rm IT wzięła udział w Jazz Sailors 
Party. Od pierwszych chwil widać było, 
jak bardzo ludziom brakowało integra-
cji. Wielu uczestników znało się zresztą 
z poprzednich edycji regat. 

JN Data 
Wśród załóg po raz pierwszy pojawiła się 
natomiast JN Data i było to mocne wej-
ście. Ze sternikiem Tomaszem Gutmań-
skim, który doskonale żeglował, zaliczyła 
udany debiut, wygrywając 3 spośród 5 wy-
ścigów. Zaciekła rywalizacja toczyła się 
o srebro i brąz. Załoga Webellian ze ski-
perem Krzysztofem Urbaniakiem dzielnie 
walczyła z atakującą ją drużyną Intense 
Group. Różnica w wynikach wyniosła tyl-
ko 1 punkt i Kornel Kasprzyk z Intense

żeglarskie święto branży za nami

Group musiał uznać wyższość załogi 
z Webellian. 

Warto wspomnieć, że IBM (razem 
z  Kyndryl –  nową spółką wydzieloną 
z IBM) wystawiły aż 5 ekip. Większość 
uczestników wystawiała po dwa jachty. To 
dowód na to, że fi rmy z branży lubią żagle. 

Tym razem nie został rozegrany tra-
dycyjny już wyścig w  przebraniach, ze 
względu na odejście – tuż przed regata-
mi – na „wieczną wachtę” jednego z orga-
nizatorów, Mateusza Projsa. Nie było 
też dodatkowych zabaw i konkursów. 

W sobotni wieczór załogi spotkały 
się ponownie, tym razem na żeglar-
skim party, gdzie scena należała do 
szantymena Grzegorza Polakowskie-
go. Impreza trwała do białego rana. 

n Krzysztof Pasławski 

W tym roku ludzie z branży znów zjechali na Mazury, aby spotkać 
się na Regatach IT. Rywalizacja o tytuł Informatycznego Mistrza 
Polski była wyjątkowo zacięta.

Regaty IT: 
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Podium 6. Regat IT
Tytuł Informatycznego Mistrza Polski

w żeglarstwie zdobyła załoga JN Data.

2 miejsce: Webellian

3 miejsce: Intense Group
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Indiana Jones przygotowujący ASAP xls-a 
dla Regional Managera o 17-tej w sobotę. 
Albo też nędzna podróbka startupowca, 
mocnego tylko w gębie, któremu nie dał-
byś pracy u siebie nawet za cenę średniej 
krajowej. 

co innym zajmuje cały dzień. Kiedyś mo-
że sława i pieniądze. 

Czujesz, że taki jesteś? Załóż startup! 
Jeśli jesteś w grupie 20 – 30 proc. osób, 
które marzą, aby kiedyś tak ogarniać – idź 
pracować do startupu. Wsiąkniesz w spe-
cyfi kę, poocierasz się o najnowsze tech-
nologie i sposoby pracy. A jak uznasz, że 
sam zrobiłbyś coś lepiej – zaryzykuj. Tyl-
ko raz masz 28 lat i niewiele do stracenia. 

Jeśli cię jednak ten cały biznes aż tak 
nie kręci i wprawdzie umiesz odwalać ka-
wał dobrej roboty, ale o 17:30 chcesz być 
w domu i oglądać Netfl ixa – idź do korpo 
lub innej większej fi rmy. Będziesz regu-
larnie wyjeżdżać na wakacje, mieć system 
regularnego oszczędzania w IKO i święty 
spokój. Nic w tym złego, życie to przecież 
nie tylko praca. 

Tylko bądź ze sobą szczery i wybierz 
mądrze. Nie oszukuj siebie i innych. Nie 
ma nic smutniejszego niż kiedyś młodyFo

t. 
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Rzecz w tym, że niewłaściwi ludzie 
zabierają się za jedno i drugie. Czło-
wiek, któremu robota pali się w rę-

kach idzie do korpo i  dostaje zastrzyk 
z Pavulonu. Człowiek, który w głębi du-
szy woli stałą pensję i ciepłe kapcie idzie 
robić startup, bo to modne, bo wydaje mu 
się, że zna się na swojej branży etc. Stąd to 
całe utyskiwanie, że korporacje wysysają 
z ciebie energię, a w startupach pracują 
niebieskie ptaki, które nie potrafi ą satys-
fakcjonująco odpisać nawet na prostego 
maila. 

A przecież to wszystko jest w miarę pro-
ste. Jakieś 2 proc. osób na tym świecie jest 
predestynowanych do tego, żeby zostać 
prawdziwym startupowcem. Nie praco-
wać w startupie, ale mieć startup (tak dla 
wyjaśnienia: sklep w internecie to nie jest 
startup). James Bond, Rambo i Indiana 
Jones w jednym. Ciągły zap…, hackowanie 
rzeczywistości i zrobienie w godzinę tego, 

Rafał Agnieszczak  
to jeden z pierwszych polskich 

przedsiębiorców e-commerce, twórca portali 
Fotka.pl, Świstak.pl, Furgonetka.pl, a także 

Finansowo.pl. Wcześniej był m.in. menedżerem 
ds. treści w Ahoj.pl. Ukończył Szkołę Główną 

Handlową na kierunku zarządzanie i marketing. 
Pierwszy milion złotych zarobił w wieku 

25 lat, ale – jak sam podkreśla – nie czuje się 
człowiekiem sukcesu.

StartupStartup

Bądź ze sobą 

szczery. 

vs.
korporacjakorporacja

Ludzie, zrozumcie w końcu 
jedno: to nie jest tak, że 
startupy są super, a korpo 
jest be. Albo odwrotnie.
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   Już niemal dwa lata żyjemy w cie-
niu pandemii. Zacznijmy więc od tego, 
jak w ostatnim roku zachowywał się 
polski rynek UPS-ów? 
Marek Bigaj Rok 2020, a szczególnie po-

czątek pandemii, wprowadził dużą nie-

pewność w wielu branżach, co odbiło się 

negatywnie na wynikach fi nansowych 

sporej liczby fi rm. W niektórych sekto-

rach sytuacja nadal jest trudna. Mimo 

wszystko udało nam się zamknąć zeszły 

rok podobnym wynikiem jak 2019, co 

– jak sądzę – wynikało przede wszyst-

kim z dobrej passy branży IT, związa-

nej z błyskawicznym rozwojem metod 

zdalnej pracy i nauki. W pandemii rosło 

też zapotrzebowanie na zdalne stero-

wanie i nadzór, a nasza oferta spełnia 

te wymogi. Największe problemy to ro-

„Sposobów użycia UPS-ów 
wciąż przybywa. Dawniej 
zasilanie gwarantowane doty-
czyło wybranych aplikacji 
i kilku branż, a dzisiaj zapo-
trzebowanie na takie systemy 
rośnie w wielu nowych zasto-
sowaniach” – mówi Marek 
Bigaj, prezes zarządu Ever.

CRN nr 11/202114

snące koszty i dostępność wielu kluczo-

wych podzespołów do produkcji.

n  Czym się to objawia?
Transport morski od marca 2020 podro-

żał nawet siedmiokrotnie, co wpłynęło 

bezpośrednio na koszty dostaw produk-

tów realizowanych przez naszych part-

nerów dalekowschodnich. Rosną ceny 

podzespołów i materiałów do produkcji. 

Dochodzi też do przesuwania terminów 

dostaw, ponieważ brakuje kontenerów, 

a ze względu na pandemię czasowo 

zamyka się porty przeładunkowe. Na 

szczęście zawczasu przygotowaliśmy 

się na te zagrożenia i przyspieszyliśmy 

zamówienia od naszych partnerów za-

granicznych. Zwiększyliśmy również 

zapasy materiałów do produkcji. Dlate-

go w tej chwili wygrywamy dostępno-

ścią produktów z podstawowej oferty. 

Mogliśmy także w pierwszej połowie te-

go roku zagwarantować stabilne ceny 

w złotówkach. Kolejne miesiące pokażą, 

czy globalny rynek surowców i elemen-

tów elektronicznych będzie się powo-

li stabilizował, czy niepewność potrwa 

dłużej. Póki co, bieżący rok jest dla nas 

bardzo zadowalający pod względem 

liczby sprzedanych rozwiązań, ale go-

rzej jest z marżowością. Ze względu 

na szybko rosnące koszty materiałów 

i transportu nie możemy być do koń-

ca zadowoleni z realizowanych zysków.

n  Kilka lat temu wiele mówiło się 
o konkurencji w postaci najtańszych, 
niemarkowych produktów z Dalekie-
go Wschodu. Czy od tego czasu coś się  
zmieniło? 
Konkurencja tanich i niemarkowych za-

silaczy była, jest i będzie. W miejsce wy-

padających z rynku fi rm pojawiają się 

kolejne. Widzą one w tej branży poten-

cjał, nie zdając sobie sprawy z proble-

mów, z jakimi przyjdzie im się borykać. 

Monitorujemy stale jakość produktów 

dalekowschodnich i zauważamy ten-

dencję oszczędzania na podzespołach, 

która jest wynikiem dużej presji ceno-

Wzrosty  
KANAPA CRN POLSKA
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wej. Traci na tym jakość, a przecież jest 

jeszcze bardzo istotna kwestia zgodno-

ści normatywnej.

n  Wydaje się jednak, że obecnie na pol-
skim rynku klienci zaczęli większą wa-
gę przykładać do jakości, gwarancji 
i wsparcia posprzedażowego. 
To zależy, o której kategorii produktów 

mówimy, o jakiej branży i segmencie 

myślimy. Jeśli chodzi o „budżetówkę”, 

to w niej niestety nadal rządzi księ-

gowość, która wymaga, by było jak 

najtaniej. W sektorze prywatnym rze-

czywiście mamy do czynienia z dodat-

kowymi wymaganiami oraz pytaniami 

o gwarancję rozszerzoną, lokalizację 

serwisu czy sposób realizacji napraw. 

Dla rozwiązań instalowalnych online li-

czy się bliskość serwisu oraz czas reak-

cji i naprawy w razie awarii.

n  A  jak sobie radzicie 
z  coraz bardziej skonso-
lidowaną konkurencją 
globalnych potentatów 
w zasilaniu? 
W  latach dziewięćdzie-

siątych zeszłego wieku 

mieliśmy do czynienia 

z dużo mniejszą konku-

rencją i wyższymi mar-

żami niż w późniejszych 

dekadach. W tamtym okresie na rynku 

oprócz naszej fi rmy działało dwóch lo-

kalnych producentów, ale w kolejnych 

latach liczba dostawców szybko ro-

sła, a bariery wejścia malały. Jednym 

ze sposobów na budowanie przewagi 

konkurencyjnej było dla nas regularne 

wprowadzanie innowacyjnych produk-

tów. Przykładowo, jako pierwsi wpro-

wadziliśmy ekonomiczne zasilacze 

małej mocy z przebiegiem sinusoidal-

nym. Były to produkty wysoce pożąda-

ne na rynku, bowiem pojawiły się wtedy 

komputery z zasilaczami z aktywnym 

PFC i wiele tanich produktów daleko-

wschodnich miało problem z ich zasi-

laniem. Rozwinęliśmy też technologię 

UPS-ów z wykorzystaniem superkon-

densatora, przy czym są to produkty 

niszowe, ze względu na ich wysokie 

koszty. Są wykorzystywane głównie 

w branży motoryzacyjnej i  lotniczej. 

Dzisiaj konkurujemy przede wszystkim 

z fi rmami globalnymi, takimi jak APC 

czy Eaton. Z analizy rozpoznawalności 

marki wynika, że w segmencie UPS-ów 

jesteśmy wraz z nimi w trójce liderów 

w Polsce. Osiągnęliśmy istotny, stały 

udział w rynku zasila-

czy o mocach do 3 kVA. 

Sądzę, że szczególnie 

w  obszarze małych 

i  średnich rozwiązań 

kluczem do skutecz-

nego konkurowania 

w  branży jest silna 

marka, innowacyjność, 

a także wypracowane 

kontakty z partnerami 

dystrybucyjnymi. Staramy się też wy-

grywać wsparciem dla klientów i fi rm 

partnerskich. Przykładowo nie ma u nas 

problemu, aby odbiorca dodzwonił się 

do inżyniera z działu R&D, co w korpora-

cjach jest praktycznie niemożliwe.

 trzeba sobie
n Jak zmienia się sytuacja rynkowa 
w przypadku tych małych modeli?
Wypieranie stacjonarnych kompute-

rów PC przez laptopy spowodowa-

ło drastyczne zmniejszenie popytu na 

małe UPS-y. Z drugiej strony rozwój in-

frastruktury sieciowej w fi rmach spo-

wodował wzrost zapotrzebowania na 

zabezpieczenie hubów, routerów i inne-

go sprzętu o niewielkim poborze prądu. 

Z kolei klienci indywidualni szukają do-

datkowych zabezpieczeń dla elektroni-

ki domowej. Generalnie jednak spadek 

sprzedaży małych urządzeń jest już zja-

wiskiem trwałym. 

n   A jakie działania podejmujecie, aby 
go zrównoważyć?
Nastąpił wzrost w  segmencie po-

wyżej 1  kVA –  w  zastosowaniach 

serwerowych. Stabilne przychody 

odnotowujemy w  segmencie więk-

szych rozwiązań, powyżej 10  kVA. 

Jednak ogólnie rzecz biorąc, wzro-

sty trzeba sobie wywalczyć i nie jest 

to łatwe. Dlatego, aby zdywersyfi ko-

wać naszą ofertę, dwa lata temu wpro-

wadziliśmy z dobrym skutkiem jeden 

z naszych produktów na nowy dla nas 

rynek. Mam na myśli zasilacz urzą-

dzeń przeciwpożarowych do napędów 

bram z certyfi katem CNBOP. Dostar-

czyliśmy już wiele tego typu urządzeń 

do hal magazynowych i centrów logi-

stycznych w całej Polsce. Zaczynamy 

aktywnie działać również w segmen-

cie systemów rejestracji parametrów 

środowiskowych, takich jak tempera-

tura czy wilgotność. 

WYWALCZYĆ

W produktach 
dalekowschodnich 
widzimy tendencję 
do oszczędzania na 
podzespołach. 
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innymi systemy do zabezpieczenia za-

silania kotłów gazowych, które pozwa-

lają na współpracę z  akumulatorami 

samochodowymi. W domach, w których 

zastosowano inteligentne systemy ste-

rowania, zabezpieczenie wydzielonych 

obwodów instalacji elektrycznej znaczą-

co wydłuża bezawaryjną pracę urządzeń 

tworzących smart home.

n  Czyli zawsze ktoś będzie kupować 
UPS-y?
Sposobów użycia UPS-ów wciąż przy-

bywa. Dawniej zasilanie gwarantowa-

ne dotyczyło wybranych aplikacji i kilku 

branż, a dzisiaj zapotrzebowanie na takie 

systemy rośnie w wielu nowych zastoso-

waniach. Nawet czasem sami się dziwi-

my, do jakich celów używane są nasze 

systemy. Przykładowo, są wykorzysty-

wane w stacjach telewizji kablowych 

i ośrodkach telewizyjnych, symulatorach 

wojskowych, urządzeniach diagnostycz-

nych w szpitalach czy obrabiarkach lase-

rowych. Oczywiście, 

to są różne projekty 

więc każdorazowo 

musimy dopasować 

czas podtrzymania, 

sprawdzić charakter 

obciążenia, uwzględ-

nić dodatkowe opcje 

komunikacyjne itd. 

Taka działalność jak najbardziej nam 

pasuje – jesteśmy na miejscu, współpra-

cujemy z klientami i bierzemy pełną od-

powiedzialność za nasze rozwiązania.

n  Czy problemy polskiego sektora ener-
getycznego i konieczność jego transfor-
macji mogą napędzać sprzedaż w branży 
UPS-ów?
Jestem przekonany, że najbliższe lata to 

będzie okres, w którym zapotrzebowanie 

na zasilanie awaryjne będzie rosło. Ry-

zyko blackoutów sprawia, że coraz więk-

sze grono użytkowników będzie chciało 

się przed nimi zabezpieczyć. Obecne 

rozwiązania z wykorzystaniem zasila-

czy trójfazowych w połączeniu z agre-

gatem prądotwórczym dają możliwość 

zachowania ciągłości pracy nawet przy 

zapotrzebowaniu na duże moce. Kolej-

na kwestia to wykorzystanie systemów 

OZE. Przy braku zasilania z sieci trzeba 

KANAPA CRN POLSKA

CRN nr 11/202116

n  Po początkowym sceptycyzmie coraz 
więcej polskich fi rm i instytucji przenosi 
swoje systemy informatyczne do chmu-
ry publicznej. Może branża IT przestanie 
być dla Evera najważniejszym klientem 
i  trzeba się będzie bardziej skupić na 
innych?
Dla nas niezmiennie bardzo rozwojo-

wym sektorem są sieci handlowe – za-

bezpieczamy obecnie wiele punktów 

sprzedaży w całej Polsce, mimo że nas 

nie widać. Zauważamy też u odbior-

ców w przemyśle rosnącą świadomość 

w  kwestii zabezpieczania urządzeń, 

elektroniki i procesów technologicznych. 

Stosowane są tam UPS-y różnej wielko-

ści, w tym niewielkie, montowane w sza-

fach elektrycznych. Obecnie rozwiązania 

dla przemysłu i pokrewnych zastosowań 

stanowią ponad 20 procent biznesu Eve-

ra i ten udział rośnie. W przypadku klien-

tów indywidualnych oferujemy między 

tak zbudować system, aby można było 

bezpiecznie przejść na zasilanie awa-

ryjne lub wykorzystać wyprodukowaną 

energię z odnawialnych źródeł energii. 

Otwierają się nowe możliwości zwią-

zane z OZE i magazynami energii, ale 

wszystko musi być dobrze przemyślane 

i policzone. Zapewne niezbędny będzie 

system wsparcia środkami publicznymi. 

Z zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Śro-

dowiska i NFOŚiGW wynika, że w przy-

szłym roku mają ruszyć takie programy.

n  Ostatnio wiele się mówi o  integro-
waniu systemów zasilania awaryjnego 
z OZE, przed wszystkim z fotowoltaiką. 
Szukając oszczędności, klienci indywi-
dualni zaczynają w domach łączyć pane-
le z UPS-ami. Także dla centrów danych 
OZE wraz z  UPS-ami mogą być spo-
sobem na rewolucję w wykorzystaniu 
energii. Czy Ever widzi w tym szansę dla 
siebie? 
Jako fi rma zajmująca się UPS-ami często 

spotykamy się z pytaniami dotyczącymi 

możliwości generowania źródła napięcia 

dla falownika solarnego celem podtrzy-

mania jego pracy. Niestety tego typu roz-

wiązania nie są dopuszczalne z powodu 

budowy i zasady działania UPS-a. Wy-

obrażam sobie za to wykorzystanie za-

awansowanych zasilaczy awaryjnych do 

realizacji buforów energii. Musimy mieć 

jednak świadomość, że użycie standar-

dowych akumulatorów używanych 

przy eksploatacji UPS-ów niesie za so-

bą konsekwencje w postaci dużo szyb-

szej ich wymiany. Z tych też powodów, 

aby mówić o w pełni profesjonalnym 

zastosowaniu urządzeń klasy online do 

współpracy ze źródłami odnawialnymi, 

należy pomyśleć w pierwszej kolejno-

ści nad zastąpieniem tradycyjnych aku-

mulatorów technologią litowo-jonową. 

A to pociąga za sobą konieczność kolej-

nych modyfi kacji. W rezultacie urządze-

nie przeznaczone do efektywnej pracy 

z OZE nigdy nie będzie klasycznym roz-

wiązaniem. Aplikowanie do wszystkich 

urządzeń opcji możliwości współpracy 

z OZE zwiększyłoby koszt standardo-

wych produktów, dlatego bacznie obser-

wujemy rynek i jeśli zajdą przesłanki do 

zagospodarowania tego obszaru, zapew-

ne powstanie dedykowane rozwiązanie.

Czasem sami się 
dziwimy, do jakich 
celów używane są 
nasze systemy.
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n  W tym roku obchodzicie 30-lecie fi r-
my. To dobra okazja, żeby przypomnieć 
jak powstawała...
Od początku istnienia jesteśmy fi rmą 

rodzinną – współtworzyłem ją z braćmi. 

W pierwszym okresie zajmowaliśmy się 

sprzedażą i serwisowaniem urządzeń fi r-

my Goldstar, a od roku 1996 projektowa-

niem i produkcją zasilaczy awaryjnych, 

czyli popularnych UPS-ów. Pierwsze kon-

strukcje, stworzone od podstaw, to były 

modele o mocach 300, 600 i 900 VA. Ich 

produkcją zajmowało się raptem kilka 

osób, a odbiorcami byli przede wszyst-

kim dostawcy sprzętu komputerowego, 

głównie z terenu Wielkopolski. W ko-

lejnych latach rozwinęliśmy dział pro-

dukcyjny, stworzyliśmy pełną kontrolę 

jakości, powstał też profesjonalny dział 

konstrukcyjny. W efekcie powstały nowe 

zasilacze o mocy do 3 kVA. Z biznesowe-

go punktu widzenia ważne było wtedy 

nawiązanie kontaktów z dużymi dystry-

butorami z branży IT. Zaczęliśmy współ-

pracę z fi rmą MSD z Gdańska, potem z 

California Computer – obecnie Action 

i ABC Data – należącą teraz do ALSO Hol-

ding, później podpisalismy umowy z ko-

lejnymi partnerami, jak Computer 2000 

– teraz Tech Data, a wreszcie AB i Incom. 

Dzięki kooperacji mogliśmy uzyskiwać 

spore wzrosty sprzedażowe w relatyw-

nie krótkim czasie. Udało się też pozy-

skać klientów zagranicznych – na rynku 

niemieckim, czeskim i słowackim oraz na 

Ukrainie.

n  Co można uznać za wasz największy 
sukces po tych latach?
To, że udało nam się utrzymać i wzmoc-

nić w oczach naszych klientów i partne-

rów biznesowych wizerunek solidnego 

i odpowiedzialnego dostawcy oraz po-

szerzamy zakres usług w tym obszarze. 

Konsekwentnie rozwijaliśmy i wciąż roz-

wijamy ofertę produktów związanych 

z  zasilaniem gwarantowanym. Naszą 

wiarygodność zbudowaliśmy na tym, że 

– koncentrując się na swojej kluczowej 

działalności – możemy zaoferować klien-

towi profesjonalną obsługę. Z większo-

ścią naszych partnerów współpracujemy 

już bardzo długo i zostały zbudowane 

z nimi silne relacje biznesowe. Ważne 

jest również to, że wiele osób związało

swoje życie zawodowe z naszą fi rmą na 

co najmniej kilkanaście lat i w istotny 

sposób przyczyniło się do rozwoju fi rmy.

n  Czy polskie pochodzenie fi rmy ma 
obecnie znaczenie, jeśli rynek tak bar-
dzo się zglobalizował?
Chociaż w ostatnich latach polskie pro-

dukty cieszą się coraz większym uzna-

niem, to w latach 90-tych było z tym 

znacznie gorzej. Panowało wtedy prze-

konanie, że każdy produkt przywiezio-

ny z Zachodu jest lepszy od polskiego. 

Dlatego nie zawsze chwaliliśmy się na-

szym pochodzeniem. Z upływem czasu 

postrzeganie polskich produktów zaczę-

ło się zmieniać i dzisiaj łatwiej przeko-

nać klientów oraz partnerów do polskiej 

marki, za którą stoją lata doświadczeń 

w zakresie projektowania zasilaczy UPS. 

Choć do tej pory zdarzają się użytkowni-

cy, a także resellerzy, którym wydaje się, 

że Ever jest marką zagraniczną. 

n  Macie sześciu dystrybutorów i pra-
wie dwustu autoryzowanych partnerów 
handlowych. Czy to stan optymalny?
Tak zbudowany kanał zapewnia nam 

obecnie pełny dostęp do rynku IT oraz 

poza ten segment. Firmy dystrybucyjne 

docierają do coraz to nowych rynków 

i pozyskują klientów z branż pokrew-

nych. Staramy się te wysiłki mocno 

wspierać, nie zaniedbując w żadnym ra-

zie wsparcia naszych partnerów docie-

rających do klienta końcowego. W kanale 

sprzedaży niezmiennie zachowujemy 

„czystość” – wyjątkiem są systemy in-

stalowalne, w przypadku których mamy 

również partnerów spoza branży IT i ob-

sługujemy ich bezpośrednio. 

n  Jeśli rozmawiamy o początkach fi rmy, 
to pobawmy się też w przepowiednie. 
Jaki może być Ever za pięć lat?
Plany rozwojowe niezmiennie zakłada-

ją koncentrację na systemach zasilania 

gwarantowanego, ale obejmują również 

rozwijanie nowych kompetencji w dzie-

dzinach pokrewnych. Wprowadziliśmy 

rozwiązania w zupełnie nowym dla nas 

segmencie – wspomniane urządzenia 

dla systemów ppoż do bram przemy-

słowych. Cały czas pracujemy nad roz-

wojem systemów z obszaru IoT, które 

powstają na bazie technologii Blulog. 

Chciałbym, aby w  najbliższej przy-

szłości Ever mógł tworzyć i dostarczać 

klientom rozwiązania, które będą do-

stosowane do zmieniającego się świata 

i jednocześnie wpisywały się w koniecz-

ny trend związany z ochroną klimatu. 

Zapewne nasza oferta za pięć lat ulegnie 

istotnej zmianie – nowe segmenty dzia-

łalności zwiększą swój udział w przy-

chodach ze sprzedaży. Na pewno też 

pojawią się zupełnie nowe produkty, 

nad którymi obecnie pracujemy w na-

szym dziale konstrukcyjnym. 

REKLAMA
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NetActuate, dostawca brzegowej mocy obliczeniowej w mo-

delu IaaS, otworzył nowe centrum danych w Warszawie. 

Oznacza to uruchomienie wszystkich usług operatora w jed-

nej z pięciu największych lokalizacji (pod względem liczby 

węzłów) sieci IPv4 i IPv6 na świecie – w tym anycast, ma-

szyn wirtualnych, bare metal i kolokacji. „Nasze nowe wdro-

żenie w Polsce umożliwia nam oferowanie solidnego zestawu 

globalnych usług infrastruktury brzegowej zlokalizowanych 

w Europie Środkowej” — podkreśla Mark Mahle, dyrektor 

generalny i główny architekt technologiczny NetActuate. 

Dodaje przy tym, że „strategiczna lokalizacja Warszawy 

zwiększa wydajność i niezawodność sieci NetActuate dla 

użytkowników końcowych zarówno na rynkach Europy 

Wschodniej, jak i Zachodniej”. Warszawska lokalizacja ma 

certyfikaty zgodności z normami: ISO 22301, ISO 27001, 

ISO 9001:2015 i PCI DSS. Zapewnia bezpośredni dostęp 

do Equinix Internet Exchange Poland, największego punktu 

wymiany ruchu internetowego w Polsce.

Cloud Reseller
 News      

HashiCorp, firma IT z San Francisco, przeprowadziła badanie na temat strategii różnych organizacji związanych z cloud computingiem. 

Okazało się, że ponad połowa badanych dostrzega niedobór kompetencji w swoich zespołach IT, co hamuje wdrażanie środowisk 

wielochmurowych. Do tego dochodzą obawy związane z bezpieczeństwem. Co ciekawe firmy, których reprezentanci wzięli udział 

w ankiecie, pochodzą z konkretnego obszaru – obecnych i potencjalnych odbiorców chmury – czyli są to organizacje świadome i zain-

teresowane chmurową cyfryzacją. „Problemem jest nie sam multicloud. Główne wyzwanie dla wielu organizacji, to nakreślenie planu 

działania całej infrastruktury w dłuższej perspektywie, a szczególnie zdefiniowanie niezbędnych zasobów i kosztów. Niezwykle istotne 

jest również bezpieczeństwo, które wraz ze wzrostem skomplikowania całej infrastruktury chmurowej może mieć swoje słabsze punkty. 

Ta złożoność może być wyzwaniem dla zespołów odpowiedzialnych za IT” – podsumowuje Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy Crayon. 

Asseco Cloud to nowa spółka, która zajmie się wsparciem klien-

tów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. 

Powstała poprzez połączenie kilku jednostek organizacyjnych funkcjo-

nujących w ramach Grupy Asseco. Do tej pory usługi cloud computingu 

świadczyła głównie Asseco Data Systems. Prezesem zarządu Asseco 

Cloud został Lech Szczuka, od 15 lat związany z grupą Asseco. W latach 

2006–2015 pracował w Zeto Bydgoszcz, awansując do roli wiceprezesa, 

a po utworzeniu Asseco Data Systems został dyrektorem zarządzają-

cym, a następnie wiceprezesem spółki. „W pierwszym kroku koncentru-

jemy się na rynku polskim, ale już teraz myślimy o europejskiej chmurze 

Asseco” – zapowiada Andrzej Dopierała, wiceprezes Asseco Poland. 

Oferta nowej spółki obejmuje usługi oparte na chmurze prywatnej, 

preferowanej przez klientów z sektora publicznego lub sektorów regulo-

wanych oraz rozwiązania multicloud, realizowane na bazie chmury pu-

blicznej dostawców globalnych. Jak podało Asseco, wartość światowego 

rynku chmury wzrośnie do 937 mld dol. do 2027 r. Zwiększać się będzie 

również udział globalnych wydatków IT na cloud computing. Już dziś 

firmy przeznaczają na chmurę 1/3 swoich inwestycji w IT.

Fakty, ciekawostki i rozmowy

ten trzeci. Choć trudno sobie wyobrazić, 
że Google Cloud straci swoją obecną po-
zycję, nie jest to wcale nieprawdopodobne. 
W dłuższej perspektywie może podlegać 
presji ze strony IBM Cloud, o ile Arvindo-
wi Krishnie, nowemu CEO, uda się wpro-

wadzić w życie dobrą strategię i przekonać 
do niej integratorów. Google Cloud ma moc-
ną pozycję w segmencie enterprise, ale tam 
IBM też nie należy do słabych graczy, choć 
z kolei mógłby sobie lepiej radzić w sekto-
rze midmarket. W dobrym punkcie wyjścia 
jest też Oracle, przy czym ten gracz ma bar-
dzo silny dział sprzedaży bezpośredniej, na-
tomiast znacznie słabszy kanał partnerski. 

Dla integratorów wybór jednego z tych 
dostawców jest oczywiście niezwykle 
ważny i może być brzemienny w skutki na 
długie lata. Dobra wiadomość jest taka, że 
kiedy już zacznie się taką współpracę, to 
marka producenta, a więc faktycznego do-
stawcy usług chmurowych, niejako blaknie 
w oczach klienta przy marce i znaczeniu 
integratora. Słowem: pozycja partnera 
u klienta staje się bardzo silna. Co nie zmie-
nia faktu, że powinien myśleć o tym, jak ca-
ły czas wzmacniać relacje z użytkownikiem 
poprzez rozbudowę portfolio rozwiązań 
tak, aby spełniać jego potrzeby i utrzymać 
się w grze przez długi czas. 

Dostawcy klasycznych rozwiązań, walczący o pozycję na rynku infra- 
struktury chmurowej, muszą wyczuwać, w którą stronę zmierza  
rynek i jak mogą na nim urosnąć razem z dotychczasowymi klientami. 

P odczas gdy Amazon Web Services 
jest liderem na rynku chmury pu-
blicznej, Microsoftowi wcale dużo 

nie brakuje do tego, aby stać się tu podmio-
tem dominującym. Od tych dwóch elemen-
tów rynkowej układanki odstaje natomiast 

 Provider 
Cloud Supplier

Strategic Service  

vs.
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Fundacja Fintech Poland opublikowała raport „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie cen-

trum finansowego nowej generacji w Polsce”, z którego wynika, że 95 proc. liderów bankowości 

w Polsce wdrożyło zaawansowane usługi w chmurze. Już teraz 67 proc. banków posiada architek-

turę zabezpieczenia chmury opartą na rozwiązaniach własnych. Z kolei 25 proc. banków wyko-

rzystuje natywną architekturę zabezpieczeń w chmurze, a 8 proc. banków angażuje zewnętrznych 

dostawców usług bezpieczeństwa do zabezpieczenia chmury. Autorzy raportu podkreślają, że 

patrząc z perspektywy kraju, wdrożenie rozwiązań chmurowych nie przebiega równomiernie we 

wszystkich branżach. Tylko nieliczne z nich mogą pochwalić się powszechnym stosowaniem tej 

technologii. Większość nadal jest na wczesnym etapie tzw. dojrzałości chmurowej. Sektor banko-

wy, choć nie osiągnął wciąż pełnej dojrzałości, tak jak np. sektor oprogramowania czy rozrywki 

i mediów, można już uznać za zaawansowany w tym zakresie.

Autostrada Wielkopolska migruje 

całą swoją infrastrukturę do chmu-

ry prywatnej w Beyond.pl. Centrum 

danych odpowiada za doradztwo, 

projekt migracji oraz utrzyma-

nie zasobów klienta w chmurze 

VMware. Autostrada Wielkopolska 

przez wiele lat utrzymywała infra-

strukturę IT w modelu mieszanym. 

Spółka korzystała głównie z usług 

kolokacji i infrastruktury dedyko-

wanej w serwerowniach Beyond.pl 

w Poznaniu. W tym roku zdecydo-

wała o pełnej migracji infrastruktu-

ry IT do chmury prywatnej. „Nowe 

podejście ma na celu uproszczenie 

kwestii zarządzania własnym 

sprzętem, w tym monitorowania 

opłat ponoszonych na rzecz pro-

ducentów czy licencjonowania. 

Zależało nam na optymalizacji we-

wnętrznych procesów bez utraty 

standardów bezpieczeństwa w za-

kresie infrastruktury IT” – mówi 

Krzysztof Andrzejewski, członek 

Zarządu Autostrady Wielkopolskiej. 

Decathlon zdecydował się na własną, globalną platformę usług cyfrowych. Rozwiązanie stwo-

rzone zostało przez Colt Technology Services we współpracy z takimi firmami, jak: Equinix, 

Interxion – Digital Realty Company, AWS, Google Cloud i Axians. Colt zapewnia łączność pomiędzy 

regionalnymi hubami Decathlona w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych w postaci szerokopa-

smowej sieci szkieletowej do łączenia wielu chmur publicznych i usług SaaS. Zarząd retailera liczy, 

że dzięki własnej chmurze będzie mógł zredukować koszty zarządzania i koszty ogólne, łatwiej 

komunikować się z partnerami i dostawcami chmury, a także rozwijać unikalny digital experience 

dla klientów dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych, online lub przez aplikacje mobilne. 

„Decathlon ma teraz bezpieczną, elastyczną i ujednoliconą platformę do obsługi naszych aplika-

cji w chmurze, co pozwala nam skupić się na automatyzacji skalowania sieci; naszym celem jest 

zbudowanie predykcyjnej sieci w oparciu o potrzeby użytkowników. Nowe zestawy umiejętności 

związane z NetOps, Network Data Analyst będą niezbędne do spełnienia tej ambicji” – podsumo-

wuje Matthias Castelain, Head of Network w Decathlonie. Za cyfrową transformację francuskiego 

retailera odpowiada dział Decathlon Technology, który zatrudnia około 3 tysiące inżynierów 

w ponad 50 krajach. 

o usługach CLOUDOWYCH

Popatrzmy na to w ten sposób: o ile sprze-
daż IaaS jest ważna, to niezbyt mocno wią-
że nas z klientem. Podobnie jak oferowanie 
prostych rozwiązań SaaS. Co innego Plat-
form as a Service. W tym przypadku mamy 
do czynienia z dużo bardziej kompleksową 
ofertą, która ponadto przenosi nasze relacje 
z klientem na zupełnie inny poziom. Staje-
my się wtedy jego strategicznym partnerem 
biznesowym. Jeśli dostarczasz sprzęt, opro-
gramowanie i infrastrukturę na potrzeby 
różnych aplikacji w chmu-
rze, jesteś kompleksowym 
dostawcą technologii dla 
Twojego klienta. Niezależ-
nie od tego, jakie problemy 
mogą wystąpić czy jakie py-
tania pojawić, to Ty jesteś 
jedynym adresatem, do któ-
rego się wtedy dzwoni. 

Jedną z zalet tego mode-
lu sprzedaży jest możliwość 
stosunkowo łatwego wzrostu biznesu, po-
cząwszy od niewielkich wdrożeń po te 

naprawdę duże. Zwłaszcza, że klient bę-
dzie potrzebował ciągłego dostosowy-
wania rozwiązań do zmieniających się 
uwarunkowań rynkowych czy branżo-
wych regulacji. To dość proste w ramach 
PaaS, co może stanowić dobry argument 
sprzedażowy. Ponadto z punktu widze-
nia klienta łatwiej współpracować kom-
pleksowo z jednym integratorem, który 
ma pełną ofertę, niż z kilkoma w klasycz-
nym modelu biznesowym, gdzie jest do 

wyboru kilku producentów 
i nad każdym trzeba się osob-
no pochylić przed podjęciem 
decyzji. Wybór w ramach PaaS 
to znacznie mniejszy ból głowy. 

Kolejny argument, który 
przemawia za Platform as a Ser-
vice, to łatwiejsze niż w  kla-
sycznym modelu zarządzanie 
bezpieczeństwem. W dzisiej-
szych czasach, kiedy ransom-

ware sieje spustoszenie wśród małych 
i dużych fi rm, bezpieczna infrastruktura, 

a w razie ataku łatwiejsza do odtworze-
nia, staje się jedną z ważniejszych kwestii 
w każdym rodzaju biznesu. Co więcej, PaaS
znacząco ułatwia zarządzanie i  obsłu-
gę rozproszonych zespołów, które muszą 
ze sobą współpracować w modelu pracy 
zdalnej czy hybrydowej. Bezpieczny i ła-
twy dostęp do aplikacji i danych to dla nich 
absolutna konieczność. 

Spozycjonowanie swojej fi rmy jako do-
stawcy tego rodzaju rozwiązań i  usług, 
ustawi integratora mocno na rynku strate-
gic sevice providerów, co jest zarówno silnie 
wiążące z klientami, jak i zyskowne. 

PaaS
to strategiczne 
partnerstwo 
z klientem. 
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bez problemu identyfi kują konkretne 

korzyści płynące z tego modelu – przede 

wszystkim łatwiejszy dostęp do zaso-

bów i ich skalowalność oraz przeniesie-

nie na usługodawcę odpowiedzialności 

za obsługę wynajmowanego rozwiąza-

nia. Także w przypadku wspomnianych 

usług dzierżawy sprzętu – urządzeń 

końcowych czy infrastruktury serwero-

wej – te korzyści okazały się zbawienne 

szczególnie w trakcie pandemii. Ich pro-

ducenci, będący w tym przypadku także 

usługodawcami, nadali priorytet wła-

śnie usługom wynajmu, więc dla tych 

klientów sprzęt był dostępny w czasie, 

gdy w tradycyjnej sprzedaży mieliśmy 

stan niedoborów. Natomiast bardziej 

ostrożne podejście obserwujemy u wła-

ścicieli środowisk odpowiadających za 

zarządzanie produkcją, których niedo-

stępność może spowodować ogromne 

straty – zarówno fi nansowe, jak i wize-

runkowe. Tam z mojego doświadczenia 

przedsiębiorstwa nadal chętniej wy-

bierają utrzymanie lokalnego zespołu 

i infrastruktury odpowiedzialnych za 

ciągłość pracy IT, choć i w ich przypadku 

obserwujemy wzrost zainteresowania 

outsourcingiem w porównaniu z latami 

poprzednimi.

   Wiele z tych usług dostępnych jest pod wspól-
nym mianownikiem zwanym chmurą. Gdy jej koncep-
cja dopiero się rodziła, producenci oprogramowania do 
wirtualizacji, jak VMware, Citrix czy Microsoft, a potem 
także dostawcy usług chmurowych – czyli znów Micro-
soft, ale też Google i AWS – snuli daleko idące wizje. 
Mówili, że wszyscy będziemy potrzebowali wyłącznie 
urządzenia klienckiego, bo usługi IT będą dostępne jak 
prąd w gniazdku czy sygnał telewizyjny. Czy taka wizja 
ma szansę się ziścić?
 Michał Jaworski 
To zależy od sposobu korzystania 

przez dane przedsiębiorstwo z rozwią-

   Czy można wskazać jakąś dziedzinę, która nie 
podda się trendowi obejmowania wszystkich aspektów 
branży IT modelem usługowym, albo zrobi to dopiero 
na samym końcu?  
 Michał Jaworski 
To zależy od skali działalności fi rmy 

będącej użytkownikiem takich roz-

wiązań. W przypadku tych mniejszych 

nie istnieje chyba żaden rodzaj zaso-

bu czy oprogramowania, którego nie 

można nabyć w subskrypcyjnym mo-

delu usługowym. W dużych fi rmach zaś 

widzę ograniczone zaufanie tylko do 

usług związanych z bezpieczeństwem, 

na przykład w kontekście zarządzania 

kluczami do zaszyfrowanych danych. 

 Dariusz Gruszka 
Portfolio usług ułatwiających bieżącą 

działalność fi rm wyszło już daleko po-

za obszar związany z infrastrukturą IT. 

W tej postaci dostępne jest absolutnie 

wszystko, łącznie ze sprzętem. Klienci 

DEBATA CHANNEL AWARDS 2021

Usługi IT 

w kanale dystrybucyjnym
Truizmem jest twierdzenie, że przyszłość branży IT leży w usługach, jednak nie sposób nie zauważyć, 

że ta dziedzina rozwija się w dość chaotyczny sposób. Klienci wciąż znajdują się na dość wczesnym 

etapie tworzenia strategii korzystania z usług, a przy tym nie do końca przemyślane są kwestie 

docelowego kształtu kanału dystrybucyjnego. Co więcej, wątpliwości budzą też modele rozliczania. 

O wyzwaniach w czasach Everything-as-a-Service rozmawialiśmy z Michałem Jaworskim, prezesem 

zarządu Chmurowisko.pl oraz Dariuszem Gruszką, prezesem zarządu Infomexu – członkami Kapituły 

konkursu Channel Awards 2021.

i chmura
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zań IT i aplikacji. W przypadku małych 

fi rm czy startupów nie spotkałem się 

z biznesową koniecznością stosowania 

przez nie „ciężkich” rozwiązań IT. Nie-

mniej trzeba pamiętać, że pojawia się 

tu aspekt fi nansowy – często startują 

one z małym kapitałem operacyjnym 

i po prostu nie mają funduszy na inwe-

stycje. Poniekąd dzięki temu są też bar-

dziej wyczulone na obecność ukrytych 

kosztów związanych z  posiadaniem 

wewnętrznego zespołu IT, konieczno-

ścią jego nieustannego szkolenia czy 

zapewniania redundancji. Z kolei du-

że fi rmy nie startują od zera, mają już 

rozwiązania IT, a co więcej często moż-

na spotkać się tam ze zjawiskiem długu 

technologicznego – starszymi rozwią-

zaniami obsługującymi specyfi czne 

procesy, których modernizacja i zastą-

pienie usługami wiązałyby się z rewo-

lucją. A na tą nie wszyscy są gotowi… 

   Jak oceniacie dojrzałość rozwiązań dostęp-
nych w chmurze publicznej na obecnym etapie? Moż-
na spotkać się z różnymi opiniami – jedni mówią, że są 
w pełni gotowe do produkcyjnego użycia, inni zaś, że 
to dopiero początek drogi i nie wiadomo, co będzie za 
wieloma czekającymi nas zakrętami…
 Dariusz Gruszka 
Dwanaście lat temu podjęliśmy decyzję 

o budowie własnego centrum danych 

i  platformy chmurowej. Oczywiście, 

naszym celem nie było konkurowanie 

z  potentatami tego rynku, mieliśmy 

trochę inny pomysł na biznes – chcie-

liśmy skupić się na klientach, którzy 

mają mniejsze potrzeby, ale bardziej 

specyfi czne. Moim zdaniem konieczne 

jest dalsze kształtowanie świadomo-

ści klientów odnośnie do tego, z czym 

wiąże się chmura. Od strony koncep-

cyjnej jest to dojrzały, mimo że wciąż 

rozwijający się produkt. Z drugiej stro-

ny kilka niedawnych katastrof, których 

Dariusz 
Gruszka 

Michał
Jaworski 

Uczestnicy 
debaty
(członkowie 
Kapituły 

tegorocznego 
konkursu)

prezes zarządu,
Infomex

prezes zarządu,
Chmurowisko.pl

Channel 
Awards

2021

doświadczyli usługodawcy, pokazało 

klientom, że te wszystkie marketingowe 

opowieści o tym, jak bardzo nieznisz-

czalne są zasoby w chmurze, nie są do 

końca prawdziwe. Zawsze więc trzeba 

kłaść nacisk na lekturę umów, a szcze-

gólnie zdefi niowanych w nich parame-

trów SLA, aby to klient mógł – zgodnie 

z przyjętymi poziomami ryzyka biz-

nesowego – podjąć decyzję o tym, jak 

zapewnić bezpieczeństwo własnej in-

frastruktury. Na przykład, czy skorzy-

stać z jednego dostawcy chmury, ale 

rozproszyć swoje usługi geografi cznie, 

czy też raczej wybrać kilku niezależ-

nych providerów. 

 Michał Jaworski 
Fakt, że nasza fi rma w pełni powsta-

ła w chmurze z praktycznie zerowym 

kapitałem i od kilku lat dostarcza wy-

łącznie usługi chmurowe, jest chyba 

najlepszym dowodem na dojrzałość tej 
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koncepcji. Ale to nie oznacza, że chmu-

ra nie będzie się zmieniać – ta łatwość 

zmian i dostosowywania się do bieżą-

cych potrzeb jest wręcz jedną z jej klu-

czowych cech, zapewniających korzyści 

klientom. Uważam wręcz, że za 10 lat 

dyskusje przeniosą się na znacznie 

wyższy poziom i nie będziemy już tak 

często mówić o usługach chmurowych, 

gdyż będą one naturalnym sposobem 

świadczenia usług IT. 

 Dariusz Gruszka 
W  przyszłości klienci zaczną coraz 

bardziej dostrzegać benefi ty płynące 

z usług, których nie są w stanie zbudować 

u siebie, związanych ze sztuczną inteli-

gencją, uczeniem maszynowym czy roz-

poznawaniem obrazów. Obecnie może 

z nich korzystać każde przedsiębiorstwo 

za niewielkie pieniądze i bez konieczno-

ści prowadzenia zaawansowanych prac 

programistycznych. Wystarczy tylko 

skorzystać z pomocy ekspertów, któ-

rym należy określić oczekiwany przez 

klienta cel, na przykład rozpoznawanie 

brakujących kompo-

nentów w  procesie 

produkcyjnym, bądź 

weryfi kacja czy na 

placu budowy pra-

cownicy zgodnie 

z procedurami bez-

pieczeństwa noszą 

kaski. W  czasach, 

gdy nie było chmu-

ry, uzyskanie takich 

możliwości wymagało wydatkowania 

ogromnej ilości pieniędzy.

   Jak często można spotkać w Polsce fi rmy, które 
mają strategię „cloud fi rst”? Ewentualnie są zaintere-
sowane środowiskiem wielochmurowym?
 Dariusz Gruszka
Około 10–20 proc. naszych klientów 

chce korzystać głównie z usług w chmu-

rze. Wielu z nich nie chce polegać wy-

łącznie na jednym dostawcy, wolą 

dwóch lub trzech niezależnych provi-

derów. Jeden z naszych klientów korzy-

sta ze wszystkich dostępnych znanych 

chmur, ma swój panel zapewniający do-

starczanie usług, swoje API i jego dział 

IT koncentruje się na rozwoju tego na-

rzędzia. Popularność takiego modelu 

będzie systematycznie rosła. 

 Michał Jaworski 
Z uwagi na profi l naszej fi rmy wszyscy 

nasi klienci korzystają z usług chmu-

rowych. Niektórzy z nich mają także 

rozwiązania on-premise, ale my nie 

zajmujemy się nimi, chociaż często 

pomagamy w zbudowaniu infrastruk-

tury hybrydowej. Około 30 proc. fi rm 

znajduje się we wczesnym stadium 

wykorzystania usług chmurowych lub 

w trakcie projektów migracyjnych. Wie-

lu klientów, którzy się do nas zgłasza-

ją, już korzysta z chmury, ale chcą się 

rozwijać i potrzebują pomocy, eksper-

tyzy w jakimś wąskim zakresie, zwy-

kle związanym z Internetem Rzeczy, 

sztuczną inteligencją i zaawansowaną 

analityką danych. Natomiast w kontek-

ście środowisk infrastruktury wielo-

chmurowej, szczerze zalecam klien-

tom, aby najpierw 

poznali jedno środo-

wisko i je opanowali, 

a dopiero potem za-

czynali pracę z kolej-

nymi, w  zależności 

od i zapotrzebowa-

nia. Zresztą, wraz ze 

wzrostem doświad-

czenia klientów, ich 

oczekiwania wobec 

usług chmurowych często się zmienia-

ją, czasem wręcz modyfi kacji ulegają 

cele biznesowe. 

   Jak można ocenić gotowość techniczną dostaw-
ców usług do budowy środowisk wielochmurowych?
 Michał Jaworski 
Jest z tym coraz lepiej, a – co ważne – 

dostawcy wiele wysiłku poświęcili na to, 

żeby móc wzajemnie integrować swoje 

rozwiązania. Muszą w tej kwestii słuchać 

klientów, bo nie wyobrażam sobie, żeby 

duży klient korzystał tylko z jednego do-

stawcy chmurowego. Zresztą są też usłu-
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godawcy, którzy szczerze przyznają, że 

oferowana przez nich chmura nie jest 

tą pierwszego wyboru i specjalizują się 

tylko w wybranych zagadnieniach, zaś 

wielu ich klientów korzysta z podstawo-

wych usług u innego dostawcy. 

   Jak często i w jakich sytuacjach zdarza się, 
że klienci nie są zadowoleni z usług chmurowych, bo 
nie zrozumieli jakichś aspektów technicznych bądź 
fi nansowych?
 Dariusz Gruszka
My takiego przypadku nie mieliśmy, ale 

w rozmowach kuluarowych słyszałem 

o kilku… Najczęściej zdarzają się w wy-

niku niewiedzy klienta i błędnego za-

planowania procesu korzystania z usługi 

chmurowej, bądź jej nieprawidłowej 

konfi guracji. W efekcie wystawiany jest 

kilku- lub nawet kilkunastokrotnie więk-

szy rachunek niż planowano. Natomiast 

mitem jest to, że te rozliczenia za usługi 

cloudowe są „magiczne” i nie wiadomo, 

skąd na fakturze biorą się takie, a nie in-

ne liczby. Mechanizmy ich wyliczania są 

dość precyzyjne i weryfi kowalne, więc 

wysokość rachunku można przewidzieć. 

Co więcej, wysoki rachunek nie zawsze 

musi oznaczać sytuację kryzysową. By-

wa, że fi rma ogłosi promocję, w wyniku 

której liczba odwiedzin na stronie i do-

konanych transakcji gwałtownie rośnie, 

ale przy odpowiednio zaplanowanym 

biznesie zwiększony przychód powinien 

także pokrywać większe koszty obsługi 

infrastruktury. W obu przypadkach roz-

wiązaniem problemu jest wspomnia-

na już konieczność edukacji i budzenia 

świadomości konsekwencji korzystania 

z modelu chmurowego. 

 Michał Jaworski
Ja natomiast sam doświadczyłem 

skutków takiego błędu, jeszcze pod-

czas pracy po stronie klienckiej. W na-

szym zespole robiliśmy testy pewnego 

rozwiązania bazującego na chmurze 

i jeden błąd konfi guracyjny, który po-

pełniliśmy, kosztował nas kilkadziesiąt 

tysięcy złotych… Natomiast warto pod-

kreślić, że bardzo często klienci ulegają 

Za 10 lat nie będziemy już 
tak często mówić o usługach 
chmurowych, gdyż będą 
one naturalnym sposobem 
świadczenia usług IT 

– Michał Jaworski
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dobre relacje oraz wypracowane proce-

sy sprzedażowe i obsługowe. Natomiast 

nie jest tak, że nie ma tam przestrzeni 

dla partnera – możliwości serwisowe 

dostawców są ograniczone, a czasami 

potrzebna jest unikalna ekspertyza w ja-

kiejś dziedzinie, w której integrator ma 

znacznie większe doświadczenie prak-

tyczne lub wręcz wypracowane gotowe 

rozwiązania.

 Dariusz Gruszka 
Czasami zauważam też aspekt ambicjonal-

ny w tym, że mniejsi klienci chcieliby roz-

mawiać bezpośrednio z dostawcami usług, 

ale dość szybko zdają sobie sprawę, że to 

nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Wejście 

w chmurę nigdy nie jest związane wyłącz-

nie z odsprzedażą licencji, zawsze są tam 

dodatkowe usługi, a w większości przy-

padków także konieczność oprogramowa-

nia jakichś obszarów i musi to zrobić ktoś 

z doświadczeniem. Zdarzają się oczywiście 

nietypowe sytuacje, jak międzynarodowa 

korporacja z podpisaną z usługodawcą glo-

balną umową na bezpośrednią sprzedaż. 

Niemniej w bieżącej obsłudze takiego pod-

miotu niemalże zawsze pojawia się prze-

strzeń działania dla integratora.   
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przekazowi marketingowemu, zgod-

nie z którym chmura będzie tania „na 

dzień dobry”. Tymczasem nie ma takiej 

możliwości, dlatego wyjątkowo ważne 

jest, aby nauczyć klientów za-

dawania pytań i budować ich 

świadomość odnośnie do rze-

czywistych źródeł kosztów 

usług chmurowych. Ich ana-

lizę ułatwiają specjalne apli-

kacje, a sami dostawcy usług 

niczego nie ukrywają, a wręcz 

pomagają, jeśli chodzi o edu-

kację fi nansową. 

   Jak bardzo dostawcy usług chmurowych są to-
lerancyjni i potrafi ą „wybaczać” tego typu błędy oraz 
korygować faktury, zakładając, że to był jednostkowy 
przypadek niewiedzy?
 Michał Jaworski
Poziom tolerancji jest w takich przypad-

kach bardzo niski. Czasami na pociesze-

nie można otrzymać jakieś kredyty na 

obsługę środowisk testowo-deweloper-

skich i w ten sposób trochę zrównowa-

żyć straty. Dlatego trzeba uważać, żeby 

nie popełniać także innego błędu, jakim 

jest rozliczanie usługi za pomocą swo-

jej prywatnej karty kredytowej, a tak 

się zdarza, nawet w dużych fi rmach! 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że usłu-

godawcom wcale nie zależy na tym, 

aby takie przypadki miały miejsce, bo 

zawsze jest to dla nich źródło czarne-

go PR-u. Między innymi dlatego nale-

gają oni, aby klienci współpracowali 

z silnymi i kompetentnymi partnera-

mi, którzy pomogą im zbudować proce-

sy nie tylko wdrażania i obsługi usług 

chmurowych, ale także uwzględniają-

ce informowanie o wysokości kosztów 

i ewentualnie alarmujące w przypadku

przekroczenia limitów. 

   Model usługowy, szczególnie chmurowy, do-
prowadził do skrócenia łańcucha dostaw. Odbiorcy 
usług często rozliczają się bezpośrednio z ich dostaw-
cami. Integratorzy po kilku latach odnaleźli miejsce dla 
siebie, ale dystrybutorom już nie bardzo się to udało. 
Jaką widzicie rolę dla tych fi rm w przyszłości?

 Dariusz Gruszka 
Obecnie najwięksi dystrybutorzy jak AB, 

Also czy Tech Data mają swoje platformy 

do odsprzedaży usług chmurowych ta-

kich czy innych dostawców. Jest to ukłon 

w stronę mniejszych integratorów, któ-

rzy nie są na tyle dużymi klientami da-

nego usługodawcy, aby samodzielnie 

budować swoją platformę. Jednak nie 

bardzo wyobrażam sobie możliwość 

rozszerzenia roli dystrybutora w tym za-

kresie. Natomiast nie jest zagrożony mo-

del współpracy z integratorami, bo o ile 

sam producent teoretycznie jest w sta-

nie obsłużyć każdego klienta, to w prak-

tyce nie jest to takie proste. Musiałby 

znać bardzo dokładnie uwarunkowania 

rynkowe, a także mieć duży zespół kon-

sultantów i inżynierów. Dlatego niektó-

rzy dostawcy usług wręcz nalegają, aby 

we wdrożeniu partycypował partner, 

zaś bezpośrednia współpraca z klientem 

końcowym to jeden z najdroższych mo-

deli biznesowych, jakie istnieją zarówno 

dla klienta, jak i producenta. 

   Jakie są najczęstsze scenariusze w sytuacji, 
gdy klient decyduje się na bezpośrednią współpracę 
z dostawcą usług?
 Michał Jaworski 
Z reguły robią to największe fi rmy, bo 

były pierwszymi, do których dociera-

li usługodawcy, więc mają nawiązane 

Mitem jest, że rozliczenia 
za usługi chmurowe są 
„magiczne” i nie wiadomo, 
skąd te liczby na fakturze 
się biorą 

– Dariusz Gruszka

Debatę moderowali:
Krzysztof Jakubik
Ireneusz Dąbrowski, sekretarz konkursu 
Channel Awards 2021 
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Walka z hakerami przybiera różne formy. Czasami dostawcy systemów bezpieczeństwa próbują 
wykorzystać swoje lokalne przewagi, innym razem wdrażają zaawansowane kombajny, których 
funkcjonalność znacznie przewyższa klasyczne antywirusy.

Różne sposoby na 

Rynek dostawców antywirusów jest 
mocno rozdrobniony i nie chodzi tu-
taj wyłącznie o ich liczbę, ale również 

ich geografi ę. W wielu obszarach IT wyścig 
technologiczny toczy się pomiędzy produ-
centami z Ameryki Północnej oraz Azji. Nie-
co inaczej wygląda sytuacja w  segmencie 
rozwiązań do ochrony urządzeń końcowych. 
Niepoślednią rolę odgrywają na nim fi rmy 
z Europy Wschodniej – słowacki Eset, ru-
muński Bitdefender, rosyjski Kaspersky Lab 
czy czeski Avast (niedawno kupiony przez 
Nortona za 8 mld dol.). Do tego grona można 
dodać niemiecką G Datę, a także nieźle radzą-
cą sobie polską markę Arcabit. 

Jednak czy kraj, z którego pochodzi pro-
ducent oprogramowania antywirusowe-
go ma jakiekolwiek znaczenie dla klientów? 
Zdania na ten temat są podzielone. Czasami 
fi rmy z branży security promują produkty na 
lokalnym rynku, kładąc akcent na swoje bar-
dzo bliskie związki z regionem. O ile taka for-
ma reklamy żywności jest zrozumiała, o tyle 
w przypadku oprogramowania zabezpiecza-
jącego może budzić pewnego rodzaju zdzi-
wienie. Część ekspertów tłumaczy tę formę 
przekazu narastającą liczbą cyberataków, któ-
re koncentrują się na wybranych państwach.

– W Polsce mamy do czynienia z tym zjawi-
skiem od około trzech lat. Niemal każda taka 
kampania hakerska jest doskonale przygo-

towana i wkomponowana w nasze rodzime 
realia. To dotyczy warstwy językowej i wy-
korzystania wizerunków lokalnych firm 
oraz instytucji. Skuteczna ochrona przed te-
go typu atakami opiera się na dwóch fi lrach: 
błyskawicznej reakcji oraz permanentnie aktu-
alizowanych mechanizmach blokujących – wy-
jaśnia Grzegorz Michałek, CEO Arcabitu.

Zdaniem części resellerów taka forma pro-
mocji pomaga zwiększyć sprzedaż produktu. 
Grzegorz Świrkowski, CEO w Net Complex, 
przyznaje, że dobra znajomość lokalnej infra-
struktury i rynku, a także dostosowanie się do 
prawa obowiązującego w danym państwem, 
mogą stanowić poważne argumenty w nego-
cjacjach z klientami. Nierzadko zdarza się, 
że rodzimi przedsiębiorcy niemal z automa-
tu odrzucają oprogramowanie pochodzące 
z Chin lub Rosji. Jednak nie brakuje też od-
miennych opinii. 

– W czasach globalnej wioski nie ma żad-
nego znaczenia, skąd pochodzi producent 
oprogramowania bezpieczeństwa, zresztą to 
samo dotyczy napastnika. Metody działania 
są wszędzie identyczne i oparte na podobnych 
schematach – twierdzi Miłosz Jaworski, Ne-
tworking and IT Security Consultant w AB.

Być może trudno w to uwierzyć, ale histo-
ria oprogramowania ransomware liczy sobie 

już 32 lata. W 1989 r. na konferencji Świato-
wej Organizacji Zdrowia poświęconej AIDS 
uczestnicy otrzymali dyskietki z trojanem, 
który zablokował im dostęp do plików znaj-
dujących się na ich komputerach. Napastni-
cy żądali za odszyfrowanie danych jedynie 
189 dol. Co bardziej złośliwi mogą powie-
dzieć, że dostawcy systemów bezpieczeń-
stwa mieli mnóstwo czasu, aby odpowiednio 
przygotować się na walkę z gangami ransom-
ware. Tak się nie stało, bo jak na razie górą są 
ci drudzy. W ciągu trzech dekad nie tylko 
wprowadzili wyrafi nowane techniki ataku, 
ale także niemiłosiernie podwyższyli stawki 
za odszyfrowanie danych – najwyższe sięgają 
obecnie kilku milionów dolarów. 

Analitycy z Cybersecurity Ventures wyli-
czają, że w najbliższej dekadzie koszty ata-
ków ransomware przekroczą 265 mld dol. 
Dostawcy systemów bezpieczeństwa zrobią 
wiele, aby powyższa prognoza się nie spraw-
dziła. To nie będzie łatwe zadanie, między 
innymi ze względu na dużą liczbę gangów 
ransomware oraz metody, którymi się posłu-
gują. W sierpniu bieżącego roku systemy te-
lemetryczne Bitdefendera wykryły w lipcu 
372 rodziny oprogramowania ransomware, 
a w sierpniu 250 odmian. Lekko nie mają mię-
dzy innymi polskie przedsiębiorstwa. 

– Dostrzegliśmy drastyczny wzrost wy-
korzystania ransomware przeciwko polskim 
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fi rmom. W pierwszym tygodniu września licz-
ba tego typu incydentów wzrosła w kraju aż 
o 80 proc. – mówi Wojciech Głażewski, szef 
lokalnego oddziału Check Pointa. 

Od pewnego czasu hakerzy nie tylko szy-
frują dane, ale grożą ich upublicznieniem, 
jeśli ofi ara nie zapłaci haraczu. Inna, nieco 
rzadziej stosowana forma, polega na użyciu 
dwóch rodzajów złośliwego oprogramowa-
nia. W tym przypadku poszkodowana fi r-
ma, pomimo opłaceniu okupu i otrzymania 
deszyfratora, wciąż nie ma dostępu do plików. 

Producenci antywirusów i systemów do 
ochrony danych poszukują sposobów, aby 
powstrzymać napastników. Jedna z koncep-
cji zakłada unifi kację rozwiązań backupu 
i odzyskiwania danych oraz antywirusów.

– Próba połączenia przez jednego dostaw-
cę funkcjonalności antywirusowej i narzędzi 
do backupu jest z pewnością ciekawym sposo-
bem na wyróżnienie się na rynku. Taką strategię 
stosuje Acronis, z którym współpracujemy od 
ubiegłego roku. Ta oferta spotkała się z bardzo 
przychylnym przyjęciem wśród naszych resel-
lerów, a więc myślę, że to dobry pomysł – przy-
znaje Paweł Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju 
w Dagmie. 

Jednak nie wszystkim podoba się ten rodzaj 
integracji. Zdaniem Grzegorza Świrkowskie-
go, oprogramowanie antywirusowe nie daje 
gwarancji skutecznej walki z ransomwarem, 

zaś system do backupu nie zawsze potrafi  
przywrócić do pracy całe środowisko. Dla-
tego też w walce z tym rodzajem złośliwego 
oprogramowania trzeba działać prewencyj-
nie, używając narzędzi pochodzących od 
różnych vendorów. Choć antywirusy uważa 
się za ważny element zabezpieczenia przed 
ransomwarem, nie zawsze należycie wy-
wiązują się z tej roli, często nie radząc sobie 
z najnowszymi rodzajami oprogramowania. 
Ponadto w zasadzie nie można zapobiec błę-
dom ludzkim, ponieważ na-
wet świadomi użytkownicy 
mogą odruchowo kliknąć za-
infekowany link. Praktycz-
nie każdy liczący się dostawca 
antywirusów posiada moduł 
anti-ransomware, a także ofe-
ruje dodatkowo sandboxing 
– izolowane i bezpieczne śro-
dowisko sieciowe, w którym 
uruchamiane są nieznane pliki 
w celu analizy ich zachowania. 
Tak czy inaczej lepiej wykupić 
subskrypcje na oprogramowa-
nie antywirusowe niż płacić hakerom śred-
nio 36 295 dol. i ponieść straty wizerunkowe.

O ile użytkownicy z coraz większą rozwagą 
podchodzą do ochrony komputerów, o tyle

zabezpieczenia smartfonów bądź table-
tów nadal pozostawiają wiele do życzenia. 
Jak na razie ich właściciele bardziej dbają 
o ochronę ekranu aniżeli informacji prze-
chowywanych na urządzeniu. Ciekawe da-
ne na ten temat przynoszą wyniki badania 
„2021 Bitdefender Global Report: Cyberse-
curity and Online Behavior”. Otóż wynika 
z nich, że 35 proc. respondentów nie instalu-
je antywirusa na smartfonach, 30 proc. uwa-
ża takie zabezpieczenie za niepotrzebne, zaś 
18 proc. wychodzi z założenia, że znajduje 
się ono na wyposażeniu standardowym te-
lefonów. Jednakże 61 proc. ankietowanych 
już miało do czynienia z co najmniej jednym 
atakiem skierowanym na urządzenia mobil-
ne. Dlatego też można być pewnym, że prę-
dzej czy później narastająca liczba tego typu 
incydentów wymusi na użytkownikach in-
westycje w rozwiązania ochronne. Zresztą 
niektórzy dostawcy odnotowują rosnące za-
interesowanie rozwiązaniami bezpieczeń-
stwa dla smartfonów i tabletów. 

– Nierzadko urządzenia mobilne zawierają 
więcej cennych danych, niż laptopy bądź kom-
putery stacjonarne. W niedalekiej przeszłości 
były one mocno zaniedbane w kontekście bez-
pieczeństwa. Ta tendencja w ostatnich latach 
została odwrócona. Coraz większy nacisk kła-
dzie się na ochronę urządzeń mobilnych za-
równo w kontekście korporacji i technologii 
BYOD, jak i urządzeń prywatnych – zauważa 
Miłosz Jaworski.

Na rynku dostępna jest szeroka gama pro-
duktów przeciwdziałających już nie tylko 

oprogramowaniu malware, 
ale również atakom siecio-
wym czy phishingowi. Pew-
nego rodzaju uzupełnienie 
dla antywirusów stanowią 
systemy Mobile Device Mana-
gement (MDM). Wprawdzie 
ich podstawowym zadaniem 
jest zarządzanie fl otą urzą-
dzeń, aczkolwiek pomagają 
chronić aplikacje, dokumen-
ty, treści i dane, a jednocześnie 
nadzorować dostęp i  tożsa-
mość użytkowników.

– Z jednej strony klienci szukają jak naj-
bardziej rozbudowanych systemów MDM, 
a  z  drugiej oczekują skutecznej ochrony 
antywirusowej dla swoich urządzeń. Nieste-
ty zwykle ciężko jest pogodzić jedno i drugie. 
Dlatego też najczęstszym wyborem jest 

Nastąpił 
drastyczny 
wzrost 
wykorzystania 
ransomware 
przeciwko 
polskim fi rmom. 
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zakup obu tych rozwiązań – przyznaje Karol 
Labe, CEO Miecz Netu. 

EDR i co dalej? 
Wiele przemawia za tym, że czasy prostych 
antywirusów instalowanych na urządzeniach 
końcowych powoli zbliżają się ku końcowi. 
Owszem, ten segment rynku nie zniknie 
z dnia na dzień, a użytkownicy indywidual-
ni szybko nie zrezygnują z prostych zabez-
pieczeń. Niemniej producenci najwyraźniej 
ewoluują w kierunku tworzenia zaawanso-
wanych rozwiązań. 
– Duzi gracze rozwijają technologie własnymi 
zasobami, albo przejmują najbardziej obiecu-
jące startupy. Dlatego też spodziewam się, że 
coraz więcej dostawców rozwiązań potocznie 
zwanych „antywirusami” będzie z czasem ofe-
rować coraz bardziej złożone, „wszystko ma-
jące” pakiety ochronne – mówi Paweł Jurek. 

W ciągu ostatnich dwóch lat dużą popular-
ność – nie tylko na polskim rynku – zyskały 
systemy Endpoint Detection and Response
(EDR). Ich zastosowanie zapewnia stały 
wgląd w to, co dzieje się w sieci, analizuje za-
chodzące procesy i powiązania między ni-
mi, jak też kontroluje wpisy pojawiające się 
w rejestrze. Oprogramowanie po wykryciu 

nietypowej aktywności tworzy alert dla ana-
lityków bezpieczeństwa. 

– Fundamentalna różnica w zakresie ochro-
ny między rozwiązaniem klasy EDR, a roz-
wiązaniem antywirusowym tkwi właśnie 
w założeniu, że to, czego auto-
matycznie antywirus nie może 
zatrzymać z uwagi na „niejed-
noznaczność” oceny, ma być 
właśnie analizowane w szer-
szym kontekście przez spe-
cjalistów od bezpieczeństwa 
– wyjaśnia Paweł Jurek.

Niestety, największy wa-
lor EDR-ów jest zarazem ba-
rierą utrudniającą adaptację 
takich rozwiązań w  mniej-
szych przedsiębiorstwach. 
MŚP z  reguły nie zatrud-
niają fachowców, którzy potrafi ą analizo-
wać zapisy oprogramowania. W tego typu 
sytuacjach jedynym ratunkiem może być 
skorzystanie z modelu usługowego Mana-
ged Detection and Response (MDR), który 
świadczą zarówno producenci, jak i ich part-
nerzy. Miłosz Jaworski uważa, że w niezbyt 
odległej przyszłości na rynku pojawią ko-
lejne nowości, w tym wersje przeznaczone 

dla małych i średnich fi rm. AI czy Machine 
Learning lub automatyczny Threat Hunting 
w pewnym zakresie powinny ograniczyć po-
trzebę utrzymywania wysokiej klasy specja-
listów od bezpieczeństwa. 

Trzeba podkreślić, że na 
horyzoncie widać już syste-
my klasy Extended Detec-
tion and Response (XDR), 
będące rezultatem ewolu-
cji EDR. Oprogramowanie 
optymalizuje wykrywa-
nie zagrożeń, ich badanie 
oraz poszukiwanie w cza-
sie rzeczywistym. Ponadto 
ujednolica i  automatycz-
nie koreluje informacje 
pochodzące z punktów koń-
cowych, poczty elektronicz-

nej, serwerów, obciążeń chmury i sieci. 
Forrester prognozuje, że technologia XDR 
zastąpi w niezbyt odległej przyszłości sys-
temy EDR, a w dłuższej perspektywie cza-
su oprogramowanie Security Information 
and Event Management (SIEM). Choć na-
wet, jeśli nastąpi tutaj zmiana warty, trze-
ba będzie na nią poczekać co najmniej 
kilka lat.   n

Zdaniem specjalisty 

n Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos
Podstawową funkcją każdego antywirusa jest za-

bezpieczenie stacji roboczych i serwerów zarów-

no przed znanymi, jak i nowymi zagrożeniami. 

W dobie pandemii i pracy zdalnej okazało się, że 

administratorzy muszą mieć możliwość nie tylko 

zarządzania, ale też aktualizacji urządzeń łączą-

cych się z fi rmową siecią zdalnie – a nie jak dotąd, ba-

zując na lokalnej sieci i serwerach aktualizacyjnych. Ważny 

element ochrony stanowi wyposażenie oprogramowania 

w dodatkowe moduły, które umożliwią aktywne anali-

zowanie danych dostępnych na stacjach, wyszukiwanie 

luk w oprogramowaniu i korelacji zdarzeń inicjowanych 

przez poszczególne procesy. Kluczowa jest również peł-

na integracja wszystkich rozwiązań związanych z bezpie-

czeństwem sieci. Natomiast globalnym trendem na rynku 

antywirusów będzie rozwój rozwiązań XDR.

n Robert Dziemianko, Marketing Manager, G Data 
Granice nie stanowią problemu dla cyberprze-

stępców. Ewentualnie eksperci ds. cyberbez-

pieczeństwa mogą być bardziej wyczuleni na 

socjotechniki osadzone w lokalnych kontek-

stach, czego przykładem są ostatnie doniesie-

nia medialne o oszustwie „na Andrzeja Dudę”. Inną kwestią 

mogą być krajowe przepisy dotyczące współpracy ze służ-

bami. W przeciwieństwie do niemieckich fi rm, amerykańscy 

czy rosyjscy producenci nie posiadają żadnych instrumen-

tów ani mechanizmów prawnych, pozwalających im na 

uniknięcie nacisków ze strony państwa. Od momentu wpro-

wadzenia ustawy USA Patriot Act w 2001 roku, każda ame-

rykańska fi rma jest prawnie zobligowana do współpracy 

z takimi agencjami, jak NSA czy CIA. Ten obowiązek dotyczy 

także producentów rozwiązań antywirusowych czy też in-

nych rodzajów oprogramowania komputerowego. 

n Grzegorz Michałek, CEO, Arcabit
W mojej ocenie w ogóle cała branża ochro-

ny będzie przenosić się w obszary typu EDR 

i XDR. Dotyczy to szczególnie dużych fi rm i in-

stytucji pracujących w oparciu o rozległe sieci 

i rozproszone zbiory zasobów, w których ataki 

i naruszenia „rozlewają się” po strukturach przed-

siębiorstwa i są nie do zatrzymania przez klasyczne me-

chanizmy ochrony. Czynnikiem ograniczającym zarówno 

sprzedaż, jak i skuteczność tego typu mechanizmów jest 

oczywiście czynnik ludzki i brak wykwalifi kowanych spe-

cjalistów, którzy potrafi ą stać się wiarygodnym elementem 

struktury EDR czy XDR. Dlatego głównym wyzwaniem sto-

jącym przed producentami jest automatyzacja procesów 

decyzyjnych klasyfi kujących zdarzenia. 

Niestety, 
największa 
zaleta 
systemów 
EDR stanowi 
zarazem ich 
słabość.
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P rzejście na pracę zdalną i hybrydową 
zwiększyło ryzyko dla bezpieczeń- 
stwa sieci i  urządzeń. Rośnie licz-

ba ataków, a cyberprzestępcy stosują coraz  
bardziej wyrafinowane metody, by kraść  
dane czy wyrządzać inne szkody, choćby 
z pomocą nowych generacji ransomware. 
Zwykły antywirus nie wystarczy, by zabez-
pieczyć firmową sieć, która obecnie rozciąga 
się na zdalne lokalizacje, urządzenia i zasoby.

Znacznie lepszą ochronę niż klasyczne 
antywirusy zapewniają rozwiązania klasy 
EDR (Endpoint Detection & Response), do 
których należy ESET Enterprise Inspector 
– zaawansowane narzędzie służące do wy-
krywania nietypowego zachowania, zagro-
żeń i ataków, przeprowadzania ocen ryzyka 
i reagowania na zdarzenia, jak również pro-
wadzenia dochodzeń i  naprawy skutków  
ataków. 

ESET Enterprise Inspector łączy 
w sobie wszystkie kluczowe rozwiąza-
nia zabezpieczające, skuteczną prewen-
cję i natychmiastową reakcję, pozwalając na 
wczesne wykrycie i identyfikację zagrożeń 
(także dotąd nieznanych) i zapobieganie ata-
kom (w tym zaawansowanym – APT), jak i na 
ograniczenie skutków naruszenia ochrony. 

Przykładem zastosowania ESET Ente-
prise Inspector jest wdrożenie narzędzia do 
proaktywnego wykrywania ransomware’u 
(w tym jego nowych form), który należy do 
największych zagrożeń w sieci. Pakiet ten 
sprawdzi się też przy analizie behawioralnej 
i rozpoznawaniu najczęściej występujących 
zagrożeń, co pozwoli ocenić, czy firma użyt-
kownika jest szczególnie narażona na atak. 
Efektywność działania Inspectora wynika 
choćby z tego, że zapewnia on nieustanne 
monitorowanie aktywności urządzeń i ana-
lizę ogromnych ilości danych w czasie rze-
czywistym, co pozwala na bieżąco reagować 
na problemy z bezpieczeństwem. 

Rozwiązanie ESET-u posiada funkcje 
zdalnego wykonywania skryptów Power-
Shell, które pozwalają na zdalną inspekcję 
i konfigurację komputerów w organizacji 

ESET Enterprise Inspector stanowi odpowiedź na  
rosnące zagrożenia czasów pandemii i problemy 
z cyberochroną, z jakimi borykają się zwłaszcza mali 
i średni przedsiębiorcy. Kompleksowe rozwiązanie 
EDR łączy najważniejsze zabezpieczenia w jeden  
pakiet, a przy tym jest łatwe we wdrożeniu i obsłudze.

ESET PROTECT Enterprise ON-PREM: 

i neutralizowanie zagrożeń bez przerywania 
pracy użytkowników. Można skonfigurować 
zasady dostępu do sieci i jednym kliknięciem 
odizolować zainfekowane urządzenie.

EDR jest łatwy we wdrożeniu i obsłudze, 
można więc go zastosować w firmach, któ-
re nie posiadają fachowców ds. cyberbez-
pieczeństwa czy własnych centrów operacji 
bezpieczeństwa (SOC). API umożliwia inte-
grację pakietu z narzędziami SIEM, SOAR, 
systemami zgłaszania problemów i  wie-
loma innymi. Chroni systemy Windows  
i macOS, co pozwala zabezpieczyć środowi-
ska wieloplatformowe. 

Wykrywanie szkodników ułatwiają filtry da-
nych, sortujące zagrożenia według popular-
ności plików, reputacji, podpisu cyfrowego, 
zachowania lub informacji kontekstowych.  

Dzięki dostosowaniu reguł zachowa-
nia, Inspector może być skonfigurowany 
do wykrywania dotychczasowych zagro-
żeń i skanowania całej bazy danych zdarzeń. 
Wszystkie reguły są oparte na języku XML, 
co pozwala na ich łatwą edycję i precyzyjne 
dostosowywanie do potrzeb środowisk kor-
poracyjnych, w tym integracji z SIEM. 

Rozwiązanie EDR jest dostępne w bizne-
sowym pakiecie bezpieczeństwa ESET PRO-
TECT Enterprise ON-PREM. Pakiet jest 
spójnym systemem ochrony zawierającym 
m. in. funkcje endpointów i serwerów, pełne 
szyfrowanie dysków, sandboxing oparty na 
chmurze oraz moduł EDR. 

Najważniejsze funkcje  
ESET Enterprise Inspector to…

n  wykrywanie zaawansowanych  

zagrożeń,

n  blokowanie ataków 

bezplikowych, 

n  ochrona firmy przed 

zagrożeniami zero-

-day, 

n  ochrona przed  

ransomware, 

n  zapobieganie narusze-

niom zasad obowiązu-

jących w organizacji. 

wszystko w jednym wszystko w jednym 
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Skuteczne narzędzia ochronne są już 
wbudowane w system Windows. Mi-
crosoft Defender stał się prawdziwym 

i silnym konkurentem dla innych uznanych 
programów antywirusowych. Ma zaawan-
sowane mechanizmy skanowania zasobów 
komputera i pobieranych z Internetu plików, 
dysponuje fi ltrem antyspamowym, jest też 
na bieżąco aktualizowany i aktywny już od 
pierwszego uruchomienia komputera.

Przed wyciekiem danych na skutek kra-
dzieży sprzętu chroni natomiast BitLocker. 
To zabezpieczające za pomocą PIN-u lub 
hasła oprogramowanie działa w  tle, więc 
użytkownicy zazwyczaj nie wiedzą nawet, 
że jest włączone. 

Jednak kompleksowa i  spójna ochrona 
urządzeń, które mają dostęp do fi rmowych 
danych, jest możliwa tylko wtedy, gdy admi-
nistratorzy mogą centralnie zarządzać usłu-
gami Microsoft Defender i BitLocker oraz 
monitorować ich status na każdym urządze-
niu końcowym. 

Eksperci baramundi reko-
mendują podejmowanie przez 
administratorów sześciu rodza-
jów działań, których celem jest 
skuteczne zabezpieczenie środowiska IT. 
Wszystkie można zrealizować za pomocą sys-
temu baramundi Management Suite (bMS).

1Weryfi kacja dostępności modułu TPM – żeby 
możliwe było skorzystanie z BitLocke-

ra, konieczne jest, aby komputer był zgodny 
w warstwie sprzętowej ze standardem Tru-
sted Platform Module (TPM) w wersji 1.2 
lub wyższej. Narzędzie baramundi umożliwia 
przeprowadzenie tej weryfi kacji w scentra-
lizowany sposób. 

2Centralna aktywacja szyfrowania podczas 
instalacji systemu operacyjnego – jednym ze 

sposobów przyspieszających wdrażanie no-
wych komputerów w fi rmie jest dostarczenie 
ich przez resellera bezpośrednio pracowniko-
wi zdalnemu. Przygotowanie urządzenia do 
pracy można przeprowadzić wykorzystując 
aplikację Microsoft Autopilot, ale przed roz-
poczęciem tego procesu należy za pomocą 
bMS skonfi gurować zabezpieczenia, w tym 
włączyć szyfrowanie twardego dysku.

3Wstrzymanie pracy BitLockera w celu instala-
cji oprogramowania – czasem pojawia się 

konieczność zdalnego wdrożenia oprogra-
mowania, które nie może współpracować 
z BitLockerem lub wymaga restartu systemu 
podczas instalacji. W takiej sytuacji system 
będzie wymagał wprowadzenia PIN-u odblo-
kowującego BitLockera, co może okazać się 
dosyć dużym utrudnieniem. Rozwiązaniem 
w tej sytuacji jest wykorzystanie narzędzi 
baramundi do wstrzymania pracy BitLocke-
ra i jej późniejszego wznowienia.

4Odblokowanie BitLockera w  firmowej sieci
– wprowadzanie kodu PIN lub hasła do 

BitLockera podczas uruchamiania systemu, 
gdy pracownicy znajdują się w biurze, mo-
że być dość irytujące, a poza tym nie wnosi 
żadnej realnej wartości. Oprogramowanie 
baramundi może pomóc w automatycznym 
ustawieniu funkcji wyłączania konieczności 
podawania kodu PIN lub hasła, gdy system 
znajduje się w bezpiecznej sieci.

5Centralne miejsce przechowywania kluczy do 
odzyskiwania danych – zdarza się, że użyt-

kownicy zapominają swoich haseł i proszą 
dział IT o pomoc. Ponowny dostęp do zaso-
bów zapewniają klucze odzyskiwania ge-
nerowane przez BitLocker. Niezbędne jest 
jednak, aby administratorzy IT przecho-
wywali je w repozytorium znajdującym się 
w odpowiednio zabezpieczonej, centralnej 
lokalizacji, takiej jak bMS.

6Weryfi kacja statusu opcji szyfrowania – gdy 
zaistnieje konieczność wyłączenia opcji 

szyfrowania, czasem może się zdarzyć, że 
administrator IT zapomni o ponownym jej 
włączeniu. Dlatego warto mieć odpowied-
nie narzędzie, które pomoże pracownikom 
działu IT utrzymać kontrolę nad sytuacją. 
Narzędzie bMS umożliwi przejrzyste mo-
nitorowanie stanu zabezpieczeń fi rmowych 
urządzeń oraz podjęcie interwencji, zanim 
dojdzie do jakichkolwiek szkód.

Więcej informacji dotyczących systemu 
baramundi Management Suite można zna-
leźć na stronie www.baramundi.com.

Podczas pandemii wielu pracowników zaczęło wykorzy-
stywać urządzenia mobilne, a czasem nawet domowe 
komputery stacjonarne, do wykonywania służbowych 
zadań. Działy IT stanęły więc przed niemałym wyzwa-
niem zapewnienia bezpieczeństwa fi rmowym danym.

Sebastian Wąsik,
Country Manager, baramundi 
software AG 

Oprogramowanie bara-
mundi Management 

dzięki baramundi Management Suite
Bezpieczna praca zdalna 
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Bazy klientów, dokumentacje projek-
towe czy umowy z  kontrahentami 
stanowią łakomy kąsek nie tylko dla 

hakerów, ale również osób zmieniających 
miejsce zatrudnienia. Problem polega na 
tym, że większość właścicieli firm nie zda-
je sobie sprawy ze szkód, jakie mogą wyrzą-
dzić odchodzący pracownicy. Nawet, jeśli 
uda się złapać kogoś na gorącym uczynku, po-
zostaje jeszcze kwestia dochodzenia swoich 
praw w procesie sądowym. Bez odpowied-
nich dowodów trudno wykazać winę podej-
rzanego, a w grę wchodzą niemałe stawki. 
Według Ponemon Institute 
średni koszt wycieku danych 
opiewa bowiem na kwotę 
3,86 mln dol. 

Jedną z  najskuteczniej-
szych metod zminimalizo-
wania ryzyka, przynajmniej 
tego związanego ze szkodli-
wą działalnością persone-
lu, jest inwestycja w system 
DLP (Data Loss Prevention). 
Oprogramowanie działa 
w ten sposób, że wykrywa wrażliwe dane 
znajdujące się w plikach i wiadomościach 
mailowych oraz zabezpiecza je przed opusz-
czeniem firmowej sieci. Gartner szacuje, że 
do końca bieżącego roku aż 90 proc. orga-
nizacji wdroży system DLP w postaci zin-
tegrowanej lub jako osobne narzędzia (dla 
porównania, w 2017 r. ten odsetek wynosił 
50 proc.). 

Jednym z  dostawców specjalizowanych 
systemów DLP jest firma Safetica. Klien-
ci cenią rozwiązania tego producenta za ła-

twość i szybkość wdrażania oraz przyjazną 
administrację. W połowie listopada na ryn-
ku zadebiutował nowy produkt – Safetica 
ONE. Producent podkreśla, że oprócz funk-
cji klasycznego DLP, oprogramowanie oferu-
je również ITP (Insider Threat Protection). 
Szeroka gama funkcji sprawia, że system mo-
że analizować zagrożenia wewnętrzne, wy-
krywać je i szybko łagodzić ich ewentualne 
skutki. Safetica ONE kontroluje i rejestruje 
wszelkie próby celowego lub niezamierzo-
nego wycieku danych, bez względu na to, 
gdzie przechowywane są poufne informacje 

lub kto uzyskał do nich do-
stęp. Szczególnie pomocna 
w  wykrywaniu zagrożeń 
wewnętrznych jest analiza 
przestrzeni roboczej i za-
chowania pracowników. 
Ta funkcja ma dodatkowy 
walor, a mianowicie dzię-
ki zrozumieniu, w jaki spo-
sób zatrudnieni korzystają 
z urządzeń czy też opro-
gramowania, pracodaw-

ca może optymalizować koszty i zwiększać 
wydajność operacyjną. Warto dodać, że Sa-
fetica ONE ułatwia zapewnienie zgodności 
z wymaganiami stawianymi przez krajowe 
i międzynarodowe przepisy prawa (RODO, 
PCI-DSS, HIPAA i normy ISO/IEC 27 001). 

informacji 
Baza danych z rekordami opisującymi ak-
tywność i bezpieczeństwo punktów końco-
wych znajduje się na serwerze fizycznym 
lub wirtualnym. Konsola umożliwia admi-
nistratorom zarządzanie politykami bezpie-

czeństwa, a także wyświetlanie zebranych 
informacji. Wszelkie działania są rejestro-
wane i zabezpieczane, zasady natomiast są 
stosowane na komputerach stacjonarnych 
i laptopach z klientem Safetica. System ten 
chroni dane na wielu kanałach i platfor-
mach, dając pewność, że są one bezpieczne 
wszędzie tam, gdzie się znajdują lub prze-
pływają. 
Możliwości Safetica ONE dodatkowo 
wzbogaca moduł User and Entity Beha-
viour Analytics (UEBA), który pozwala 
szczegółowo analizować działania użyt-
kowników i tym samym odkrywać ano-
malie w ich zachowaniu nawet wtedy, gdy 
pracują zdalnie.

Wycieki danych to jeden z największych problemów, z jakim muszą 
się zmierzyć zarówno wielkie koncerny, jak i małe rodzinne firmy. 
Niestety, często za tego typu incydentami stoją pracownicy.

Safetica ONE:   
więcej niż DLP 

Kanały chronione   
przez Safetica ONE to…

n  media społecznościowe,
n  chmura publiczna (OneDrive, Dropbox 

Google Drive Box, SharePoint), 
n  Microsoft 365,
n  komunikatory internetowe (Slack, Teams, 

Skype),
n  poczta elektroniczna (Webmail, POP3, 

IMAP, SMTP), 
n  Internet (http, https, ftp, ftps, p2p), 
n  połączenia (Bluetooth, Firewire), 
n  pamięć wymienna (USB, karty pamięci, 

zewnętrzne dyski, dyski optyczne), 
n  media (CD, DVD,  Blu-ray, drukarki),  
n  operacje (kopiowanie, wklejanie, przecią-

gnij i upuść, zrzuty ekranowe). 

Safetica ONE chroni…  
n  dane osobiste,
n  strategiczne dokumenty klientów,
n  bazy klientów,
n  dane dotyczące płatności, takie jak numery 

kart kredytowych,
n  własność intelektualną – wzory przemy- 

słowe, tajemnice handlowe i know-how,
n  kontrakty.

Dodatkowe informacje: 
Mateusz Piątek,  

Product Manager Safetica, Dagma  
piatek.m@dagma.pl.  
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niż wynosi średnia światowa, a we wrześniu 
br. wzrost (rok do roku) wyniósł 80 proc. 

Jednocześnie pogarsza się dostępność 
specjalistów od bezpieczeństwa cyfro-
wego, co skutkuje tym, że w wielu orga-
nizacjach nie ma żadnego fachowca z tej 
działki. W 2020 r. ponad połowa polskich 
fi rm (52  proc.) nie korzystała z  takich 
ekspertów wobec 42 proc. w roku 2019 r. 
– wynika z raportu Vecto. 

– Bardzo wiele mniejszych fi rm nie ma 
własnych zespołów do spraw bezpieczeństwa 
albo nawet działu IT i polega na partnerach, 

którzy często pełnią rolę zaufanych doradców. 
Umiejętne budowanie i wykorzystywanie ta-
kich relacji może być więc dla integratorów 
podstawą długofalowego, stabilnego biznesu 
– przekonuje Tomasz Rot, dyrektor sprzeda-
ży na Europę Środkowo-Wschodnią w Bar-
racuda Networks. 

Nieco lepsze, przynajmniej dla średnich 
podmiotów, dane na temat specjalistów od 
cyberochrony przynosi raport Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej. Otóż 22  proc. 
mikro fi rm deklaruje, że zatrudnia osoby 
zajmujące się zabezpieczeniem sieci i da-

Praca zdalna w sektorze małych i średnich fi rm generuje niemałe 
zagrożenia i wymaga poprawy zabezpieczeń. Zapotrzebowanie 
będzie ewoluować w kierunku kompleksowych rozwiązań, a na 
popularności powinny zyskiwać usługi zarządzane.

Polskie fi rmy w tym roku są narażone 
na wręcz zmasowany ostrzał cyber-
przeprzestępców. We wrześniu br. 

krajowe organizacje były atakowane średnio 
631 razy w tygodniu, czyli co około 26 minut 
– jak wynika z danych Check Point Research. 
Sytuacja się pogarsza, bo choć średnia za 
trzy kwartały 2021 r. to 567 ataków tygo-
dniowo, to i tak oznacza o 38 proc. więcej niż 
w roku 2020. Eksperci odnotowują przy tym 
prawdziwy szturm przy wykorzystaniu pro-
gramów typu ransomware. W Polsce wykry-
to ponad dwukrotnie więcej takich ataków 

Zdaniem specjalisty  
n Paweł Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma

Jeden optymalny model dostarczania roz-

wiązań bezpieczeństwa nie istnieje – każdy 

partner wybiera ten, który jest dla niego 

najkorzystniejszy, uwzględniając własne 

doświadczenia, bazę obecnych klientów 

i swoje plany. Obecnie najczęściej dostar-

czane są licence on premise, co wiąże się też 

z przyzwyczajeniami zakupowymi klientów. Wielu naszych 

partnerów przez lata dostosowało do tego modelu swoje 

procesy biznesowe, cyklicznie powracając do klienta wraz 

z zakończeniem licencji terminowej. W Polsce stosunkowo 

nowym modelem zyskującym stopniowo na popularności 

jest dostawca zarządzanych usług bezpieczeństwa – MSSP. 

Taki partner może uruchomić i wyłączyć ochronę dla konkret-

nych klientów poprzez swoje konto w konsoli producenta, 

zdalnie zarządzać opcjami bezpieczeństwa, sprawdzać stan 

sieci swojego klienta i modyfi kować polityki bezpieczeństwa. 
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reseller
Ochrona sieci MŚP: 

n Grzegorz Górniak, Business Unit Manager Cisco, 
Tech Data
Małe i średnie fi rmy są uważane przez cy-

berprzestępców za stosunkowo łatwe ce-

le, bo nie dysponują dużymi budżetami na 

ochronę, brak im też praktyki i personelu do 

zarządzania oraz reagowania na zagrożenia. 

Dlatego coraz częściej współpracują z zewnętrz-

nymi dostawcami usług bezpieczeństwa – MSSP, którzy 

mają zasoby do rozwiązywania problemów klienta i dbają 

o wdrażanie nowości technicznych. Główne wektory ataków 

są od dawna takie same, to jest poczta elektroniczna i kra-

dzież tożsamości. Dlatego należy pamiętać o dodatkowych 

środkach zabezpieczenia e-maili zarówno w formie lokalnej 

– sprzętowej lub wirtualnej – chmurowej bądź hybrydowej. 

Dla ochrony tożsamości konieczne staje się uwierzytelnianie 

wieloskładnikowe, bo nawet skomplikowane i często zmie-

niane hasła już nie stanowią wystarczającej ochrony. 

na wagę

złota

30_32_CRN_11_2021 tekst ochrona sieci MŚP.indd   30 09.11.2021   18:04:14



nych (choć z badania nie wynika, jaki 
jest poziom fachowości takich osób). Jed-
nak wśród fi rm małych (10 – 49 osób) i śred-
nich (50 – 249 osób) ten odsetek sięga już 
około 75 proc.

Jak przyznają dostawcy, w ostatnim roku 
największe zagrożenia dla MŚP (i nie tyl-
ko) są od lat te same – ransomware, ataki na 
e-mail (często z wykorzystaniem phishin-
gu), nieautoryzowany dostęp i  kradzież 
danych, jak też utrata ciągłości działania 

na skutek ataku. Nowe w ostatnich 
kwartałach jest to, że cyberprzestępcy na-

dal starają się wykorzystać zmianę mode-
lu pracy, na którą wiele organizacji nie było 
przygotowanych. Na przykład Eset w okre-
sie pandemii odnotował wzrost ilości ata-
ków typu „brute force” na zdalny pulpit 
o 768 proc. (pomiędzy pierwszym i ostat-
nim kwartałem 2020 r.). 

– Coraz częściej wyzwaniem dla admini-
stratorów jest zapewnianie bezpieczeństwa 
w warunkach pracy rozproszonej, gdzie po-
dział na sieć wewnętrzną i Internet częścio-

wo traci na znaczeniu – mówi Paweł Jurek, 
wicedyrektor ds. rozwoju w Dagmie.

Ryzyka powoduje zwłaszcza to, że obec-
nie działy IT nie mają pełnej kontroli nad 
zdalnymi połączeniami i  urządzeniami, 
a wielu pracowników zdalnych jest na ba-
kier z bezpieczeństwem. Nadal VPN nie 
stanowi normy, a domownicy mają słabe 
hasła dostępu do Wi-Fi i niechronione ro-
utery. Co więcej, nierzadko dzieci korzysta-
ją z laptopów rodziców i przypadkiem mogą 
zainstalować jakieś szkodniki. Kolejne kło-
poty z cyberochroną może powodować to, 
że przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają 
po usługi chmurowe, więc pracownicy prze-
twarzają poufne dane korzystając z narzędzi 
poza siecią fi rmy.

W związku z zagrożeniami związanymi 
z pracą zdalną i utrwalony już – jak się wyda-
je – model pracy hybrydowej, kluczowe staje 
się zdefi niowanie i wdrożenie takiej polity-
ki bezpieczeństwa, która uwzględnia zdal-
ne lokalizacje.

– Tylko wdrożona polityka bezpieczeń-
stwa i  dostępu do lokalnej sieci pozwala 
utrzymać odpowiedni poziom ochrony. Admi-
nistratorzy muszą mieć możliwość nie tylko 
tworzenia polityk bezpieczeństwa stacji zdal-
nych – jak kontrola aplikacji, fi ltrowanie URL, 
blokada możliwości podpięcia urządzeń pe-
ryferyjnych, ale też decydowania o tym, jakie 
aplikacje są dostępne wewnątrz sieci – pod-
kreśla Grzegorz Nocoń, inżynier systemo-
wy w Sophosie.
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n Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży 
na Europę Środkowo-Wschodnią, 

Barracuda Networks
Wobec lawinowego wzrostu użycia 

usług chmurowych klienci szukają 

sposobu na ich zabezpieczenie. Zwy-

kle bowiem model odpowiedzialności 

jest skonstruowany tak, że to użytkownik 

usługi musi zadbać o jej konfi gurację i bezpieczeństwo. 

Przykładem może być tutaj backup środowiska Offi ce 

365. Microsoft zapewnia retencję danych na poziomie 

90 dni, natomiast klienci, którzy potrzebują dłuższe-

go okresu utrzymywania danych – choćby w celu za-

pewnienia zgodności z obowiązującymi ich przepisami 

– muszą skorzystać z rozwiązań fi rm trzecich. Dużą rolę 

mogą tu pełnić partnerzy handlowi, pomagając kliento-

wi w wyborze, wdrożeniu i skonfi gurowaniu odpowied-

niego rozwiązania zgodnie z jego potrzebami. 

n Grzegorz Szmigiel, dyrektor techniczny, Veracomp 
– Exclusive Networks
Elementy bezpieczeństwa infrastruktury pozosta-

ną  z nami w obecnej formie tak długo, jak zasoby 

teleinformatyczne – aplikacje, serwery, bazy da-

nych czy stacje użytkowników – będą utrzymywa-

ne lokalnie. Najwięcej zalet będą nadal oferowały 

komercyjne platformy sprzętowe, z uwagi na swoją wy-

dajność i kompleksowość. Jeśli chodzi o systemy zarządzania bezpie-

czeństwem, analizę behawioralną mechanizmów uwierzytelniania 

wieloskładnikowego, ochronę poczty oraz platformy szkoleniowe, to 

już teraz dostarczane są one w modelu chmurowym, który połączony 

z rozliczaniem abonamentowym jest dla wielu fi rm bardzo atrakcyj-

ny. Z punktu widzenia kosztów proces budowania kompleksowych 

mechanizmów zabezpieczeń to duże wyzwanie, ale już teraz wielu 

operatorów MSSP ułatwia je, oferując usługi połączone z analityką, 

raportowaniem i zarządzaniem zasobami. Wydaje się, że najwięcej 

korzyści klientom z sektora MŚP może przynieść model MSSP.
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w zakresie cyberbezpieczeństwa, przyjdzie 
czas na implementację rozwiązań, które bę-
dą analizować zachowania zarówno na sta-
cjach, jak i w infrastrukturze sieciowej: EDR 
oraz NDR – uważa Grzegorz Szmigiel. 

 
Choć rozwiązania do cyberochrony nadal 
najczęściej dostarczane są w modelu trans-
akcyjnym, to dostawcy obserwują wzrost 
zainteresowania klientów zarządzanymi 
usługami bezpieczeństwa. Co oznacza, że 

zwłaszcza dla firm, które nie 
mają własnych specjalistów 
ds. bezpieczeństwa i działów 
IT, outsourcing może być wy-
godnym rozwiązaniem. In-
tegratorzy w takim układzie 
mogą oferować swoje usługi 
i stawać się doradcami ds. bez-
pieczeństwa.

– Partnerom takie dodatkowe 
usługi pozwalają zwiększać przychody. Model 
MSSP umożliwia też dopasowanie do klien-
ta oferty długo- i krótkoterminowej – mówi 
Grzegorz Nocoń.

Jak jednak podkreślają specjaliści, nie ma 
jednego optymalnego modelu dostarczania 
rozwiązań bezpieczeństwa – wiele zależy 
od specyfiki konkretnego klienta, w tym je-
go infrastruktury, branży, w której działa czy 
przepływów finansowych, ale także rotacji 
pracowników, specyfiki działania i innych 
czynników. Dlatego mimo trendu w kie-
runku „as-a-service” jednorazowe sprzeda-
że nadal będą mieć znaczący udział w rynku 
i prędko nie znikną. Zwłaszcza że, jak pod-
kreśla Tomasz Rot, są klienci, którzy dyspo-
nują budżetem na IT na dany rok – lub nawet 
na kilka lat – i wolą ponieść jednorazowy wy-
datek na produkt z licencją wieloletnią. Przy 
czym firmy o stabilnym, przewidywalnym 
biznesie mogą preferować nakłady CAPEX, 
podczas gdy organizacje rozwijające się dy-
namicznie, działające w sezonowym biz-
nesie czy w sytuacji wysokiej niepewności 
rynkowej, mogą preferować rozwiązania 
bardziej elastyczne, które pozwalają na bie-
żąco dostosowywać koszty do potrzeb i nie 
ponosić nakładów na kilka lat naprzód. 

– Reseller, który rozumie biznes klienta 
i potrafi mu skutecznie doradzić jest w takich 
sytuacjach na wagę złota – podsumowuje 
Tomasz Rot.  n

Obecnie małe i średnie firmy zwykle kon-
centrują się na najważniejszych dla nich 
elementach bezpieczeństwa: mają jakąś 
ochronę poczty, antywirusową końcówek 
i sieci z pomocą UTM. Tymczasem, zda-
niem specjalistów, w przypadku zdalnego 
dostępu często uprawnienia do korzystania 
z niego są nadawane zbyt szeroko i jest on 
pozostawiany bez właściwego nadzoru. A to 
sprawia, że pracownicy zdalni stają się jed-
nym z głównych wektorów zagrożeń. W tym 
kontekście warto rozważyć zabezpieczenie 
zdalnego dostępu z użyciem modelu zero-
wego zaufania. 

– Jednym z wyzwań zdalnego dostępu jest 
możliwość spójnego wymuszania polityki 
bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowni-
ków, niezależnie od ich lokalizacji. To zada-
nie ułatwiają rozwiązania pozwalające na 
ochronę w warstwie DNS, a do tego firewall 
i proxy chmurowe – mówi Grzegorz Górniak, 
Business Unit Manager Cisco w Tech Dacie. 

Ponieważ czynnik ludzki jest jednym 
z najsłabszych elementów bezpieczeństwa 
cyfrowego, klienci w sektorze MŚP muszą 
postawić na szkolenia, bez których nawet 
najlepsze zabezpieczenia technicznie nie 
wystarczą. A świadomi zagrożeń mogą stać 
się znakomitą pierwszą linią obrony. 

Tym niemniej od początku pandemii do-
stawcy odnotowują wzrost zaintereso-
wania rozwiązaniami zabezpieczającymi 
dostęp pracownikom zdalnym do sieci fir-
mowej. A to sugeruje, że świadomość zagro-

żeń nie jest wcale tak mała, jak mogłoby się 
to wydawać. Według raportu Vecto jedynie 
24 proc. pytanych firm uważa, że ich sieć jest 
dobrze zabezpieczona. Przed pandemią by-
ło zaś tego pewnych 44 proc. respondentów, 
co swoją drogą i tak nie stanowi powalające-
go odsetka. 

– Administratorzy odpowiadający za bez-
pieczeństwo oraz integratorzy, którzy do-
starczają rozwiązania i doradzają w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, bardzo szybko zde-
finiowali najważniejsze obszary, w których 
wymagane były zmiany – twierdzi Grzegorz 
Szmigiel, dyrektor tech-
niczny w Veracomp – Exc-
lusive Networks. 

Jak wylicza, w minionych 
kwartałach duża część pro-
jektów dotyczyła rozbudo-
wy infrastruktury VPN dla 
użytkowników mobilnych, 
budowy mechanizmów 
SD-WAN, poprawy bezpie-
czeństwa na stacjach końcowych (dzięki na-
rzędziom wykorzystującym nowe techniki 
analizy zagrożeń) czy uzupełnienia mecha-
nizmów kontroli dostępu o funkcje uwierzy-
telniania wieloskładnikowego. 

Krakowski VAD odnotował też zapotrze-
bowanie na narzędzia, które miały pomagać 
w rozpoznawaniu nowych niebezpiecznych 
kodów (głównie sandboxing dla urządzeń 
sieciowych oraz urządzeń klienckich), a tak-
że chronić użytkowników przed bardzo po-
pularnymi atakami socjotechnicznymi. 

– Tendencja w zakresie opisanych tech-
nologii pierwszego wyboru raczej nie zmie-
ni się w  najbliższym czasie. W  firmach, 
które uzupełnią swoje podstawowe potrzeby  
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Jednorazowe 
sprzedaże nadal 
będą mieć 
znaczący udział 
w rynku.

Zdaniem integratora 
n  Rafał Pezowicz, kierownik zespołu ds. bezpieczeństwa, Vida
W tym roku zainteresowanie rozwiązaniami bezpieczeństwa w sektorze MŚP jest 

większe niż w roku ubiegłym. Szacuję, że ten wzrost wynosi jakieś 20–30 proc., 

co wiąże się z większą liczbą ataków. Często jest tak, że firmy zgłaszają się do nas 

po pomoc, gdy już pojawi się jakiś problem. Zwykle chodzi o ataki ransomware. 

Ponadto przedsiębiorcy oczekują poprawy ochrony pracy zdalnej. Niemało z nich 

zdaje sobie sprawę, w każdym razie wśród średnich organizacji, że wymaga ona 

wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Działamy przede wszystkim w modelu 

transakcyjnym, bo w tym mamy doświadczenie i tego oczekują klienci. Oczywiście 

widzimy, że producenci zmierzają do modelu „as-a-service”, natomiast w tej chwili 

trudno mi ocenić, czy to jest dla nas bardziej korzystne. Wydaje mi się, że niezbęd-

ne byłoby wsparcie vendorów, abyśmy mogli zwiększyć zakres działalności jako 

dostawca usług bezpieczeństwa.
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Każdy przedsiębiorca prowadzący fi r-
mę jest w posiadaniu poufnych cyf-
rowych informacji, w tym danych do-

tyczących kont bankowych, klientów, pro-
jektów, kupowanych lub produkowanych 
towarów. Dlatego nawet ci najmniejsi mogą 
wzbudzić zainteresowanie cyberprzestęp-
ców, stając się ich celem. Małe i średnie fi r-
my są nawet bardziej atrakcyjne dla hakerów, 
ponieważ – w porównaniu z dużymi korpo-
racjami – mają słabsze zabezpieczenia. Tym 
bardziej, że pandemia zmusiła fi rmy do przej-
ścia na tryb pracy zdalnej. Poradzić sobie z tym 
muszą nie tylko duże organizacje. Mniejszym 
fi rmom praca zdalna stwarza jeszcze więcej 
problemów. Po prostu nie mają specjalistów 
IT, którzy byliby w  stanie przeciwdziałać 
cyberatakom. 

wszystkiego
Jednym z najlepszych i najprostszych sposo-
bów ochrony danych jest użycie rozwiązania 
UTM, idealnego dla małych i średnich fi rm 
– ze względu na przystępną cenę oraz pro-
stotę wdrożenia i obsługi, przy zachowaniu 
maksymalnego zabezpieczenia przed wiru-
sami, malware czy cyberatakami. 

Czemu urządzenia typu UTM zawdzię-
czają swoją dużą popularność? Przede 
wszystkim swojej ogromnej uniwersalno-
ści. Najprościej mówiąc, urządzenie UTM 
to wielofunkcyjna bramka bezpieczeństwa 
styku sieci z  Internetem, która zastępuje 
fi rewall, router oraz koncentrator VPN. Ja-
ko punkt brzegowy fi rmowej sieci, UTM 
zapewnia ochronę antywirusową, wykry-
wanie i zapobieganie włamaniom (IPS) oraz 
fi ltrowanie zawartości pakietów wysyłanych 

w sieci. Dzięki swoim wielu warstwom za-
bezpieczeń, takie rozwiązanie skutecznie 
chroni użytkowników przed szerokim spek-
trum zagrożeń. I choć UTM już od lat stano-
wi jedno z najważniejszych zabezpieczeń 
dla małych i średnich organizacji, to w dobie 
pracy zdalnej i rosnącego zagrożenia staje się 
– dzięki wspomnianej uniwersalności – roz-
wiązaniem właściwie nie do zastąpienia. 

w UTM-y Stormshield 
Umieszczenie wielu warstw ochrony w jed-
nym rozwiązaniu nie oznacza jeszcze, że 
sprawdzi się ono w każdej sytuacji i będzie 
zawsze skuteczne. Po prostu nie wszystkie 
produkty z UTM w nazwie są takie same. Aby 
dobrze wybrać tego rodzaju urządzenie, trze-
ba wziąć pod uwagę kilka czynników.

Przede wszystkim ważna będzie wydaj-
ność rozwiązania, ponieważ jeszcze nigdy 
ochrona fi rmowej sieci nie zależała tak bardzo 
od mocy obliczeniowej wykorzystywanych 
rozwiązań. Niezależnie od tego, czy chodzi 
o funkcje fi rewalla, IPS, VPN, fi ltrowanie stron 
internetowych czy sandboxing, Stormshield 
UTM dostarcza najwyższą wydajność i naj-
skuteczniejsze w swojej klasie bezpieczeń-
stwo, zarządzane zdalnie z poziomu WebGUI.

Istotna jest też skalowalność. Zwykle za-
kup rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa to inwestycja na lata. Dlatego produkty 
Stormshield Network Security zostały zapro-
jektowane w taki sposób, by w przyszłości 
mogły zostać rozbudowane o kolejne modu-
ły i funkcje. W rezultacie łatwo je dostosowy-
wać do stale zmieniających się potrzeb fi rmy.

Skuteczna ochrona nie powinna ograni-
czać funkcjonowania organizacji. Dlatego tak 

ważna jest wygoda wdrażania i użytkowania 
zabezpieczeń. W czasach rosnącej popular-
ności modelu BYOD kontrola użytkowników 
staje się coraz trudniejsza, szczególnie gdy 
chce się stworzyć nowoczesną i elastycznie 
działającą fi rmę. Skuteczna ochrona wyma-
ga w tej sytuacji rozwiązań, które pozwolą 
na komfortową pracę zarówno użytkowni-
kom, jak i administratorom. Ci ostatni mogą 
łatwo monitorować – za pomocą centralne-
go panelu Stormshield UTM – aktywność ca-
łej swojej sieci. Mogą zarządzać konfi guracją 
samego urządzenia oraz wdrożonymi polity-
kami bezpieczeństwa, bez trudu uzyskując 
raporty z aktywności każdego użytkownika.

Skuteczność działania i wygoda rozwią-
zania przełoży się na większą produktyw-
ność pracowników. Dzięki możliwości kon-
trolowania obciążeń sieci w urządzeniach 
UTM Stormshield można zapewnić pa-
smo dla najważniejszych rodzajów ruchu 
sieciowego. Z kolei fi ltrowanie stron inter-
netowych pozwala na tworzenie polityk, 
które ograniczą dostęp do konkretnych ser-
wisów. Blokowanie usług typu peer-to-peer 
oraz stron, które są znane z malware’u i wi-
rusów, a także tych powiązanych z phishin-
giem bądź kradzieżą tożsamości, pomoże 
wyeliminować realne zagrożenia. Oferując 
szyfrowaną łączność VPN, Stormshield 
UTM będzie również chronił użytkowników 
we wszystkich lokalizacjach, dzięki czemu 
zapewni im dostęp do fi rmowej sieci w bez-
pieczny i łatwy sposób. 

Kolejne raporty pokazują, że coraz więcej małych organizacji pada ofi arą cyberataków, 
których celem są krytyczne dla ich funkcjonowania dane. Niezmiennie skuteczną obroną 
przed zagrożeniami są wielofunkcyjne i wydajne rozwiązania UTM.

Stormshield 

Kontakt dla partnerów:
Piotr Zielaskiewicz,

Product Manager Stormshield, Dagma Bezpieczeństwo IT 
zielaskiewicz.p@dagma.pl

małe i średnie przedsiębiorstwa
zabezpiecza 
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a administratorzy, oprócz sygnału o proble-
mie, potrzebują także automatyzacji w podej-
mowaniu pewnych akcji. 

– Przykładem może być monitorowanie 
ścieżki sieciowej z punktu A do punktu B. Jeżeli 
system monitorujący wykryje, że pakiety siecio-
we nie dochodzą do lokalizacji docelowej z po-
wodu zmiany konfi guracji na urządzeniu, to 
oprócz tego, że nas o tym powiadomi, powinien 
podjąć odpowiednie działania. W tym wypad-
ku wykonać odpowiedni skrypt na urządzeniu, 
który spowoduje przywrócenie konfi guracji 
sprzed pojawienia się problemu – tłumaczy 
Piotr Szymański, Presales Engineer w Con-
nect Distribution.

Jeśli kluczem do efektywnego monitorowa-
nia jest korelacja informacji z wielu systemów, 
które pracują w warstwie sieciowej oraz apli-
kacyjnej, to – zdaniem Piotra Szymańskiego 
– optymalne są systemy modułowe, służące 
do monitorowania sieci, aplikacji, użytkowni-
ków podłączonych do przełączników, backu-
pu konfi guracji urządzeń czy monitorowania 
integralności plików. 

– Oprogramowanie, które w ramach plat-
formy webowej w jednym miejscu udostępnia 
moduły realizujące wszystkie wymienione za-
dania, będzie dla administratora ogromnym 
ułatwieniem – twierdzi inżynier warszaw-
skiego VAD-a. 

Kłopoty z  aplikacją mogą dotyczyć za-
równo warstwy sieciowej, jak i aplikacyjnej. 

Wobec rosnącej potrzeby ciągłego monitorowania sieci i bezpie-
czeństwa, wynikającej między innymi z konieczności zachowania 
zgodności z regulacjami, wzrasta popyt na stworzone do tego 
narzędzia.

Gdy rośnie zapotrzebowanie na infra-
strukturę, szybko przybywa urzą-
dzeń, które muszą zostać poddane 

monitoringowi sieciowemu oraz spełniać 
określone standardy bezpieczeństwa. Po-
nieważ współczesne środowiska IT są coraz 
bardziej złożone, to rozpoznanie poszcze-
gólnych ich komponentów sprawia coraz 
więcej problemów administratorom, którzy 
mają pod opieką rozproszone systemy infor-
matyczne. Z pomocą przychodzą wyspecjali-
zowane rozwiązania do monitorowania stanu 
działania sieci i aplikacji oraz systemy do mo-
nitorowania bezpieczeństwa.

– System monitorowania powinien przede 
wszystkim zredukować koszty, jakie organiza-
cja ponosi z tytułów przestoju sieci. Umożliwić 
skrócenie czasu na rozpoznanie i naprawienie 
usterki, zwiększyć szybkość rozwiązania pro-
blemów i wprowadzać jakąś formę automatyki 
obsługi alertów – mówi Piotr Kawa, Business 
Development Director w Bakotechu.

Dla wielu organizacji monitorowanie swo-
ich środowisk IT to spore wyzwanie. Mogą 
użyć narzędzi, które osobno realizują funk-
cje monitoringu sieciowego, bezpieczeństwa 
czy monitorowania aplikacji. Jednak stosu-
jąc takie oddzielne rozwiązania od różnych 
producentów, trudniej nad wszystkim zapa-
nować. Trzeba się przełączać pomiędzy róż-
nymi konsolami do zarządzania, a uzyskane 
informacje nie są ze sobą skorelowane. Waż-
ne są dostępność i przejrzystość danych do-
starczanych przez systemy monitorowania, 

RYNEK

Monitorowanie   
zobaczyć i zareagować
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Poprzez analizę pakietów można na samym 
początku stwierdzić, w której z nich wystę-
puje problem, a następnie użyć dodatkowych 
narzędzi – analizy ścieżki sieciowej w przy-
padku problemów sieciowych albo widoku 
całej infrastruktury i poszczególnych jej ele-
mentów w warstwie aplikacyjnej. 

O wyborze odpowiedniego rozwiązania 
do monitorowania, oprócz mnogości opcji 
i dostępnych funkcji, należy także zwrócić 
uwagę na wsparcie techniczne producenta 
oraz społeczność, jaką tworzą sami użytkow-
nicy. Ta druga jest ważna, bo bardzo często 
zanim uzyska się wsparcie od producenta, 
można znaleźć opis i rozwiązanie problemu 
na forum użytkowników danego narzędzia. 

Ponieważ obszary monitorowania sieci 
i bezpieczeństwa się przenikają, to nie może 
dziwić fakt, że na rynku dostępne są systemy 
bezpieczeństwa, które posiadają komponen-
ty do monitorowania sieci, analizy netfl ow 
czy nawet całego ruchu sieciowego. Mimo iż 
główną ich funkcjonalnością jest analiza po-
ziomu bezpieczeństwa, a więc analiza logów 
i korelacja zdarzeń, to – zdaniem Piotra Kawy 
– są w stanie konkurować z dedykowanymi 
rozwiązaniami do monitorowania. 

– Organizacje wybierające takie rozwią-
zanie otrzymują jeden spójny system i jeden 
interfejs grafi czny do obsługi incydentów bez-
pieczeństwa oraz monitorowania sieci – mówi 
specjalista Bakotechu.

Gdy chodzi o monitoring sieci, 
nie ma gotowego, jednego sce-
nariusza dla wszystkich organi-
zacji. Każda ma określony model 
pracy, a co za tym idzie: infra-
struktura, zasoby, dane czy po 
prostu narzędzia, z których ko-
rzystają pracownicy mogą być 
skrajnie różne. 

– Systemy analizujące anomalie siecio-
we nie są rozwiązaniami gotowymi do pra-
cy „po wyjęciu z pudełka”. Trzeba nakładu 
pracy i czasu, aby poznać sieć i dostosować 
modele, wzory ruchu charakterystyczne dla 
danej organizacji. Testy rozwiązania mogą 
być czasochłonne i angażować jednocześnie 
kilka osób z różnych departamentów IT – nie 
tylko działu bezpieczeństwa, ale również sie-
ciowego, produkcyjnego oraz innych, w zależ-
ności do organizacji – mówi Michał Porada, 

Monitorowanie    sieci:  sieci: 
Business Development Manager Cisco Se-
curity w Ingram Micro.

Dużą zmianą jest to, że rynek nieuchron-
nie zmierza w kierunku hybrydowego IT, 
w którym dane czy systemy przechowywane 
są nie tylko w fi rmowych data center i serwe-
rowniach. Coraz częściej wykorzystywane są 
w tym celu także instancje chmurowe. Z jed-
nej strony zapewnia to wygodę w dostępie 
do danych czy aplikacji, z drugiej – nie trze-
ba się martwić o utrzymanie infrastruktury 
czy redundancję. Ma to jednak swoje konse-
kwencje: nie wystarczy już monitorować wy-
łącznie swojej infrastruktury, ale trzeba mieć 
wgląd w elementy środowiska wyniesionego 
do chmury. Problemem jest też to, że środowi-
ska bezpieczeństwa często są projektowane 
głównie z myślą o analizie ruchu pomiędzy 
organizacją a „złym zewnętrznym światem”. 

– Tylko co zrobić w sytuacji, gdy mamy do 
czynienia z zagrożeniem, które już propagu-
je się wewnątrz sieci? Czy będziemy w stanie 
znaleźć hosta, który wyprowadza dane? Urzą-
dzenie, które nagle łączy się do niebezpiecznych 
miejsc albo próbuje skanować w poszukiwaniu 
podatności naszą sieć? – pyta Michał Porada.

W badaniu ESG „Toward Enterprise-class 
Cybersecurity Vendors and Integrated Pro-
duct Platforms” 76 proc. ankietowanych orga-
nizacji przyznaje, że detekcja i odpowiedź na 
zagrożenia staje się coraz trudniejsza właśnie 

ze względu na powiększanie 
się potencjalnej „powierzch-
ni” ataku. W  tym samym ba-
daniu 40 proc. ankietowanych 
przyznało, że największym 
problemem jest konieczność 
wykorzystania wielu rozwią-
zań dla różnych typów środo-
wisk. Rozwiązania te pozostają 
często pod opieką oddzielnych 
zespołów, co również nie sprzy-
ja efektywności operacyjnej.

Jak w takiej sytuacji sprawić, by system od-
ciążał analityka i przedstawiał mu niemal „na 
tacy” tylko to, co jest ważne z punktu widze-
nia bezpieczeństwa? W jaki sposób spowo-
dować, by jego rola nie kończyła się tylko na 
monitorowaniu, tylko rozszerzyć możliwo-
ści również o aktywne i automatyczne dzia-
łanie, które daje przewagę nad napastnikiem 
a analitykom czas, którego najczęściej nie ma 
zbyt wiele?

Zdaniem Michała Porady, z pomocą przy-
chodzi znany już od dłuższego czasu model 

Nie ma 
gotowego, 
jednego 
scenariusza 
dla wszystkich 
organizacji. 

34_36_CRN_11_2021 tekst narzedzia do moniotorowania sieci.indd   35 09.11.2021   18:06:55



Zdaniem specjalisty 

nPiotr Kawa, Business Development Director, Bakotech
Jeszcze kilka lat temu pierwszym wyborem w organizacjach, które 

wchodziły w świat monitorowania, były systemy open source, takie 

jak Nagios czy Zabbix. Obecnie wyraźnie zwiększyło się zaintere-

sowanie rozwiązaniami komercyjnymi. Klienci poszukują narzędzi, 

które będą w stanie obsłużyć heterogeniczne środowiska sieciowe 

czy serwerowe. I nie chodzi tylko o samo monitorowanie SNMP – chcą 

rozwiązań, które idą dalej, oferując zarządzanie konfi guracją, analizę ście-

żek połączeń, budowanie automatycznych map czy też analizę działania poszcze-

gólnych, często krytycznych aplikacji. Wielką przewagą systemów komercyjnych 

jest fakt, że organizacje nie muszą samemu rozwijać kodu, ponieważ od razu, out-

-of-box, dostają predefi niowane pulpity, szablony konfi guracji czy alerty.

nPiotr Szymański, Presales Engineer, Connect Distribution
Produkty do monitorowania powinny być łatwe we wdrożeniu 

i mieć wiele wbudowanych funkcji pomagających administratorom 

wychwytywać błędy. Chociażby tworzone w czasie rzeczywistym 

wykresy, w których można ująć dowolne metryki z monitorowa-

nych systemów i zobaczyć, jak wygląda korelacja między nimi. 

Ponieważ obciążeni pracą administratorzy nie mają czasu na przełą-

czanie się pomiędzy różnymi rozwiązaniami w celu znalezienia czy roz-

wiązania jakiegoś problemu, to kluczowa jest integracja wielu narzędzi w jednej 

konsoli. Dodatkowo ma to przełożenie na aspekt fi nansowy – im więcej mamy mo-

dułów czy produktów od tego samego producenta, tym bardziej można liczyć na 

lepsze warunki zakupu kolejnych komponentów.

nMichał Porada, Business Development Manager Cisco Security, Ingram Micro
Samo zrozumienie, co należy monitorować, wymaga audytu albo 

chociaż solidnego rachunku sumienia ze strony administratorów sie-

ciowych. Jakie urządzenia funkcjonują w fi rmowej infrastrukturze? 

Jakie dane są przechowywane i gdzie się one znajdują? Kto ma do 

nich dostęp? Jak są skonfi gurowane polityki bezpieczeństwa? To tyl-

ko część pojawiających się pytań, dla których właśnie ciągły monito-

ring sieci i analiza ruchu ułatwiają znalezienie odpowiedzi. Dlatego są to 

kluczowe działania wpływające na odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa. To 

dzięki nim incydenty bezpieczeństwa można znacznie lepiej zrozumieć, by potem 

– poprzez właściwe działania – skutecznie reagować na nie w czasie rzeczywistym. 
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„network as a sensor and enforcer”. W opar-
ciu o  niego zbierana jest masa informacji 
dotycząca między innymi netfl ow, danych 
o urządzeniach czy użytkownikach, podat-
nościach itp. Następnie wszystkie te infor-
macje nakładane są na siebie wraz z danymi 
pochodzącymi z zespołów odpowiedzialnych 
za rozwój bezpieczeństwa (threat intelligen-
ce). W taki sposób system uzyskuje pełny 
kontekst ruchu sieciowego. 

– Dzięki temu wiadomo, który ruch ma zna-
miona standardowego dla danego urządzenia, 
a który nie – twierdzi ekspert Ingram Micro.

Istotne będą możliwości reagowania przez 
system na generowane alarmy – czy to w po-
staci automatycznej kwarantanny hosta, 

odrzucania pakietów pochodzących z nie-
bezpiecznych miejsc, modyfikacji tablic 
routingu itp. Połączenie funkcji sensora i wy-
muszenia odpowiedniego działania w trybie 
automatycznym tworzy rozbudowany i sku-
teczny system monitoringu.

Monitorowanie nie tylko dla 

Konieczność ciągłego monitorowania i re-
agowania na incydenty, przestrzegania wy-
magań zgodności z regulacjami, zdobywania 
i odnawiania certyfi katów oraz zarządzania 
i przechowywania rejestrów zdarzeń napę-
dza popyt na systemy klasy Security Infor-
mation and Event Management (SIEM). 

Pomagają one organizacjom zarządzać da-
nymi związanymi z bezpieczeństwem i po-
dejmować decyzje w procesie wykrywania 
zdarzeń. Są one także wykorzystywane do 
identyfi kowania potencjalnych naruszeń i za-
grożeń dotyczących różnych obszarów sieci. 
Na rosnące wykorzystanie analityki bezpie-
czeństwa wpływają czynniki takie jak: auto-
matyzacja wykrywania błędów i ich naprawa, 
rygorystyczne wymogi dotyczące zgodności, 
uzyskanie pełnego wglądu w  środowisko, 
zbieranie logów i zarządzanie nimi oraz mi-
nimalizowanie liczby fałszywych alarmów.

Rozwiązania do monitorowania powinny 
mieć możliwość przekazywania komunika-
tów do systemów typu SIEM, które są w sta-
nie skorelować informacje z wielu źródeł, 
a następnie są w stanie podjąć odpowiednie 
działania, jak wyłączenie konta użytkowni-
ka czy automatyczne zablokowanie adresu IP 
skanującego porty. W segmencie korelowa-
nia zdarzeń bezpieczeństwa jest dostępnych 
wiele rozwiązań, ale są one przede wszyst-
kim przeznaczone dla dużych fi rm ze sporym 
budżetem. 

– Pod tym względem sektor MŚP został 
trochę zaniedbany – mniejszych fi rm nie stać 
na bardzo drogie platformy klasy SIEM. Roz-
wiązaniem mogą być produkty tańsze, mniej 
popularne, realizujące te same zadania, a po-
zbawione jedynie kilku funkcji względem swych 
drogich odpowiedników. Funkcji, które często 
nie są niezbędne w mniejszych organizacjach 
albo wręcz nie mają tam zastosowania – za-
uważa Piotr Szymański.

Rozwiązania do monitorowania sieci sta-
ły się podstawowymi narzędziami pracy wy-
specjalizowanych działów NOC (Network 
Operations Center) czy SOC (Security Ope-
rations Center). W specjalizowanych cen-
trach NOC działa najczęściej kilka systemów 
monitoringu jednocześnie – każdy odpowie-
dzialny za odrębny fragment, tworząc jedną 
spójną całość, aby zapewnić bezawaryjną 
pracę. 

– Oprócz monitorowania aktywnego 
SNMP, klienci inwestują w wyspecjalizowa-
ne systemy monitorowania sieci bazujące-
go na pakietach sieciowych, gdzie badane są 
opóźnienia poszczególnych transakcji, czasy 
odpowiedzi serwerów i błędy (liczone w mili-
sekundach), wszystko po to, aby aplikacje bądź 
usługi, które są krytyczne dla biznesu, były do-
starczane do użytkowników w sposób ciągły, 
bez przestojów – podsumowuje Piotr Kawa. n
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aden użytkownik firmowych zaso-
bów IT, ale także żaden proces pró-
bujący uzyskać do nich dostęp, nie 

powinien być w sposób automatyczny ob-
darzany zaufaniem. Przyjęcie takiego po-
dejścia jest obecnie konieczne wobec faktu, 
że cyberprzestępcy wykorzystują absolut-
nie każdy możliwy sposób na przeniknię-
cie do infrastruktury przedsiębiorstw. Stąd 
zmiana filozofii zarządzania dostępem do 
niej – prawo to przyznawane jest tymcza-
sowo i to na podstawie poddawanych nie-
ustannej ocenie wielu źródeł informacji 
o użytkowniku bądź procesie. 

Aby zabezpieczyć wszystkie rodzaje po-
siadanych przez firmę zasobów i danych, 
potrzeba wielu rozwiązań (przy czym nie 
istnieje jedna firma, która oferuje wszyst-
kie). Wdrażanie metodyki „zero trust” po-
winno obejmować dwie kwestie. Pierwsza 
związana jest z szeroko rozumianym za-
rządzaniem środowiskiem, koordynacją 
przepływu informacji między zabez-
pieczanymi obiektami i  rozwiązaniami 
ochronnymi oraz wdrażaniem reguł po-
lityki bezpieczeństwa. Konieczne jest też 
zapewnienie widzialności całej infrastruk-
tury i możliwości analizy występujących 
incydentów. Ważne jest również, aby udo-
stępniony był interfejs API, poprzez który 
możliwe jest przesyłanie danych pomiędzy 
systemami ochronnymi. 

Druga kwestia to spojrzenie na całe śro-
dowisko przez pryzmat poszczególnych 
„zasobów” zabezpieczanej infrastruktury. 
Kluczowi są tu oczywiście ludzie – użyt-
kownicy, administratorzy i inne osoby, któ-
re pracują dla firmy lub z nią współpracują. 
Następnie należy przyjrzeć się sprzętowi 
używanemu do prowadzenia działalności 
– serwerom, komputerom, urządzeniom 

mobilnym, ale też maszynom wirtualnym. 
Kolejną dziedziną są wszelkie kanały prze-
syłania informacji –  sieci przewodowe, 
bezprzewodowe, Internet czy łączność 
komórkowa. Ostatnią dziedzinę stanowią 
aplikacje i usługi wykorzystywane do prze-
twarzania danych, jak też same dane. 

Sophos oferuje szerokie portfolio rozwią-
zań, które ułatwiają wdrożenie w środo-
wisku IT modelu „zero trust”. Platforma 
cyberbezpieczeństwa Sophos Central kon-
soliduje informacje spływające ze wszyst-
kich produktów ochronnych Sophos oraz 
rozwiązań firm trzecich poprzez interfejs 
API. W ten sposób użytkownik zyskuje 
możliwość sprawowania nadzoru nad ca-
łym środowiskiem poprzez pojedynczą 
konsolę. Dostępna jest również funkcja in-
tegracji z rozwiązaniem SIEM dowolnego 
producenta, zapewniająca analizę danych 
z  logów zebranych z  wszystkich syste- 
mów zabezpieczających. 

Skuteczna praca platformy Sophos Cen-
tral nie byłaby możliwa, gdyby nie mecha-
nizm Synchronized Security. Gwarantuje 
on, że wszystkie produkty tego dostawcy 
wymieniają się informacjami, co umoż-
liwia automatyczne reagowanie na incy-
denty. W kontekście polityki „zero trust”, 
rozwiązania te są w  stanie dostosować 
się do kreowanych w dynamiczny sposób 
scenariuszy i  zauto-
matyzować  złożone 
zadania, które mają 
na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa, na 
przykład poprzez izo-
lowanie podejrzanych 
urządzeń. 

Wraz ze wzrostem innowacyjności cyberprzestępców konieczne jest zwiększanie  
rygorów dotyczących dostępu do firmowej infrastruktury IT. Sophos ułatwia to zadanie za pomocą 
rozwiązań zgodnych z przyjętą i powszechnie zaakceptowaną już w branży metodologią „zero trust”.

gwarancją bezpieczeństwa
Brak zaufaniaBrak zaufania    

ADVERTORIAL
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Sophos zaprasza do udziału w jednodniowej konferencji 
Sophos Cybersecurity Summit 2021, podczas której 

eksperci tego producenta oraz współpracujących z nim 
firm badawczych zaprezentują nową wersję dokumentu 

Sophos Threat Report 2022 oraz podzielą się wiedzą 
na temat najnowszych trendów dotyczących ochrony 
środowisk IT. Szczegóły pod adresem: https://events.

sophos.com/summit_emea. 

Główne korzyści  
płynące z modelu „zero trust” 
n  Kontrola nad całą infrastrukturą IT 

– rozwiązaniami on-premise (zarzą-

dzanymi przez administratorów) oraz 

zasobami platform chmurowych. 

n  Zarządzanie kontami wszystkich 
użytkowników – brak podziału na 

użytkowników wewnętrznych i ze-

wnętrznych ułatwia zarządzanie ich 

kontami, jak też zapewnia równe 

traktowanie.

n  Bezpieczeństwo przy braku możliwości 
pełnego administrowania wybranymi 
zasobami – dostęp do wiedzy o toż-

samości użytkownika, jego lokaliza-

cji, stanu zabezpieczeń urządzenia, 

z którego korzysta, aktywnej funkcji 

uwierzytelniania dwuskładnikowego 

zwiększa poziom bezpieczeństwa 

w każdym rodzaju środowiska, plat-

formy lub usługi.

n  Ograniczenie dostępu do zasobów – mo-

del „zero trust” eliminuje możliwość 

uzyskania dostępu z zewnątrz do 

wszystkich firmowych zasobów, zaś 

próba podszycia się pod konkretne-

go pracownika jest bardzo szybko 

wykrywana dzięki wzmożonym 

kontrolom jego danych do logowania 

i uprawnień. 

ZERORO
TRUSTRUST
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Obok kłopotów związanych z bra-
kiem wykwalifikowanej kadry 
specjalistów, polskich resellerów 

i  integratorów trapi kwestia dostępności 
niektórych produktów. Aż 67 proc. uczest-
ników poświęconej temu ankiety przyzna-
je, że w efekcie nie jest w stanie realizować 
wszystkich zamówień. Żadnych natomiast 
problemów z tej przyczyny nie ma jedynie 
24 proc. respondentów. Co ciekawe, jesz-
cze mniej, bo zaledwie 9 proc. odpowiedzi, 
pochodzi od menedżerów, którzy w zasa-
dzie cieszą się z niedoborów, bo te powodu-
ją wzrost cen, a więc również zysków. Wiele 
wskazuje na to, że obecna, mocno niekom-
fortowa sytuacja może potrwać. Przykłado-
wo, Pat Gelsinger, prezes Intela, stwierdził 
kilka miesięcy temu, że problemy z dostęp-
nością półprzewodników i szeroko pojętej 
high-endowej elektroniki mogą się przedłu-
żyć nawet do 2023 r. 

W sytuacji, w której na 
rynku sprzętu panuje du-
ża niepewność, można by 
się spodziewać, że wśród kadry 
zarządzającej fi rmami IT będzie rosła chęć 
sprzedaży usług chmurowych. W końcu 
mogą być one, przynajmniej teoretycznie, 
dostępne w każdym czasie i w każdej „ilo-
ści”. Jednak wśród respondentów naszej 
ankiety na ten temat nie ma ani jednego 
integratora, którego przychody w ponad 
połowie pochodzą ze sprzedaży usług 
chmurowych. Blisko co trzeci ankietowa-
ny zaznaczył natomiast, że stanowią one 
od 11 do 50  proc. przychodów. Z  kolei 
w przypadku aż 70 proc. pytanych cloud 
generuje poniżej 10 proc. całościowych 
przychodów. 

Wydaje się jednak, że w  przypadku 
chmury nie ma odwrotu – przynajmniej na 
razie – od trendu wzrostowego (pozosta-

Chociaż trudno uznać, że branża IT padła ofi arą przy-
jętej przez rząd strategii walki z pandemią, to niestety 
nie brakuje pewnych powodów do zmartwienia. 

martwią nas „puste półki” 

je jedynie pytanie o jego dynamikę). W ko-
lejnym badaniu zapytaliśmy o ewentualny 
wzrost wartości sprzedaży usług cloudo-
wych w minionych dwóch latach. Jak się 
okazuje, związany z  tym skok sprzeda-
ży zanotowało 25 proc. fi rm IT, a w przy-
padku 19 proc. utrzymują się one przez ten 
czas na podobnym poziomie. Pozostali 
ankieto wani zaznaczyli odpowiedź: „nie 
świadczymy usług cloudowych”. 

W omawianych ankietach CRN.pl wzię-
ło udział 47 respondentów. 

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  

25%
wzrosły 

w minionych 
2 latach 

19%
utrzymują się 
na podobnym 
poziomie od 

2 lat 

56%
nie świadczymy 

usług cloudowych 

Przychody z usług cloudowych 
w naszej fi rmie…

BADANIE ONLINE
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46  Ważna jest dostępność

Ostatnie kwartały naznaczone pandemią 
i niedoborami asortymentu, opóźnieniami 
w dostawach i rosnącymi cenami, zmieniły 
oczekiwania partnerów wobec producentów

50  Programy partnerskie do usług

Dostawcy usług próbują różnych sposobów, 
aby nakłonić integratorów do aktywności 
w tej dziedzinie. Programy partnerskie to 
jeden z nich

52 Nie rozdrabniamy się na wiele marek

Rozmowa z Piotrem Gawronem, dyrektorem 
zarządzającym i CFO w MADU, o podejściu 
fi rmy do programów partnerskich 
proponowanych przez producentów

PROGRAMY 
PARTNERSKIE

RAPORT
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a jak tego nie zrobi, może położyć cały pro-
jekt, a na towar po wyższej cenie i tak znaj-
dą się chętni, z czego producent dobrze 
zdaje sobie sprawę. Oczywiście rozmowa 
z pozycji siły dobrych relacji z partnerem 
raczej nie zbuduje. Dlatego cieszy fakt, 
że tego rodzaju sytuacje nie są nagminne 
i pomimo ciągłych podwyżek cen i proble-
mów z terminami, nie brakuje producen-
tów, którzy zachowują się lojalnie wobec 
partnerów i dotrzymują uzgodnionych wa-

runków dostawy. Warto 
dodać, że z punktu wi-
dzenia resellera ważna 
jest dobra komunikacja 
na temat dostępności 
i terminów, tak aby biz-
nes partnera był bar-
dziej przewidywalny. 

Dobre relacje 
Cześć resellerów za-

uważa, że z każdym rokiem maleje dla 
nich znaczenie programów partner-
skich. Wynika to z faktu, że kiedyś korzy-
ści, w tym rabaty, były o wiele bardziej 
atrakcyjne. 

– Było wiele różnych nagród, dostawali-
śmy nawet jakieś urządzenia jako bonusy, 

co było fajną niespodzianką, bo w ogóle nie 
staraliśmy się nakręcać obrotów pod takie 
nagrody – wspomina Sebastian Wilk, wła-
ściciel PC Store. 

Nie brakuje opinii, że obecnie rabaty 
są dla małych firm trudno osiągalne, a te 
upusty, które mniejsza firma jest w stanie 
uzyskać, niewiele zmieniają w kontek-
ście jego profitowości. W takiej sytuacji za 
kluczowe we współpracy z producentem 
uznaje się coraz częściej budowanie rela-
cji, jak też wymianę informacji i wiedzy. 

Piotr Mizak, właściciel PComp 3000, 
potwierdza, że obecnie dostępność pro-
duktów jest kluczowa, natomiast w jego 
ocenie udział w programach partnerskich 
niespecjalnie ma tutaj znaczenie. Znacz-

W czasach niedostatku sprzętu dobra współpraca z producentem 
powinna koncentrować się na zapewnieniu dostępności towaru. 
Jednak są resellerzy, którzy radzą sobie z tym nie biorąc udziału 
w programach partnerskich.

Ostatnie kwartały naznaczone pan-
demią i w zasadzie permanent-
nymi niedoborami tej czy innej 

części asortymentu, opóźnieniami w do-
stawach i  rosnącymi cenami, zmieniły 
oczekiwania partnerów wobec producen-
tów. Teraz już istotne są nie tylko rabaty, 
ale również zapewnienie dostępności pro-
duktów. Przy czym oczywiście nadal waż-
ne dla partnerów pozostaje wsparcie ze 
strony producenta czy dystrybutora, do-
bry i łatwy kontakt, po-
moc techniczna, na której 
można polegać, jak rów-
nież szkolenia.

– Wszyscy cierpimy 
na braki w łańcuchu do-
staw, dlatego dla partne-
ra kluczowe jest obecnie 
zapewnienie dostępno-
ści, terminowość dostaw 
i dotrzymywanie uzgod-
nionych warunków – mówi Piotr Gałecki, 
prezes spółki Kreski. 

Tymczasem, jak zauważa, bywa z tym 
różnie. Zdarza się, że producent podnosi 
ceny na już zamówiony towar, co stawia 
partnera w przymusowej sytuacji. Musi bo-
wiem kupić za tyle, ile oczekuje dostawca, 

CRN nr 11/202140

Programy Programy 
      partnerskie:       partnerskie: 

PROGRAMY PARTNERSKIE 

Producenci powinni 
zapewniać lepsze 
wsparcie finansowe 
usługowego modelu 
sprzedaży. 

ważna jest dostępność
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nie ważniejsze są dobre personalne rela-
cje z odpowiednimi ludźmi u producenta 
czy dystrybutora, które mogą pomóc part-
nerowi poza formalnymi ramami. 

– Działamy na rynku od wielu lat, stąd 
też nasze dobre kontakty. Myślę, że ma-
my też opinię lojalnego partnera, który na 
przykład nie sprzedaje „pod wodą” – mówi 
szef PComp 3000. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że 
renoma resellera, jak i dobra komunika-
cja z ludźmi producenta czy dystrybutora, 
pomagają w uzyskaniu dostępności sprzę-
tu i cen bardziej, niż podpisanie umowy 
partnerskiej. Oczywiście tak silną pozy-
cję trzeba sobie wcześniej wypracować. 
Z  drugiej strony firmy, które działają 

w segmentach, w których niedobory nie 
występują, szczególnie cenią sobie wspar-
cie ze strony producenta. 

– Kluczowe jest dla nas wsparcie tech-
niczne. Chodzi o to, aby pomoc była szybka, 
gdy klient jej potrzebuje, no i kompetentna 
– mówi Piotr Szeliga, właściciel RC Cloud.

Niestety zdarza się, że ze wsparciem by-
wa różnie. Czasami resellerzy czekają kilka 
dni na pomoc, a klient naturalnie ma pre-
tensje nie do vendora, ale sprzedawcy.

Rzecz jasna nie każdy reseller widzi ko-
rzyści z  formalizowania współpracy 
z producentem. 

CRN nr 11/2021 41

Programy 
      partnerskie: 

– Moje doświadczenie jest takie, że pro-
gramy partnerskie nie są niezbędne, aby 
dobrze ułożyć sobie współpracę z  pro-
ducentem. Przez kilkanaście lat han-
dlowaliśmy komputerami i mimo, że nie 
przystąpiliśmy do programu partnerskie-
go naszego dostawcy, to dzięki dobrym 
relacjom z pracownikiem jego serwisu mo-
gliśmy liczyć na szybką i sprawną pomoc 
– mówi Daniel Głazowski, współwłaści-
ciel Twój Serwis Komputerowy (wcze-
śniej Slot). 

Tłumaczy, że nie był zainteresowany 
formalną współpracą z  producentami 
w ramach programu partnerskiego, po-
nieważ oceniał, że jako niewielki resel-
ler i tak nie wyrobi limitu sprzedaży  

RAPORT

Kiedyś korzyści, 
w tym rabaty, były 
o wiele bardziej 
atrakcyjne. 
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wymaganego do uzyskania rabatów czy 
innych korzyści. 

– Obawiałem się, że jak wejdę do progra-
mu, to żeby wyrobić wymagany obrót, zo-
stanę zawalony dużą ilością towaru, który 
potem nie zejdzie i trzeba go będzie sprze-
dawać taniej. A sprzęt i tak kupowałem naj-
częściej w retailu, gdzie ceny są lepsze niż 
w dystrybucji – mówi Daniel Głazowski. 

Swoją drogą Twój Serwis Komputero-
wy przerzuca się obecnie na biznes so-
ftware’owy i oferuje programy do obsługi 
księgowej dla małych i średnich firm. I, co 
ciekawe, zmienił wcześniejsze podejście 
zawierając z jedną z firm umowę partner-
ską, bo ta zapewnia niezbędne wsparcie, 
jak i certyfikat, którego również oczeku-
ją klienci. To dowód na to, że resellerzy 
nie mają problemu ze sformalizowaniem 
współpracy, jeśli uzyskują realne korzy-
ści oferowane przez producenta, choć dla 
innych graczy rynkowych mogą być one 
zbyt mało atrakcyjne. Wszystko zależy 
od indywidualnych preferencji i pozycji  
rynkowej.  n

Zdaniem resellera 

n  Piotr Gałecki, CEO, Kreski 
Programy partnerskie są potrzebne z wielu powodów: ze względu na bli-

ską relację z producentem, lepszą komunikację, limity kredytowe, dostępność 

szkoleń i urządzeń. To zupełnie oczywiste, że firma angażująca zasoby i czas 

w ścisłą współpracę z producentem, generująca z nim duże obroty, będąca 

ważnym partnerem na danym rynku uzyskuje większe korzyści ze współpra-

cy, niż przedsiębiorca, który kupi u danego producenta kilka urządzeń w roku. 

Przykładem tego, o co producenci mogliby lepiej zadbać w programach part-

nerskich czy szerzej we współpracy z partnerami, jest lepsze wsparcie finanso-

we usługowego modelu sprzedaży. Zwłaszcza na rynku druku od lat widoczny 

jest trend MPS, co nie wynika tylko ze strategii producentów – oczekiwania 

klientów także idą w tym kierunku. Samodzielne finansowanie usługowego 

modelu sprzedaży przez integratora, który najpierw musi nabyć sprzęt i inne 

produkty, by móc je udostępniać klientowi, stanowi jednak duże obciążenie  

finansowe, na które mogą sobie pozwolić nieliczni. 

n  Sebastian Wilk, właściciel, PC Store
Z mojego doświadczenia wynika, że nie jest niezbędne wejście do programu 

partnerskiego, aby mieć dostęp do produktów, dobre ceny i wsparcie produ-

centa. Wystarczą umowy o współpracy i takie zawieramy. Nie jestem obciążo-

ny wymaganiami takimi, jak konieczność wyrabiania jakiegoś limitu sprzedaży 

czy uzyskania certyfikatów, a mam taką pomoc, jakiej potrzebuję – dostępność 

produktów, informacji i wsparcia. Mam za sobą wiele lat współpracy z dostaw-

cami sprzętu PC, obecnie koncentruję się na biznesie związanym z VR. Jak się 

przekonałem, tu i tu kluczowe są dobre relacje z odpowiednimi ludźmi po stro-

nie producenta albo dystrybutora i nie zależą one od tego, czy reseller zgłosi 

akces do programu partnerskiego. Po prostu trzeba sobie wyrobić właściwe 

ścieżki. Przykładowo, do jednego z producentów swego czasu nie miałem do-

brego dojścia, bo stare kontakty okazały się już nieaktualne. To sprawiło, że 

kiedyś ominął mnie duży „temat” na kilkaset komputerów. Jednak nie miało to 

nic wspólnego z tym, że nie przystąpiłem do programu partnerskiego tej firmy. 

PROGRAMY PARTNERSKIE 
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Kluczowe są relacje  
z odpowiednimi ludźmi  
po stronie producenta. 
Liczy się też wymiana 
informacji i wiedzy.

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

facebook.com/crnpolska www.linkedin.com/company/crn-polska

twitter.com/crn_polskawww.crn.pl
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Program iiyama Kaizen działa już od 
2002 roku, zapewniając partnerom 
nieprzerwane wsparcie, ale w myśl tej 

japońskiej fi lozofi i i on potrzebuje zmian, 
a trudno wyobrazić sobie 
lepszą okazję niż przypa-
dające w przyszłym roku 
20-lecie. Formuła progra-
mu zostanie odświeżona 
z myślą o nowych trendach 
biznesowych, którym pod-
legają partnerzy japońskiego producenta. 
Przede wszystkim chce on w ten sposób za-
dbać o interesy resellerów, którzy koncentro-
wali się przez lata na sprzedaży w sklepach 

stacjonarnych, a obecnie działają również 
(lub tylko) w modelu B2B.  iiyama przygo-
tuje również zmiany dla partnerów AV oraz 
integratorów IT, którzy poza monitorami 

desktopowymi, sprzedają 
monitory wielkoformato-
we i  monitory dotykowe. 
Produkty z kategorii Pro-
fessional Displays stanowią 
w tej chwili około 35 proc. 
biznesu tej marki w Polsce. 

Obszar jest więc na tyle duży, że konieczna 
staje się potrzeba dostosowania korzyści wy-
nikających z uczestnictwa w Kaizen również 
dla partnerów z obu powyższych grup. 

To, co nie ulegnie zmia-
nie, to zasady przystępowania do iiyama 
Kaizen. Program jest nadal dostępny dla każ-
dego partnera tej marki w Polsce. Osiągnię-
cie wyższego statusu partnerstwa wynika 
zaś wyłącznie z efektów współpracy i nawet 
nowi mniejsi partnerzy mogą w perspek-
tywie roku zdobyć najwyższy status part-
nerstwa GOLD. Autoryzacja w programie 
i możliwość osiągania wyższych statusów 
daje im możliwość generowania większej 
marży na produktach oraz dodatkowego 
zwrotu na działania marketingowe, które 
pozwolą zwiększyć sprzedaż. Dla przedsta-
wicieli producenta najważniejszy jest z kolei 
jak najlepszy kontakt z partnerami. 

Partnerów iiyama ucieszy na pewno, że 
nadal będzie świadczone wsparcie serwiso-
we w ramach fl agowego produktu progra-
mu Kaizen, czyli Gwarancji Zero Martwych 
Pikseli. Pomaga to resellerom zadbać o do-
bre relacje z ich klientami. W ten sposób 
użytkownik końcowy ma możliwość wy-
miany na produkt wolny od nieprawidło-
wo pracujących pikseli w przeciągu 30 dni 
od daty zakupu (dotyczy monitorów desk-
top), a sprzedawca będący członkiem Ka-
izen zyskuje bezpieczeństwo –  zarówno 
w przypadku zwrotu monitora bezpośred-
nio u sprzedawcy, jak również za pośrednic-
twem  autoryzowanego serwisu. 

iiyama od lat cieszy się zaufaniem polskich użytkowników i utrzy-
muje w pierwszej trójce sprzedaży monitorów w naszym kraju. Za 
sukcesem fi rmy stoją nie tylko udane produkty, charakteryzujące 
się najlepszym stosunkiem ceny do jakości, ale i unikatowy w skali 
Europy program korzyści dla autoryzowanych partnerów.

iiyama Kaizen: 

RAPORT
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Mariusz Kuczyński, 
Dyrektor Generalny 
Podobnie jak w tech-

nologii, w modelu 

biznesowym kieru-

jemy się japońską 

fi lozofi ą. Nasz pro-

gram partnerski Kaizen opiera się na 

koncepcji zarządzania, która stała 

się podstawą sukcesu gospodarcze-

go Japonii. Jej istotą jest stopniowa 

poprawa, nieustanne doskonale-

nie wszystkich aspektów działalno-

ści – właściwego podejścia do klienta, 

badania sukcesu innych, gromadzenia 

i analizowania informacji, kreatywne-

go podejścia do marketingu. 

Robert Tomaszewski, 
Business Development Manager 
Professional Displays
Ostatnie lata pokazały nam, 

że po długim czasie dzia-

łania nasz program wyma-

ga dostosowania do zmian 

zachodzących na rynku. Zmienia się profi l 

działania naszych klientów, zmienia się profi l 

rynku. Duża część sprzedaży detalicznej prze-

nosi się do Internetu. Partnerzy, którzy do tej 

pory prowadzili sklepy stacjonarne nadal z na-

mi zostali, przenieśli jednak dużą część swo-

jej pracy w obszar B2B. Dla tych partnerów 

w 2022 roku ogłosimy zmiany w programie, 

które pozwolą na to, żeby dalej mogli bez-

piecznie w nim funkcjonować.

Marek Magiera,
Key Account 
Manager 
Bez wątpienia 

sukcesem na-

szego progra-

mu jest to, że 

jego uczestnicy zostają z nami na 

wiele lat. Nasze produkty sprze-

dają się z powodzeniem w naj-

większych sieciach handlowych. 

Prowadzone w ramach programu 

Kaizen działania marketingowe 

zwiększają zdecydowanie nasze 

zasięgi i pozwalają na dołączenie 

do programu mniejszym fi rmom 

partnerskim.

SPECJALIŚCI IIYAMA O PROGRAMIE KAIZEN

nowa formuła
na nowe czasy

Dodatkowe informacje:
r.tomaszewski@iiyama.com

m.magiera@iiyama.com

program
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Elastyczność i  równoprawne podej-
ście do wszystkich partnerów to dwa 
elementy, które powinny cechować 

programy partnerskie, gwarantując w ten 
sposób satysfakcję dla współpracujących ze 
sobą stron. Dzięki temu możliwe jest bieżą-
ce dostosowywanie działań producenta do 
potrzeb rynku i stałe doskonalenie narzę-
dzi oraz oferowanych usług. Z powyższego 
założenia wychodzą specjaliści Schneider 
Electric z pionu Secure Power, na potrzeby 
którego powstał mySchneider IT Solution 
Partner Program, cieszący się dużym po-
wodzeniem nie tylko w skali globalnej, ale 
również na polskim rynku. Jego począt-
ki sięgają lata wstecz, kiedy funkcjonował 
pod nazwą APC Channel Partner Program. 
W nowej wersji pojawił się w 2021 r. i była 
to zmiana jakościowa, przekładająca się na 

jeszcze lepszy, prostszy i bardziej elastycz-
ny model współpracy. 

Integratorzy w ramach programu partner-
skiego Schneider Electric mają dostęp do 
wszystkich narzędzi i wsparcia w ramach 
jednej platformy. Producent na bieżąco uzu-
pełnia materiały szkoleniowe, kładąc nacisk 
na ich aktualność i przydatność dla partne-
rów. Portal oferuje dostęp do takich narzę-
dzi jak LEC (ang. Local Edge Confi gurator), 
który ułatwia projektowanie rozwiązań 
brzegowych przy użyciu najlepszej infra-
struktury od Schneider Electric, czy ORP 
(ang. Opportunity Registration Portal), au-
tomatyzujący proces zgłaszania projektów.

Ze Schneider Electric współpracuje
aktualnie blisko półtora tysiąca partnerów.

Struktura programu podzielona jest na 
kilka poziomów autoryzacji: od poziomu 
podstawowego (Registered Partner) po 
poziomy kwalifi kowane, takie jak Select 
Partner, Premier Partner oraz Elite Part-
ner. Ten ostatni dedykowany jest dzia-
łalności z obszaru Data Center. Obecnie 
w Polsce w gronie fi rm objętych jednym 
z  poziomów kwalifi kowanych znajduje 
się blisko sześćdziesiąt podmiotów. Jeden 
z nich – fi rma AODC – należy do grupy 
Elite Partner Schneider Electric.

Warto podkreślić, że poziomy Select oraz 
Premier powiązane są z szeroką gamą spe-
cjalizacji po to, aby partner mógł rozwijać 
jednocześnie nawet kilka spośród swoich 
kluczowych kompetencji. Liczne szkole-
nia i certyfi katy pozwalają zaś aktualizować 
partnerom strategię biznesową i sprawiają, 
że są oni gotowi na nadciągające na rynku 
zmiany.

biznesu
Podstawowe cele programu są wspólne dla 
Schneider Electric oraz partnerów. Co na-
turalne, obu stronom zależy między innymi 
na zwiększeniu zyskowności prowadzo-
nego biznesu i zadowoleniu klientów koń-
cowych. Dzieje się to dzięki zapewnieniu 
profesjonalnego poziomu sprzedaży oraz 
wsparcia technicznego możliwego za spra-

wą dostępności szeregu zdigitalizowanych 
narzędzi. Wszystko to uzupełniane jest 
o wspólne, efektywne działania marketin-
gowe. Wsparcie sprzedażowe gwarantuje 
zdywersyfi kowany zespół, w skład którego 
wchodzą zarówno doświadczeni eksperci, 

Czas pandemii wystawił na próbę relacje biznesowe w skali całego globu. Z tego trudnego 
okresu wiele biznesów wyszło jednak bogatszych o nowe doświadczenia i jeszcze lepsze 
modele współpracy.

Schneider Electric:
stawiamy na długofalową

PROGRAMY PARTNERSKIE 
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współpracę z partnerami

Opracowanie 
wyceny projektu 
może być 
przygotowane 
już w ciągu 
24 godzin.
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zoptymalizować docelowe rozwiązanie pod 
konkretne potrzeby klienta.

Koordynacja warunków cenowych na 
poziomie całego, obejmującego kontynent 
regionu ma wpływ na ograniczenie tzw. 
szarego kanału dystrybucyjnego, co także 
jest doceniane przez partnerów i przekłada 
się na zabezpieczenie przestrzegania wa-
runków wynikających z umów. W ramach 
mySchneider IT Solution Partner Program 
wszystkie dokonywane na terenie Europy 
transakcje są koordynowane, dzięki czemu 
polityka wykorzystywania cen specjalnych 

jak i juniorzy, którzy często potrafi ą wnieść 
do projektu świeże spojrzenie.

Resellerzy często narzekają na brak równo-
wagi we współpracy z producentem, kło-
potliwe wymogi czy brak lojalności. Często 
wiąże się to po prostu z brakiem koordynacji 
działań między poszczególnymi działami 
po stronie producenta, co prowadzi do nie-
korzystnych z punktu widzenia partnerów 
sytuacji. W efekcie mogą być odsuwani od 
poszczególnych projektów, co rodzi niezro-
zumienie i oczywiste niezadowolenie.

mySchneider IT Solution Partner Pro-
gram prowadzony jest w taki sposób, aby 
uniknąć podobnych trudności. Dzieje się to 
dzięki doskonałej współpracy między ze-
społami Channel oraz Enterprise, w efekcie 
czego niemożliwe jest odsunięcie partne-
ra od danego projektu bez jego wiedzy czy 
też wbrew jego zamiarom. Co więcej, szyb-
ki czas odpowiedzi na zapytania partnerów 
pozwala na niezwykle sprawne działanie.

– Jeśli posiadamy dostatecznie dużą licz-
bę informacji, opracowanie wyceny projektu 
może być przygotowane już w ciągu 24 go-
dzin. Tak szybki proces decyzyjny jest możli-
wy właśnie dzięki dobrze skonfi gurowanym 
narzędziom, choćby takim, jak wspomniane 
wcześniej LEC i ORP – podkreśla Mirosław 
Pisaniec, Secure Power Channel Manager. 

Dodaje przy tym, że każdy partner fi -
nalnie otrzymuje od producenta opartą 
na faktach informację zwrotną. Eksperci
Schneider Electric uczciwie informują 
go choćby o potencjalnych zagrożeniach, 
takich jak ograniczona dostępność pro-
duktów czy przecięte łańcuchy dostaw. 
Producent działa w modelu sprzedaży kon-
sultacyjnej, aby w jak największym stopniu 
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jest wypracowanie zdrowego mechanizmu 
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cyjne i najciekawsze rozwiązania globalne. 

Doskonałym przykładem są kompleksowe 

informacje na temat najnowszych trendów 

w obszarze zarządzanych usług zasilania 

z myślą o Managed Service Providerach. 

W jaki sposób dostosowujecie zapisy programu 
do nowych trendów biznesowych? 
Współpracując z  partnerami, optyma-

lizujemy standardowy model sprzeda-

ży i proponujemy nowe kierunki rozwoju, 

obejmującego między innymi świadczenie 

najnowocześniejszych usług z zakresu in-

teligentnego oprogramowania, opartego na 

rozwiązaniach chmurowych. Mam tu na my-

śli choćby platformę EcoStruxure IT Expert 

dedykowaną monitoringowi infrastruktu-

ry informatycznej lub EcoStruxure Building 

Advisor dla zarządzania budynkami wypo-

sażonymi w najnowocześniejsze systemy. 

Na jaką cechę waszego programu partnerskiego 
należy zwrócić szczególną uwagę?
Nasz program partnerski ma bardzo ela-

styczną formułę za sprawą możliwości wy-

boru przez partnera specjalizacji właściwej 

dla jego „core” biznesu. Z kolei szkolenia i cer-

tyfi katy w zakresie najnowszych trendów 

rynkowych pozwalają aktualizować strategię 

biznesową i przygotować fi rmę na nadcho-

dzące zmiany. Wszystko to bez skompliko-

wanych procedur i formalności związanych 

z uczestnictwem. 

Na ile mySchneider IT Solution Partner Program 
jest globalny, a na ile lokalny? 
W ramach naszego programu działamy lokal-

nie, czerpiąc z doświadczeń globalnych. Mo-

żemy śmiało założyć, że udostępniane przez 

nas materiały wyznaczają kierunek na pol-

skim rynku, ukazując najbardziej innowa-

Zdaniem eksperta
Mirosław Pisaniec, Secure Power Channel 
Manager w Schneider Electric  

RAPORT
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w  zasadzie niepotrzebnie inwestował 
środki finansowe w serwery czy macie-
rze dyskowe. Tym bardziej, że nie wyko-
rzystywał nawet połowy ich potencjału. 
W epoce ekonomii współdzielenia ma być 
inaczej – taniej, łatwiej i szybciej. Usługo-
dawcy zachęcają, aby w czasie negocjacji 
posługiwać się argumentem dotyczącym 
samochodów i hulajnóg wypożyczanych 
na minuty lub podać przykład Netflixa. To 
może jednak nie przekonać rozmówcy. 

Paweł Miszkiewicz, Channel Manager 
w HP, przyznaje, że to właśnie czas, jaki 
należy poświęcić na rozmowę z klientem 
zniechęca resellerów do modelu „as a ser- 
vice”. Sprzedaż usług wymaga jednak du-
żo więcej zaangażowania niż przesuwa-
nie pudełek. 

– Często obserwujemy także opór po 
stronie działów zakupów. Jeśli mamy 
ofertę A i B, są one łatwe do porównania.  

Natomiast gdy pojawia się zupełnie inna 
propozycja, pojawiają się wątpliwości, do 
czego można ją porównać. Warto podkre-
ślić, że obecnie organizacje na całym świe-
cie zmieniają swoje myślenie o IT, coraz 
częściej rozważając model „as a service”. 
Świat idzie w stronę modeli usługowych, 
czego przykładem jesteśmy my sami, jako 
konsumenci korzystający z różnego rodzaju 
platform – podkreśla Marek Hojda.

(Nie)przejrzyste programy 
Wszystkie prognozy wskazują na to, że po-
pularność modelu „as a service” w branży 
nowych technologii będzie w  najbliż-
szych latach wzrastać. Jednakże dostawcy 
usług nie zamierzają czekać z założonymi 
rękami na rozwój wypadków i podejmują 
inicjatywy, które mają na celu zmotywo-
wanie resellerów do większej aktywności. 
Widać to chociażby na przykładzie pro-
gramów partnerskich, w których pojawia 
się coraz więcej odpowiednich zapisów. 

Dostawcy usług próbują różnych sposobów, aby nakłonić  
integratorów do sprzedaży tychże. Realizacja tego planu  
wymaga jednak wyjątkowo dużej cierpliwości i kreatywności.

Wejście w świat usług może być 
bardzo intratnym biznesem 
– przekonują szefowie Micro-

softu, Google’a, AWS-u oraz wielu innych, 
mniejszych usługodawców. Jednak wie-
lu resellerów nie podziela tego entuzja-
zmu i nadal preferuje tradycyjne metody 
sprzedaży. Zdaniem Marka Hojdy, Indi-
rect Sales Managera w HPE, niechęć do 
modelu usługowego najczęściej wynika 
z obaw przed czymś nowym. Trudno się 
temu dziwić, bowiem nikt nie lubi zmian, 
a tym bardziej, jeśli wywracają istnieją-
cy ład do góry nogami. A tak właśnie jest 
w przypadku umów „as a service”. 

Po pierwsze, zmieniają strukturę prze-
pływów finansowych. Po drugie, zmuszają 
do tego, żeby od nowa uczyć się rozma-
wiania się z klientem. Szefowi działu IT 
lub właścicielowi takiej czy innej organi-
zacji należy wytłumaczyć, że wcześniej 
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do usług 
Programy partnerskie 
PROGRAMY PARTNERSKIE

WARTOŚCI DODANE  
programów partnerskich oczami integratora  
n  wysoka marża sprzedaży

n  jasne reguły współpracy

n  wysoka etyka 

n  poziomy partnerstwa zależne od 

sprzedaży / regionu / rynku

n  dostęp do materiałów marketin-

gowych / sprzedażowych

n  darmowe POC-e

n  dostęp do zasobów ludzkich 

wspierających powyższe procesy 

(marketingowcy / handlowcy)

n  wspólne realizowanie wdrożeń

n  dostęp do darmowych  

szkoleń / certyfikacji

n  udział w akcjach  

marketingowych / szkoleniowych

Ź
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Zdaniem integratora 
n  Adam Kotecki, CEO, Cloudica 
Pamiętajmy, że zarządzający progra-
mami mają zwykle przewagę wiedzy 
nad poszczególnymi partnerami. Ich 
perspektywa jest „perspektywą he-
likoptera”. Widzą cały rynek, mają 
interakcje ze wszystkimi partnerami, 
zarządzają wszystkimi transakcja-
mi. Istnieje zatem ryzyko wykorzy-
stania tej wiedzy w sposób niejasny 
czy nietransparentny. W biznesie nie 
oznacza to, że partner – nawet o tym 
wiedząc – wycofa się; raczej spowo-
duje to, że i on zacznie grę na nie-
równym boisku. Oznacza to psucie 
rynku, a to ostatecznie jest porażką 
wszystkich jego uczestników. Każdy 
zatem dostawca, ale w szczególności 
zarządzający programem, powinien 
mieć to na uwadze i dbać o etykę 
biznesu, w szczególności programu 
partnerskiego. 

Niestety, problem polega na tym, że lek-
tura tego typu dokumentów często przy-
prawia resellerów o zawrót głowy. Choć 
dostawcy zgodnie przyznają, że program 
partnerski powinien być przejrzysty, czę-
sto robią wiele, aby było dokładnie na od-
wrót. Hanna Fernandez, Partner Program 
Manager w OVHcloud, uważa, że reselle-
rów skutecznie odstraszają: skompliko-
wane zasady i biurokracja, przeciągające 
się procedury i negocjacje prawne, trud-
ności z płatnościami, zbyt niskie marże 
w  porównaniu do wysiłku włożonego 
w  obsługę programu czy brak API do  
rozliczeń. 
Wyeliminowanie wymienionych niedo-
ciągnięć nie jest wcale łatwe. Chyba naj-
większym wyzwaniem, z  jakim muszą 
się zmierzyć twórcy programów part-
nerskich, jest nadążanie za zmianami 
zachodzącymi w świecie IT. Specjaliści 
od marketingu i  sprzedaży często ma-
ją odmienne koncepcje formułowania 

przekazu do partnerów. Krytyce podle-
ga nierzadko próba dostosowania pro-
gramów do strategii hybrydowej. Może 
to prowadzić do tego, że programy part-
nerskie stają się coraz bardziej złożone 
i przeładowane. Przeciwnicy tej metody 
nawołują do tworzenia nowych progra-
mów, koncentrujących się raczej na wyni-
kach biznesowych niż promowaniu takiej 
czy innej technologii. Przykładowo, Adam 
Kostecki, CEO Cloudica, widzi miejsce na 
rynku dla programów partnerskich o bar-
dziej spłaszczonej strukturze, nie opiera-
jącej się o portfolio jednego producenta 
czy dystrybutora, ale kilku równorzęd-
nych – na zasadzie „peer-to-peer”- wspie-
rających się wzajemnie w  sprzedaży 
komplementarnych wobec siebie usług 
czy produktów. 

Dheeraj Pandey, były CEO Nutanixa, 
wyznał w jednym z wywiadów, że jed-
nym z jego większych błędów było stwo-
rzenie zbyt wielu programów, które  
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w żaden sposób nie były ze sobą powią-
zane, co przysporzyło sporo kłopotów 
partnerom tego producenta. Ostatecznie 
Nutanix uporządkował i połączył pro-
gramy w jeden dokument. Zapewne 
dużo racji ma David Friend, CEO 
Wasabi, wychodzący z założenia, 
że projektowanie prostego progra-
mu partnerskiego jest jak opracowy-
wanie każdego innego produktu – aby 
był prosty, wymaga od swojego twórcy 
dużej dyscypliny. 

Programy partnerskie 
w praktyce
HPE jest producentem utożsamia-
nym przede wszystkim z tradycyj-
nym modelem sprzedaży. Niemniej 
Antonio Neri, CEO koncernu, od 
dwóch lat dokłada starań, aby poka-
zać tę fi rmę z nieco innej strony. Je-
żeli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
już w przyszłym roku cała oferta HPE 
będzie dostępna w modelu „as a service”.
Koncern już wprowadził do programu 
partnerskiego pewne elementy, które 
pozwalają szybciej dołączyć do nie-
go partnerom zajmującym się wy-
łącznie sprzedażą usług. 

Tak czy inaczej, najlepszym ma-
gnesem dla resellerów jest atrak-
cyjny system prowizji. Jednak nawet 
najbardziej hojny program partnerski 
nie przyniesie efektów, jeśli sprzedawana 
usługa nie będzie odpowiadać na potrze-
by klienta. Adam Wójcicki, Business 
Development Manager –  CSP/
Alliances w  Dell Technologies, 
zwraca uwagę na problem, o któ-
rym mówi się zdecydowanie mniej, 
aniżeli o prowizjach czy szkoleniach. 

–Inwestycje we własne centra danych 
oraz zasoby techniczne, umożliwiające 
w reżimie 24/7 zarządzanie i utrzymywa-
nie środowiska klientów, mogą być dla czę-
ści resellerów barierą nie do przejścia. Tego 
typu inwestycje nie do końca mają sens, bo 
widać wysoką konsolidację powierzchni 
wśród kilku kluczowych centrów danych 
– mówi Adam Wójcicki.

Nauka na pierwszym miejscu 
Model usługowy w Polsce dopiero racz-
kuje i trudno się spodziewać się, że przy-
szły rok przyniesie spektakularny boom 

Zdaniem specjalisty 

nAdam Wójcicki, Business Development Manager – CSP/Alliances, Dell Technologies
Marża to jeden z podstawowych benefi tów niezależnie od modelu part-

nerskiego. W przypadku sprzedaży usług nie jest to jednak element, któ-

ry pozwala na efektywny rozwój współpracy. Model usługowy to łatwa 

i szybko dostępna usługa dla klientów końcowych. Realizacja takiego sce-

nariusza wymaga kompleksowego podejścia do współpracy z partnerami. 

Z jednej strony będzie to stałe wsparcie technologiczne, pomoc przy budo-

waniu konkretnych usług, obsługa serwisowa, z drugiej zapewnienie przewidy-

walności dotyczącej kosztów pozyskiwania konkretnych rozwiązań Przewidywalność 

taka często realizowana jest poprzez umowy ramowe dostępne dla naszych partne-

rów w ramach modelu biznesowego Cloud Service Provider. 

nAgnieszka Szarek, Channel Manager, Fortinet 
Program partnerski powinien być sformułowany w sposób jasny i niepo-

zostawiający wątpliwości co do jego zapisów. Resellerzy powinni znać 

wszystkie zasady, korzyści, jakie mogą osiągnąć, ale też stawiane przed 

nimi wymagania. Do sprzedaży usług z pewnością zachęca dobra marża, 

ale są też inne czynniki, takie jak sprawdzone na rynku rozwiązania, na-

rzędzia raportujące i dostęp do dodatkowej wiedzy. Poza tym działa tutaj 

prawo popytu i podaży. Rynek zarządzanych usług cyberbezpieczeństwa ro-

śnie i wygrają na tym ci integratorzy, którzy włączą je do swojej oferty. Do najczęściej 

sprzedawanych przez naszych partnerów usług należą: audyt, kontrola systemów, za-

rządzany UTM i monitorowanie bezpieczeństwa. 

nHanna Fernandez, Partner Program Manager CEE, OVHcloud 
Zachęcający program partnerski cechują proste zasady, niski próg wejścia, 

przejrzysta umowa oraz zrozumiały model biznesowy, odpowiadający 

na pytanie „dlaczego z nami”. Pomocne są ponadto efektywnie działające 

procedury, a także czytelny portal partnerski i przyjazne narzędzia współ-

pracy. Do sprzedaży usług zachęcą stabilne i jasne zasady promocji part-

nerów na kolejne poziomy partnerstwa. Gwarantem powodzenia jest także 

czynnik ludzki – partner nie może być zostawiony samemu sobie, a dwustron-

na komunikacja potrzeb wiele ułatwi. 

nMichał Paschalis-Jakubowicz, CEO, Oktawave 
Dobry program partnerski powinien dawać realną szansę na atrakcyjny 

zarobek oraz wspierać sprzedaż usług lub produktów, które są w polu za-

interesowania klienta końcowego. W przypadku usług chmurowych klu-

czowym warunkiem do zaangażowania się partnerów w ich sprzedaż są 

szkolenia. Muszą one obejmować aspekty technologiczne, ponieważ za 

zwiększającym się zainteresowaniem ze strony klientów usługami chmuro-

wymi nie nadążają kompetencje wewnętrznych zespołów IT. Potrzebują one 

wsparcia w zakresie projektowania, optymalizacji, wdrożenia oraz utrzymania chmu-

ry. Szkolenia sprzedażowe pomagają nie tylko dotrzeć do klienta, ale też poprawnie 

skalkulować wszystkie benefi ty wynikające z korzystania z usług chmurowych. 

PROGRAMY PARTNERSKIE
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na rozwiązania w modelu „as-a-service”.
To akurat dobra wiadomość dla integra-
torów, którzy dopiero rozważają wejście 
w ten obszar rynku. Nie trzeba działać 
w pośpiechu, lecz na spokojnie przyj-
rzeć się propozycjom współpracy ofe-
rowanym przez dostawców. Dopiero na 
podstawie dokładnej analizy uzyskać 
można sensowną odpowiedź na pytanie: 

czy gra jest warta świeczki? Przy czym 
wejście na nowe pole gry wymaga przy-
swojenia jej reguł. A z tym akurat nie po-
winno być problemów, bowiem dostawcy 
zapewniają szeroką gamę szkoleń adre-
sowanych zarówno do handlowców, jak 
i inżynierów. Wiedza jest zatem na wy-
ciągnięcie ręki, trzeba tylko wykonać 
pierwszy krok.  n
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o zasady ofertowania i ustalania po-
ziomu cen dla różnych grup klien-
tów. W takim przypadku osoba na 
tym stanowisku musi wykazać się 
wysokimi kompetencjami media-
cyjnymi i biznesowymi. Channel 
Manager potrafiący sprostać tym 
wyzwaniom będzie ceniony. 

Jak oceniacie programy partner-
skie, w których uczestniczycie? 
Zacznę od tego, że programy part-
nerskie same w sobie nie są kluczo-
we dla naszej strategii biznesowej. 
Stanowią coś, co nam w działaniu 

pomaga, ale czasami też przeszkadza. W zasa-
dzie jest to rodzaj umowy biznesowej, w któ-
rej zawarte są obowiązki i korzyści dla każdej 
ze stron i moim zdaniem powinno się zadbać, 
aby wszystkie elementy były odpowiednio 
wyważone. Przy czym, jak wspomniałem, 
korzyści wynikających z programów part-
nerskich nie traktujemy jako naszego głów-
nego profitu ze sprzedaży. Oczywiście część 
naszych konkurentów traktuje ten właśnie 
aspekt programów partnerskich jako spo-
sób na obniżanie cen, a więc standardowej 
marży, licząc na późniejszy zwrot posprze-
dażny. U nas taki zwrot, jeśli ma miejsce, 
to niejako przy okazji. Wypracowane w ten 
sposób środki przeznaczamy na inwestycje 
czy inne działania na rzecz dalszego wzro-
stu firmy. Natomiast cena jest u nas pochod-
ną tego, jakie rozwiązanie przygotowaliśmy 
dla klienta i jakie usługi są z tym związane.  
Program partnerski nie ma na to wpływu. 

Czy programy dużych korporacji są do-
stosowane do realiów polskiego rynku? 
Zwłaszcza w kontekście celów przycho-
dowych? 

CRN Jak oceniacie pracę Channel Ma-
nagerów na polskim rynku: jakie cechy 
w nich cenicie, a jakie są do poprawy? 
Piotr Gawron Z doświadczenia wiem, że 
praktycznie każdy Channel Manager, roz-
poczynając pracę na tym stanowisku, chce 
zmieniać zasady programu partnerskiego, 
rozwijać ten program według nowych, wła-
snych reguł i kryteriów, dostosowywać go 
do nowej oferty czy trendów rynkowych. 
Taka jest jego rola, ale od razu trzeba tutaj 
przyznać, że tego elementu partnerzy bar-
dzo nie lubią, gdyż wprowadzane zmiany 
są niejednokrotnie przeciwnością wypra-
cowanych i dobrze działających procesów. 
Oczywiście dobry Channel Manager, czego 
już niejednokrotnie doświadczyliśmy, może 
pewnymi zmianami rzeczywiście poprawić 
wyniki sprzedażowe zarówno producenta, 
jak i partnerów, ale z kolei zły potrafi zupeł-
nie zdezorganizować pracę kanału. Każ-
da zmiana osoby na tym stanowisku niesie 
za sobą pierwiastek niepewności. I jeszcze 
jedna ważna kwestia: Channel Manager jest 
niezbędny między innymi w momencie po-
jawienia się konfliktu, na przykład pomię-
dzy kilkoma partnerami o jeden projekt, albo 

To zależy. My akurat jesteśmy od lat silnie 
związani z Lenovo i dlatego osiągnięcie wy-
maganych przez tego producenta targetów 
sprzedażowych nie stanowi dla nas więk-
szego problemu. Inaczej ma się sprawa z HP 
czy Dellem, których produkty też mamy 
w swojej ofercie, ale nie koncentrujemy się 
na nich aż tak bardzo, jak w przypadku Le-
novo. Jeśli więc w tych dwóch przypadkach 
uda się coś osiągnąć, to dobrze, ale jeśli nie, 
to nie robimy z tego problemu. Natomiast, 
ogólnie rzecz biorąc, każdy producent ma 
swoją specyfikę i nie można tutaj generali-
zować. Przykładowo, przed kilku laty Dell 
ogłosił, że buduje kanał partnerski, a wszy-
scy mieliśmy wtedy świadomość, że ta firma 
od lat nastawiona była na sprzedaż bezpo-
średnią, co oczywiście integratorom zna-
cząco utrudniało możliwość ofertowania. 
Tymczasem w Dellu zorientowano się, że 
Polska jest „wyjątkowym” krajem, i sprze-
daż odbywa się jednak inaczej niż w wielu 
innych regionach, a producent dużo przez 
to traci. W Polsce ogromne znaczenie mają 
bliskie relacje z klientem. Oczywiście, jest 
grupa użytkowników, którzy patrzą tylko na 
cenę i jest to jedyne kryterium wyboru ofer-
ty, ale według mnie to raptem kilkanaście 
procent rynku. Reszta kieruje się relacja-
mi. W każdym razie, kiedy Dell przedsta-
wił parametry programu partnerskiego, 
wydawały się nam nie do zrealizowania. 
Jednak z czasem okazało się, że to jak naj-
bardziej możliwe. Podsumowując, najlepiej 
skupić się na jednym, dwóch, góra trzech 
vendorach i  wtedy targety nie powinny  
stanowić problemu. Pojawi się on, gdy fir-
ma rozdrabni się na wiele różnych marek. 

„Najlepiej skupić się na jednym, dwóch, góra trzech vendo-
rach i wtedy targety nie powinny stanowić problemu” – mówi 
Piotr Gawron, dyrektor zarządzający i CFO w MADU.  

na wiele marek 

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski  Fo
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kowych, które by przyszły do potencjalnych 
klientów i powiedziały: ja się znam na tych 
technologiach, więc zanim cokolwiek wam 
sprzedam, przyjrzę się, czego potrzebuje-
cie, a czego nie. Z drugiej strony trudno się 
dziwić, że wyczuli dobry moment na rynku, 
kiedy smart stał się modny. Niemniej wypa-
czyli ten rynek i teraz dużo trudniej idzie się 
do ludzi z propozycją rozmowy o produktach 
smart, które było nie było stanowią przecież 
przyszłość rynku IT. 

n A co można zarzucić mediom? 
Media mają swoje ograniczenia, a  naj-
większym z nich jest percepcja odbiorców, 
którzy nie lubią skomplikowanych komu-
nikatów. W gruncie rzeczy więc, podobnie 
jak w przypadku handlowców, ciężko wi-
nić dziennikarzy, że kiedy mają przygoto-
wać jakąś przebitkę czy tak zwaną setkę, to 
wybiorą wypowiedź o znanym urządzeniu 

CRN Na potrzeby swojej książki odbył 
Pan wiele rozmów na temat rozwiązań 
smart oraz Internetu Rzeczy. Okaza-
ło się, że przebija z nich żal, smutek, go-
rycz i pretensja ze strony użytkowników. 
Winni mają być sprzedawcy, media, kiep-
ska edukacja, nieodpowiednie prawo… 
O sprzedawcach napisał Pan, że wręcz za-
trzymują rozwój tego rodzaju technolo-
gii. A ponieważ niektórzy nasi czytelnicy 
to właśnie ci sprzedawcy, proszę powie-
dzieć, co można im zarzucić? 
Marcin Sikorski Tak właściwie była to opi-
nia moja i moich gości. I ja wiem, że handlow-
cy zaraz się na mnie obruszą, ale często ich 
rolą jest sprzedanie produktu za wszelką ce-
nę. W końcu nawet, jeśli klient kupi coś, co 
nie jest mu potrzebne, to handlowiec na tym 
zarobi. W opinii moich rozmówców, nierzad-
ko wybitnych specjalistów od IoT, na polskim 
rynku smart zabrakło osób zdroworozsąd-

w rodzaju smartfona, a nie dyskusję na te-
mat Internetu Rzeczy, gdzie spektrum roz-
wiązań jest wyjątkowo szerokie, począwszy 
od zwykłych, maleńkich czujników po samo-
chody autonomiczne, czy też począwszy od 
mierzenia jednego drobnego parametru po 
machine learning, algorytmy i „ciężką” ma-
tematykę. W mediach masowych sprzeda-
je się coś, co jest „sexy”. Na przykład drony, 
które łącząc się w chmary, wyświetlają słowa 
i napisy, jak to było na tegorocznej olimpia-
dzie, czy drukowanie obiektów na urządze-
niu 3D. W efekcie odbiorcy, którzy chętnie 
to obejrzą i o tym poczytają, będą kojarzyć 
Internet Rzeczy i rozwiązania smart z ga-
dżetami, które może są fajne, ale za to mało 
przydatne w ich życiu i fi rmach. Zwłasz-
cza, gdy pojawiają się niedopowiedzenia 
i teorie, że na przykład większość danych 
z przemysłowych systemów IoT wykradają 
Chińczycy. Fo
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„Właściwie każda moja rozmowa z osobami decyzyjnymi 

prowadziła do smutnego wniosku, że albo nie są pewni 

jaki jest sens biznesowy inwestycji w IoT czy produkty 

smart, albo nawet jak ktoś z nich w nie zainwestował, 

to zwykle kosztowało go to o wiele za dużo, zarówno 

pieniędzy, jak i czasu” – mówi Marcin Sikorski, IoT 
Consultant, autor książki pt. „Oszukani przez smart”. 

„smart”    

RYNEK
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n Jeśli faktycznie, jak to pada w książce, 
„branża sama na siebie ukręciła bat”, to 
co powinna zrobić, żeby wszystko poto-
czyło się lepiej? 
Zacząć od prostego pytania: czego ten klient 
by chciał, zamiast promować konkretne 
technologie. Może chce mierzyć konkretny 
wskaźnik, np. temperaturę, a może zacho-
wanie, jak naoliwienie lub wibrację maszy-
ny? Użytkownicy muszą być świadomi, po 
co mają w to inwestować, jaki jest tego po-
tencjał i co w zasadzie mieliby z tym zrobić. 
Właściwie każda moja rozmowa z osoba-
mi decyzyjnymi prowadziła do smutnego 
wniosku, że albo nie są pewni jaki jest sens 
biznesowy, albo nawet, jak ktoś z nich zain-

westował w IoT czy produkty 
smart, to zwykle kosztowało 
go to o wiele za dużo – zarów-
no pieniędzy, jak i czasu. Liczę, 
że powiedzenie tego na głos, 
spojrzenie z punktu widzenia 
klientów, niejako odczaruje 
ten temat i skłoni dostawców 
do przemyślenia dotychczaso-
wych strategii działania. 

n W książce pada postulat, że słowo 
„smart” nie powinno być tłumaczo-
ne na „inteligentny”, ale na „sprytny”. 
Dlaczego? 
Słowa są bardzo ważne. Trzeba uważać na 
słowa przy stole negocjacyjnym czy pod-
czas rozmów o jakimś wdrożeniu, bo pew-
ne słowa znaczą co innego dla inżynierów po 
stronie sprzedawcy, a co innego dla klienta. 
Kiedy mówimy smart, to klient od razu od-
biera to jako obietnicę, że urządzenie jest 
inteligentne, a  skoro jest inteligentne, to 
z pewnością samo się uczy etc. A najczęściej 
urządzenia smart są, mówiąc kolokwialnie, 
durne i wykonują tylko to, do czego zostały 
zaprojektowane – to jest wąskiego obszaru, 
bardzo precyzyjnego zadania –  a  dopie-
ro suma wielu, dobrze dobranych urządzeń 
w systemie IoT robi różnicę, dając klientowi 
możliwość wyciągania konkretnych wnio-
sków. Ale wiadomo, ładniej brzmią „inte-
ligentne czujniki” niż po prostu czujniki. 
A skoro tak, to przynajmniej nie obiecujmy 
klientowi na wyrost „inteligencji”, ale zwy-
kły „spryt”. Będzie uczciwiej. 

cowanie metod na współpracę praktyków 
ze studentami, ale nie tylko w ramach prze-
kazu do osób technicznych – przyszłych in-
żynierów, ale także do grafi ków, analityków, 
prawników, a nawet etyków, którym stawia 
się pytanie, co można z pozyskiwanymi da-
nymi robić, a co jest niezgodne z prawem czy 
moralnością. 

n No właśnie, z Pana książki wynika, że 
rozwój technologii smart jest spowalnia-
ny przez nieodpowiednie prawo. W jakim 
zakresie? 
W tej sprawie od czasu, kiedy zacząłem pi-
sać książkę, sporo się zmieniło. Cały czas 
działa w zakresie legislacji Grupa Robocza 
ds. Internetu Rzeczy przy 
Ministerstwie Cyfryzacji. Ge-
neralnie nie jest więc tak źle, 
ale wciąż istnieje problem, 
jak prawo ma działać na ko-
rzyść użytkownika techno-
logii, a nie przeciwko niemu. 
Przykładowo, do pewnego 
czasu obowiązywało prawo, 
że autonomiczne samochody 
nie mogą jeździć po danej ulicy, dopóki nie 
zgodzą się na to jej wszyscy mieszkańcy. Za-
panowała długa dyskusja – co z tym zrobić 
i jak najskuteczniej rozwiązać problem – aż 
w końcu weszła megaustawa, która to zmie-
niła. Takich dylematów będzie więcej. 

n A jak rozumieć wymieniony przez 
Pana we wstępie do książki „brak techno-
logicznej tożsamości”? 
Jeśli pada hasło Internet Rzeczy to raz, że 
to mało znaczy, bo można pod to podpiąć 
wszystko, a po drugie sektor IoT nie jest ko-
jarzony w zasadzie z niczym konkretnym. 
Kiedy mówimy o sektorze gier, to wszyscy 
wiedzą, jak dużą wartość ma ta branża w Pol-
sce i jak dobrych mamy twórców. Krótko mó-
wiąc, na świecie ludzie wiedzą, że robimy 
dobre gry. Ale mamy też świetnych produ-
centów rozwiązań IoT i smart, z tym, że mało 
kto o nich wie, bo produkują np. podzespoły 
do autonomicznych samochodów europej-
skich koncernów. Skupmy się, jako Polacy, 
na jakimś mniejszym kawałku i róbmy to 
najlepiej, jak się da. Nie będziemy liderem 
w produkcji samochodów – to wiadomo, ale 
w innych segmentach gospodarki wciąż jest 
potencjał do rozwoju i wygranej. Pytanie tyl-
ko jaką pozycję i kierunek obierzemy. 

CRN nr 11/2021 51

n A nie wykradają? 
Po części to prawda, że wiele informa-
cji w świecie IoT jest słabo szyfrowanych. 
Jednak w  sektorze Przemysłu 4.0, gdzie 
wszystko musi być ustandaryzowane, cer-
tyfi kowane, jest bardzo bezpiecznie. Zresz-
tą nawet, jeśli jakieś dane wyciekną, co jest 
mało prawdopodobne, to są one wyrwane 
z kontekstu i na ich podstawie bardzo trudno 
coś wydedukować o rodzaju produkcji, czy 
jej aktualnym stanie. Tak naprawdę dużo ła-
twiej przekupić jakiegoś pracownika fabryki, 
żeby wyniósł poza bramę określone tajemni-
ce. Poza tym w zakładach przemysłowych są 
takie wolumeny danych, że już sama ich ilość 
przytłoczyłaby każdego złodzieja. W przy-
padku większej fabryki nawet jeden dzień 
przechwytywania informacji oznacza ich 
ogromne ilości. Poza tym informacje te są tak 
zanonimizowane, że dojście do tego, co zna-
czy dany parametr i czego dotyczy, jest bez 
znajomości wszystkich meandrów produk-
cyjnych potwornie trudne. Obawiajmy się 
nieufnych pracowników, którzy mogą zapi-
sać notatki na kartce lub wynieść dokumen-
ty na pendrivie, nie zaś smart rozwiązań. 

n A co z jakością powszechnej edukacji 
o nowych technologiach. Jak ją poprawić?
Warto przyjrzeć się, jak to robią Chińczy-
cy. Tamtejsze władze, w ramach projektu 
„Made in China 2025” niejako wymusiły na 
obywatelach przykładanie wagi do rozwo-
ju technologicznego i przekonanie, że jest 
on bardzo ważny. Jednym z efektów jest bli-
ska współpraca różnych fi rm z uczelniami, 
których celem jest poszukiwanie potencjału 
wśród studentów – tak, żeby jak najszybciej 
angażować ich w realnym biznesie, w ra-
mach praktyk czy pełnego zatrudnienia. 
W ten sposób młodzi ludzie, do których re-
gularnie przychodzą przedstawiciele takich 
fi rm, jak Huawei, dość wcześnie zapoznawa-
ni są między innymi z faktycznym potencja-
łem Internetu Rzeczy czy technologii smart. 

n W Polsce też utalentowani studenci 
szybko znajdują pracę…
Tak, ale ja mówię o tym, żeby przez te kil-
ka lat studiów młodzież miała stały kontakt 
z praktykami biznesu. Tymczasem w Pol-
sce, jak ktoś ma fi rmę, to nie ma czasu szkolić 
studentów, a jak ktoś jest profesorem, to nie 
zdoła być na bieżąco z teorią i do tego prak-
tykiem. Potrzebne byłoby również wypra-

Pewne słowa 
znaczą co innego 
dla sprzedawcy, 
a co innego dla 
klienta.

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski  
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dziesz w piżamie na spotkanie z inwestora-
mi, napiszesz swój biznesplan na serwetce, 
spotkasz Elona Muska w windzie i w cza-
sie 15 sekund przekonasz go do inwestycji 
w Twoją fi rmę. Tymczasem niesamowite 
ciśnienie wywołują już same oczekiwa-
nia rynkowe i mierzenie się z innymi pod-
miotami – wycena, szybkość wzrostu, czy 
tempo pozyskiwania kolejnych rund. Pa-
miętam, jak wiele razy byłem bliski pła-
czu, kiedy po kilku tygodniach ostrego 
projektowego sprintu, dowiadywałem się, 
że ktoś nie dość, że coś podobnego zrobił, 
to właśnie ma już wersję 2.0 czy nawet 3.0 
i zdobywa kolejną rundę. A my ledwo skoń-
czyliśmy pivotować i nie mam siły ani po-
mysłu, co by tu jeszcze zmieniać. 

Pamiętam swoją frustrację związaną z nie-
ustanną szarpaniną z inwestorami, którzy 
domagali się cudów w zakresie zainwesto-
wanej kwoty (która była cztery razy mniej-
sza niż rynkowa i faktycznie potrzebna do 

Jak to dobrze, że wstając rano nie muszę 
myśleć o kończącej się kasie od inwestora, 
tysiącach konkurentów i oczywiście kolej-
nym artykule w TechCrunch oznajmiają-
cym, że konkurencja (o której nie miałem 
nawet pojęcia, że istnieje) właśnie załapała 
się do kultowego Y Combinator i pozyskała 

100 mln dol. Jak to dobrze, że 
wchodząc codziennie do biu-
ra, nie muszę udawać przed 
swoim zespołem, że wiem, co 
robię. Że mam pełną kontro-
lę nad rozwojem spółki, mo-
je pomysły są przemyślane 
i logiczne, a kolejne decyzje 
o rozwoju „narzędzia” podją-
łem po gruntownym przemy-
śleniu wszystkich kwestii. 

Zarządzanie startupem, 
nawet bardzo małym (pod kątem ze-
społu czy stanu konta), to dramat – or-
ka i doświadczenie ogromnie stresujące. 
Medialne wzorce wskazują, że powinna to 
być przysłowiowa bułka z masłem – wej- Fo

t. 
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e 
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Podczas pobytu na Gitex Technolo-
gy Week w  Dubaju, poświęciłem 
godzinę na pooglądanie startupów 

zgromadzonych w  sekcji „Blockchain”. 
Po pierwsze, chciałem sprawdzić, co cie-
kawego można tam zobaczyć, a po drugie 
poczuć ponownie ten „startupowy vibe”. 
Przechadzając się między 
stoiskami, niespodziewanie 
naszła mnie refl eksja: rany 
boskie, jak dobrze, że nie je-
stem z nimi. Jak dobrze, że nie 
muszę czytać guru bredzą-
cych o „hustlowaniu” (tak, to 
o Garym V. i jego fanach), za 
wszelką cenę dbać o relacje 
ze wszystkimi dookoła, jeź-
dzić na wszystkie najważniej-
sze konferencje, być na każde 
skinienie potencjalnych inwestorów, po-
dejmować czasami idiotyczne decyzje pod 
kątem rozwoju spółki tylko po to, aby efek-
towniej wypaść albo próbować wkraść się 
w łaski mediów, plotąc potworne bzdury. 

Zarządzanie startupem, nawet bardzo małym, to dramat – orka i doświadczenie ogromnie 
stresujące. Choć medialne wzorce wskazują, że powinna to być przysłowiowa bułka z masłem.

OPINIE

Pamiętam 
frustrację 
związaną 
z nieustanną 
szarpaniną 
z inwestorami. 

nie płacze…  CEO
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Artur Kurasiński 
Autor jest CEO Spellarena i współzałożycielem 

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

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

W świecie startupów, wbrew obiegowej 
opinii, nie ma miejsca na błędy – jakoś nie 
dostrzegamy i nie kibicujemy tym, którzy 
zaliczają glebę ( jasne, to fajny case study 
na krótki artykuł, ale zawsze będziemy 
fetować zwycięzców). Wte-
dy mdlące od ilości wazeliny 
komentarze (przodują w tym 
osoby na LinkedInie) miesza-
ją się z buńczucznymi oświad-
czeniami: „mamy inwestora, 
teraz kierunek Księżyc!”. Bo 
jak wszyscy wiemy, prawdzi-
wy startup powstaje w głowie 
nastolatka, który natychmiast 
dostaje kasę od największego 
funduszu po to, żeby po ro-
ku wejść na giełdę z wyceną 
100 mld dol. Inaczej to jest po prostu „do-
bry exit”. Osoby, które szukają inspiracji, 
są bombardowane takimi „zwykłymi hi-
storiami” i za pewnik przyjmują, że ich 
droga musi pójść takim samym szlakiem 
– inaczej czeka je branżowe wykluczenie 
i stygmatyzacja.

Znam bardzo dużo spółek i prezesów, 
których podmioty generują dziesiątki czy 
wręcz setki milionów. Czasami przesyła-
ją mi jakieś linki do medialnych publikacji 
z pytaniem: „Artur, o co chodzi? Czy ja do-
brze rozumiem, że tych trzech gości chwali 
się, że nie mając nic, pozyskali inwesto-
ra, oddali 30 proc. udziałów w spółce i to 
jest powód do dumy? Przecież ich biznes 
nie zarobił jeszcze ani złotówki”. Oni tej 
narracji nie rozumieją – dla nich liczy się 
mocny fundament w postaci zysków, a nie 
zdobywanie kolejnych inwestorów, którzy 
finansują rozwój spółki. Oczywiście moż-
na ich nazwać „dinozaurami” albo „dziad-
kami”, ale patrząc dookoła na to, ile takich 
„starożytnych” biznesów działa w kontrze 
do „tych cudownych startupów”, można 
chyba im przyznać rację. A nawet trzeba. 
Trzeba także zrozumieć ich zdziwienie, że 
kiedy porównują ze startupami swoje spół-
ki (np. firmy produkujące drewno z firma-
mi robiącymi aplikacje), to odkrywają, że 
ich biznesy nie są „sexy” medialnie. 

Mrzonki o „nowej ekonomii”
Tak bardzo chcemy wierzyć w branżowe 
mity (te wszystkie jednorożce powsta-
jące w garażach rodziców albo genialne 
pomysły rodzące się w trakcie podróży po-
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realizacji, a jednocześnie porównując ją 
do sum zbieranych przez zachodnią kon-
kurencję dziesięć razy mniejsza), szcze-
gółowo rozliczając z braków formalnych, 
ale za to umywając ręce przy próbie po-
dzielenia się jakimkolwiek problemem. 
Doskonale zapamiętałem, jak często mu-
siałem przyklejać sobie uśmiech na twarz 
i przez cały dzień spędzony w biurze uda-
wać, że wszystko jest OK, wiedząc, że być 
może w kolejnym miesiącu nie będzie ka-
sy na koncie, żeby zrobić wypłaty. I ten 
stres, który towarzyszył każdemu wybła-
ganemu spotkaniu z potencjalnym inwe-
storem, który widząc stan spółki dopijał 
kawę i uciekał. 
Brakowało mi wiedzy, doświadczenia, 
a przede wszystkim wsparcia psycholo-
gicznego. Czasami nawet głupiej możli-
wości pogadania z kimś z branży naprawdę 
szczerze o tym, co się dzieje i wywalenia 
tłumionych emocji. Niestety, CEO nie pła-
cze. Prezes zapieprza radośnie w bluzie 
z  kapturem między jednym wywiadem 
a podpisaniem papierów na kolejną inwe-
stycję. Inaczej spada medialna widoczność 
i ciężej jest przykuć uwagę fanów. 

A jak wiadomo, obecnie media społecz-
nościowe są obowiązkowym elementem 
budowy PR firmy. Trzeba więc non stop 
pokazywać siebie w doskonałym nastro-
ju, popijającego drinka z palemką, gdzieś 
w egzotycznej lokacji, koniecznie z lapto-
pem, żeby dać sygnał „ja cały czas pracuję!”.

Składając wniosek do KRS-u o zamknięcie 
spółki, czułem się wypalony, załamany, ale 
przede wszystkim przegrany – zawiodłem 
inwestorów, swoich pracowników, którym 
wypłacałem pensje i czułem, że od tego 
momentu cały świat będzie miał mnie za 
przegrywa i impostora. W Polsce kulturo-
wo nie jesteśmy gotowi na porażkę – trak-
tuje się ją jako plamę na honorze i dowód 
na to, że nie podołało się „amerykańskie-
mu snowi”, czyli osiągnięciu sukcesu na 
kosmiczną skalę bez żadnego wcześniej-
szego doświadczenia. Jeśli w USA pokutu-
je stereotyp „od pucybuta do milionera”, to 
w Polsce jest głęboko zakorzeniony bran-
żowy stereotyp: „Twój pierwszy biznes 
musi zarobić miliardy, inaczej jesteś ni-
kim”. Oczywiście najlepiej, gdyby stało się 
to po kilku miesiącach. 

ciągiem), że – mając przed oczami histo-
rie prawdziwych biznesów – nie chcemy 
z nich korzystać. Wolimy mrzonki o „no-
wej ekonomii” i zdmuchnięciu porządku 
wszystkiego przez startupy technologicz-

ne. Oczywiście, Facebook 
czy Amazon rządzą miliar-
dami dusz i  mają niesamo-
wity wpływ na nasz świat. 
Niemniej te spółki nadal nie 
zastąpią milionów innych 
firm i biznesów działających 
w cieniu największych rynko-
wych podmiotów. Koniec koń-
ców okazuje się, że budowanie 
sklepu z biżuterią czy sprzeda-
wanie własnych czapek z weł-
ny też jest fajne, pożyteczne 

i nie trzeba do tego dorabiać żadnej filo-
zofii. A przede wszystkim ma się czas na 
przeczytanie książki i pobawienie się ze 
swoimi dziećmi. 

Niedługo odkryjemy, że polski ekosystem 
startupowy (tak, to też dotyczy VC) skła-
da się z osób z problemami psychologicz-
nymi, walczącymi z depresją i wypaleniem 
zawodowym, używkami i weekendowymi 
szarżami (bo po ciężkim tygodniu trzeba 
„odpiąć wrotki”). Tego oczywiście nie widać 
na LinkedInie czy Instagramie. Trzęsące się 
ręce i białe twarze po kolejnym ataku pani-
ki, lista zażywanych leków czy live z łóżka, 
z którego się nie wychodzi tygodniami, to 
nie są rzeczy, które przyciągają serduszka 
i lajeczki. Polski folwarczny mental (zarzą-
dzania przez strach i wyzysk) spotyka neo-
liberalny kult zapieprzania i nakłada się  
na mantrę VC: „pokaż mi wzrost – więcej, 
szybciej!”. Co może pójść źle? 

Polski 
folwarczny 
mental 
spotyka 
neoliberalny 
kult 
zapieprzania.
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Gdy zaczynamy rozmowę z potencjal-
nym klientem, jeszcze nieprzeko-
nanym do wykorzystania kanałów 

social media w komunikacji fi rmowej, pro-
ponujemy wykonanie prostego ćwiczenia 
myślowego: „Wyobraź sobie, że każdego 
dnia jesteś na największej konferencji B2B 
na świecie. Takiej uważanej przez profesjo-
nalistów za wartościowe źródło informacji, 
będącej świetną okazją do nawiązywania re-
lacji biznesowych. Jesteś w miejscu, w któ-
rym możesz rozwinąć swoje zawodowe 
skrzydła. Gdy wejdziesz na scenę z prezen-
tacją oferty, Twój komunikat może dotrzeć 
do tysięcy odbiorców. Gdy zaangażujesz 
się w rozmowy z ekspertami, zobaczą to 
Twoi obecni i potencjalni klienci, współ-
pracownicy oraz inni eksperci. W czasie 
przerwy możesz podejść do każdego uczest-
nika i porozmawiać z nim w cztery oczy. 
Ta największa konferencja B2B odbywa 

się codziennie, praktycznie przez 24 go-
dziny na dobę. Jest dostępna dla handlow-
ców szukających nowych okazji sprzedażo-
wych, dla działów marketingu budujących 
pozycję marek, a  także dla działów HR 
i łowców talentów. W dodatku  jest dar-
mowa. Ta konferencja to social media. 
W przypadku relacji B2B najważniejsze 
wydarzenia odbywają się w sali LinkedIn”. 

Czy komunikacja w SM wspiera 

Promowanie produktów i usług przy pomo-
cy eksperckiej komunikacji w social mediach 
jest dziś jednym z najskuteczniejszych na-
rzędzi budowania rozpoznawalnej marki. 
Każda fi rma (dosłownie – każda!) ma wśród 
pracowników ekspertów dysponujących wie-
dzą, którą warto wykorzystać do promowania 
marki i budowania pożądanego wizerunku 
fi rmy. To zresztą nic nowego, bo taki rodzaj 
komunikacji z klientem funkcjonuje właści-
wie od dawna – autorytet osób z naszego ze-
społu przekłada się na sukces marki. Nowym 

elementem jest to, że dziś możemy uzyskać 
efekt skali przenosząc komunikację do me-
diów społecznościowych.

Dlaczego zatem warto włączyć eks-
percką komunikację w social mediach do 
strategii sprzedażowej? Po pierwsze – tam 
są nasi klienci. Zmiany w modelu sprzedaży, 
zwłaszcza w B2B, obserwujemy od lat. Za-
interesowany klient potrzebuje średnio pięć 
razy zetknąć się z treściami marki, zanim 
skontaktuje się z przedstawicielem handlo-
wym. Większość podróży na ścieżce zaku-
powej klient odbywa samodzielnie, online, 
między innymi w social mediach. Jeśli naszej 
fi rmy tam nie ma, odbieramy sobie szansę 
spotkania klienta na tym etapie sprawdzania 
oferty rynkowej. Jednocześnie pamiętajmy, 
że z pewnością jest tam nasza konkurencja, 
którą potencjalny klient wirtualnie „spotka”.

Po drugie, obecność fi rmowych ekspertów 
w social mediach to szansa, aby potencjalny 
klient poznał Twoją fi rmę i nabrał do niej za-
ufania. Dlaczego to ważne? Tego, za co odpo-
wiadamy zawodowo, nie chcemy kupować od 
nieznanych fi rm, a tym bardziej od niezna-
nych ludzi. Czujemy się o wiele pewniej, gdy 
„znamy drugą stronę” transakcji, na przykład 
z mediów społecznościowych. Podobnie jest 
z rekomendacjami – o wiele poważniej trak-
tujemy porady osób, które postrzegamy jako 
ekspertów w jakiejś dziedzinie, niż obcych 
konsultantów.

Po trzecie, dobrze poprowadzona komuni-
kacja w social mediach 
skraca cykl sprzeda-
ży. Jeśli z  jakąś fi rmą 
zetknęliśmy się wcze-
śniej w social mediach 
i  wzbudziła nasze za-

komunikacja ekspertów 
IT w social mediach

Ukryte złoto: 

Aneta Sikora,  
Social Selling & Digital Marketing Team 
Leader, SocialCube 

n Anna Hass, Aneta Sikora
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ufanie, to skłonność do wzięcia pod uwagę 
danego rozwiązania rośnie. Co więcej, jeśli 
polubiliśmy ekspertów jakiejś fi rmy i wcho-
dzimy z nimi w interakcje w social mediach, 
szansa, że marka X będzie naszym prefero-
wanym wyborem, rośnie. Do transakcji do-
chodzi szybciej, ponieważ klient już wcze-
śniej „skonsumował” dużo wiedzy na temat 
fi rmy lub produktów. Jeśli więc kontaktuje 
się z nami, to dlatego, że bierze naszą ofer-
tę pod uwagę. To jakby pierwsze spotkania 
sprzedażowe odbyły się online.

Po czwarte, mamy możliwość 
wpływu na tempo i sposób, w jaki 
potencjalny klient zapoznaje się 
z naszą ofertą. Badanie Corpo-
rate Visions pokazuje, że 74 proc. 
kupujących wybiera fi rmę, któ-
ra pierwsza wniosła wartość do 
ich „wizji zakupowej”. Przy ro-
snących składach komitetów za-
kupowych w dużych fi rmach to 
szczególnie istotne. Dziś decyzje 
dotyczące wartościowego zaku-
pu podejmowane są w gronie ponad 6 osób 
(dane LinkedIn’a). Czy Twój handlowiec 
ma czas i możliwość dotrzeć do wszystkich? 
Social media stwarzają taką możliwość.

Podsumowując, social selling i employee
advocacy (promowanie oferty czy fi rmy 
przy pomocy eksperckiej komunikacji w so-
cial mediach) rosną w siłę i obecnie stanowią 
najlepsze uzupełnienie tradycyjnych kana-

łów sprzedaży. Klientom mó-
wimy jednak jasno – obecność 
fi rmy w social mediach nie jest 
zamiennikiem spotkań z klien-
tami, rozmów telefonicznych, 
newsletterów, bloga ani żad-
nej innej pozycji w planie mar-
ketingowo-sprzedażowym. 

Jest natomiast ich świet-
nym uzupełnieniem!

Każda fi rma IT może przy pomocy mediów 
społecznościowych zbudować rozpoznawal-
ność marki w konkretnej grupie odbiorców. 
To jasne, że klienci muszą wiedzieć, że dana 
fi rma istnieje, żeby wziąć jej ofertę pod uwagę. 
To cel stawiany zwykle przez te fi rmy, które 
dotąd szerzej nie zaznaczały swojej obecno-
ści w social mediach, nawet jeśli są świetnie 
znane w świecie off line. Można też zwiększyć 

świadomość marki w grupie do-
celowej. To cel właścicieli marek, 
które już prowadzą komunikację, 
ale chcą wyróżnić ofertę. Kolejna 
możliwość to stworzenie społecz-
ności wokół marki. LinkedIn, pre-
ferowany kanał komunikacji dla 
marek B2B, pozwala być w kon-
takcie z obecnymi i potencjalnymi 
klientami. Treści są „konsumo-
wane”, gdy odbiorca ma na to 
ochotę, a  komunikat nie po-
chodzi z ofi cjalnego kanału fi rmy, 

a od znanej mu osoby. 
Kolejna korzyść to edukowanie poten-

cjalnych klientów. To cel ważny zwłaszcza 
dla fi rm, których produkty i usługi są inno-
wacyjne, oparte na sprzedaży eksperckiej 
lub po prostu znacznie różnią się od oferty 
konkurencji (sprawdza się to w branżach 
technologicznych). Oczywiście ważne jest 
pozyskiwanie nowych kontaktów bizneso-
wych i dotarcie do potencjalnych klientów. 

Dzięki działaniom Employer Branding 
w  social mediach rekrutacja jest szybsza, 
skuteczniejsza i mniej kosztowna. Łatwiej 
pokazać fi rmę „od kuchni” i przyciągnąć le-

piej dopasowanych kandydatów, którzy 
znają już kulturę organizacyjną z social 

mediów. Bardzo często ostateczny cel 
to połączenie wymienionych wyżej. 

CASE STUDY
Skontaktowała się z nami fi rma integra-

torska, ściśle współpracująca z jednym 

z głównych vendorów na rynku IT. Krótka 

historia fi rmy (mniej niż 3 lata w mo-

mencie rozpoczęcia współpracy) oraz 

całkowity brak obecności w kanałach 

cyfrowych nie sprzyjały ani pozyskiwa-

niu nowych klientów, ani nawiązywaniu 

relacji z kolejnymi dostawcami. Zapropo-

nowaliśmy wdrożenie programu 

Employee Advocacy prezesowi, wice-

prezesowi i dyrektorowi handlowemu. 

Klientowi zależało nie tylko na prezenta-

cji oferty fi rmy, ale przede na wszystkim 

pokazaniu wyróżniającego się na rynku 

sposobu pracy z klientami i dostawcami. 

Co więcej, wykorzystaliśmy osobiste 

zainteresowania fi rmowych ambasado-

rów, aby promować dobre praktyki we 

wdrażaniu nowoczesnych technologii. 

Poza regularnie prowadzoną komunikacją 

w social mediach, wykorzystaliśmy także 

video marketing, webinary, specjalnie 

przygotowane e-booki i kampanie płatne. 

LICZBY I FAKTY

4,2 mld aktywnych użytkowników 

social mediów w 2021 (Hootsuite)

774 mln kont na LinkedIn w ponad 

200 krajach (LinkedIn)

45 proc. więcej szans na osiągnięcie 

celów sprzedażowych mają handlowcy 

publikujący treści w social mediach 

(Hinge Research Institute)

91 proc. kupujących w sektorze B2B 

jest aktywnych w social mediach 

(SuperOffi ce)

78 proc. handlowców korzystających 

z social media osiąga lepsze wyniki 

sprzedażowe w porównaniu z tymi, 

którzy nie korzystają z SM (Forbes)

SocialCube
Jesteśmy zespołem praktyków, który wie, jak 

poprowadzić komunikację w social mediach, aby 
nawiązywać lepsze relacje biznesowe i skutecznie 

sprzedawać. Zwiększamy rozpoznawalność marek B2B 
i marek osobistych ekspertów. Tworzymy strategie 
komunikacji i treści, które dostarczają wartość oraz 

angażują odbiorców. Projektujemy programy Employee 
Advocacy oraz Employer Branding dla największych 
marek technologicznych. Dzielimy się wiedzą podczas 

szkoleń i warsztatów. Pokazujemy sprawdzone sposoby, 
jak wykorzystując social media zbudować wizerunek 
eksperta, atrakcyjnego pracodawcy lub wiarygodną, 
lubianą markę. Więcej informacji: www.socialcube.pl. 

Prawidłowo 
prowadzona 
komunikacja 
w social 
mediach 
skraca cykl 
sprzedaży. 
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„Junior Frontend developer za 20 tys. zł netto… Taką ofertę daje jedna 
z polskich firm Juniorowi” – takim właśnie stwierdzeniem (mrożącym krew 
w żyłach wszystkim dyrektorom finansowym) zaczyna swój wpis Barbara 
Kowalewska, CEO IT-Leaders.pl. Jej zdaniem „wszystko byłoby OK (nikt nie zabroni ofero-
wać wchodzącym do branży tak dobrych pieniędzy), gdyby nie fakt, że w wymaganiach czytamy 
o minimum 1 roku na stanowisku Regulara, a ponadto ta sama firma Seniorowi oferuje podobną 
stawkę…”. Słowem, jak zauważa pani Barbara: „chaos rekrutacyjny trwa. Branża łapie się za 
głowę rozmyślając jakie widełki oferować, by wyróżnić się na tle innych ofert i powoli wycofuje 
się z ofert dla Seniorów (bo jaką stawkę podać?). Zresztą nikt już nie wie, co kryje się pod poję-
ciem Junior, Regular, Senior. Rynek z pewnością potrzebuje definicji poziomów, szczególnie dla 
Juniora. Czy jednak stosowanie przedrostka Regular i Senior ma jeszcze sens?”  Dobre pytanie...

LINKEDIN PARK   

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

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Ewa Piekart, prezes Data Point i CKZ.pl, opisała pewne dające do my-
ślenia zdarzenie. Posłuchajcie: „Luty 2019 roku. W nocy z soboty na niedzielę o godz. 
1.30 dzwoni telefon – na wyświetlaczu nazwisko Prezesa jednej z firm obsługiwanych 
w abonamencie. Myślę sobie: <<Raczej na kawę to mnie nie chce zaprosić…>>. Odbieram 
i słyszę: <<Pani Ewuniu przepraszam, że tak późno, mam jedno bardzo ważne pytanie. 
Czy mamy backup na zewnątrz firmy?>>. Z ulgą odpowiadam: <<Tak, mamy. Rok temu, 
przed wprowadzeniem RODO zmusiliśmy Pana do wystawienia serwera na zewnątrz 
firmy. Mamy serwer z danymi w serwerowni, backup danych na dyskach w sejfie i do-
datkowy backup na zewnątrz. Czy coś się stało?>>. <<Tak. Właśnie wyniesiono mi serwer 
z firmy razem z sejfem. W takim razie zapraszam Panią na kawę. Nie tylko w mojej obec-
ności, ale w obecności niezwykle przystojnego młodego Pana Prokuratora>>. Ja, Prezes 
i Pan prokurator pracowaliśmy do rana, natomiast informatycy z mojej firmy Data Point 
CKZ.pl pracowali całą niedzielę, aby na poniedziałek wszystkie dane zostały przywróco-
ne. Morał z tej historii jest taki, że (...) jeden backup to nie backup.” Amen. 

Nie każdy może być head-
hunterem, ale spróbować warto, 
a właśnie nadarzyła się okazja. Jakub 
Skałbania, szef Netwise USA, jest skłonny 
zapłacić każdemu, kto pomoże mu znaleźć 
właściwych ludzi na właściwe miejsca. 
Konkretnie chodzi o programistów znają-
cych się na Dynamics 365 i Power Platform, 
analityków (juniorów, ale i konsultantów) 
znających się na CRM i Dynamics 365, jak 
też ludzi chcących spróbować swoich sił 
przy pomocy w zarządzaniu projektami 
albo analizie biznesowej. A teraz kluczowa 
obietnica: „Jeśli polecisz nam programistę 
(i wytrwa 3 miesiące), albo przyjdziesz do 
nas i przetrwasz 3 miesiące, wypłacamy 15 
tys. zł (za seniora) albo 10 tys. zł (za mid’a). 
Ten warunek jest konieczny, bo żegnanie 
się z kimś po miesiącu, bo naściemniał 
w CV, jest nie dla nas. Musisz więc coś 
umieć naprawdę, albo chcieć się uczyć. 
Zapraszamy do kontaktu wszystkich, 
którzy chcą robić fajne rzeczy i aplika-
cje biznesowe, które są używane przez 
ogromne firmy i znane brandy. Owocowe 
czwartki – walić; wyślemy Ci te owoce do 
domu. Imprezowe – już bardziej. Jak znasz 
Kapitana Bombę, to na starcie duży plus”. 
Hmm, że niby kogo? 
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„Publikujemy tyle treści i u nas to nie działa tak, jakbyśmy chcieli – wiele razy słysza-
łam taką ocenę działań content marketingowych” – pisze Agnieszka Zawadka, Marketing & 
Business Mentor. W jej opinii możliwe powody takiego stanu rzeczy to: „Tworzysz treści na przypad-
kowe tematy – bo fajny pomysł wpadł do głowy, bo prezes kazał, bo będzie się dobrze klikać. Skupiasz 
się wyłącznie na opisywaniu swoich produktów lub usług. Mierzysz skuteczność jedynie przez pryzmat 
liczby wygenerowanych leadów z social mediów lub bloga. Skupiasz się na dystrybucji treści tylko na 
LinkedIn lub Facebooku. Wysyłasz treści do przypadkowych osób, niekoniecznie będących w Twojej 
grupie ICP. Tworzysz za dużo słabej jakości treści, które nie są interesujące dla grupy docelowej. 
Tymczasem warto skupić się na: tworzeniu treści dopasowanych do poszczególnych etapów ścieżki 
zakupowej ICP (profilu idealnego klienta). Różnicowaniu publikowanych treści – zarówno formaty, 
jak i tematy. Tworzeniu… mniej, ale bardziej przemyślanych, dopasowanych i dopracowanych treści. 
Edukacji grupy docelowej i wytworzeniu w umysłach odbiorców potrzeby zakupowej – to zdrowsze 
podejście, niż skupianie się wyłącznie na pozyskiwaniu leadów. Dystrybucji treści w różnych kanałach 
– własnych, płatnych, wyszukiwarkach, społecznościach (…). Zbudowaniu relacji z grupą docelową, bo 
właściwy komunikat wysłany do właściwego odbiorcy właściwym kanałem komunikacji to przepis na 
sukces. Przygotowaniu planu wydawniczego, który pomoże utrzymać 3R: regularność, różnorodność 
i równowagę w tworzeniu i publikacji treści. Cierpliwym tworzeniu i monitorowaniu efektów – content 
marketing to nie sprint, a maraton”. Nic dodać, nic ująć. 

Jako że mamy czwarty kwartał i każdy narzeka, że nie ma w co rąk włożyć, przyta-
czamy kalendarz dzienny Szymona Janiaka, zarządzającego funduszem czysta3.vc. Oto jego 
losowy dzień z wybranego tygodnia: „07.00 – pobudka, śniadanie, przygotowanie do wyjścia. 08.00 – klu-
czowe maile, post na LinkedIn, wyjazd do biura, po drodze 1 call ze spółką portfelową. 09.00 – spotkanie 
statusowe z zespołem – source’ing, controlling, kluczowe problemy. 10.00 – 30-minutowe calle z nowymi 
spółkami – 5 różnych spółek, przygotowanie notatek po spotkaniach. 12.30 – lunch. 13.00 – negocjacje 
zapisów umowy z nowym startupem. 14.00 – 2x calle ze spółkami portfelowymi – strategia sprzedaży + 
dyskusja o nowym produkcie. 15.00 – wspólne spotkanie z kluczowym klientem spółki portfelowej. 16.00 
– analiza przesłanych decków – przygotowanie wniosków do bazy. 17.00 – weryfikacja dokumentów na 
nadchodzący komitet inwestycyjny. 18.00 – family time. 20.00 – call dotyczący 2 rundy finansowania ze 
spółką portfelową. 21.00 – weryfikacja zestawienia budżetowego funduszu. 22.00 – maile. 23.00 – nagra-
nie nowego odcinka podcastu. 24.00 – sen”. Słowem: dzień prawdziwego cwaniaka, w nowym rozumieniu 
tego słowa oczywiście… 

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Chaos 
rekrutacyjny 
trwa. Branża 
łapie się za 
głowę.

Andy Brandt, zało-
życiel Code Sprinters, 
doradza korzystanie 
z alternatywnych do 
Facebooka mediów spo-
łecznościowych. Zwłaszcza 
w kontekście niedawnych 
problemów z dostępem do 
tej platformy, a także do 
WhatsAppa. Tamte awarie 
uświadomiły wielu osobom, 
że są uzależnione od social 
mediów, a jednocześnie, że ich 
ulubione usługi mogą zniknąć 
w jednej chwili. No chyba, że 
podejmą próbę „socialowej 
dywersyfikacji”. Jak radzi Andy 
Brandt „to świetna okazja, by 
zainstalować Signal Messenger 
i mieć niezależny kontakt ze 
znajomymi i rodziną. Można 
też użyć Telegram Messenger, 
gdzie łatwo robi się fajne grupy. 
No i warto obejrzeć alternatywy 
wobec FB i Twittera, wolne od 
cenzury, na przykład gab.com 
albo vk.com”. Buntownikom 
z wyboru się spodoba. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 11/202158
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Przychody ze sprzedaży notebooków 

i tabletów w dystrybucji w Europie 

w III kw. 2021 r. okazały się niższe niż 

rok wcześniej – odpowiednio o 4 proc. 

i 7 proc. Jednocyfrowy spadek to efekt 

porównania z szalonym III kw. 2020 r., 

gdy popyt eksplodował w związku 

z nagłą hiperpopularnością zdalnej 

pracy i nauki. Co ważne, w porównaniu 

z rokiem 2019 sprzedaż tabletów i note-

booków w Europie nadal utrzymuje się 

na znacznie wyższym poziomie. Za to 

trudności z osiągnięciem wyników sprzed 

pandemii mają komputery stacjonarne. 

Przychody ze sprzedaży desktopów 

w dystrybucji okazały się nieco lepsze 

pod koniec trzeciego kwartału, ale jak 

dotąd przez cały rok kształtowały się 

poniżej wartości z 2019 r. 

Najbardziej potrzebne kompetencje w firmach IT 
Większość, bo 73 proc. firm IT w Polsce uważa, że nic się nie zmieni w za-

kresie ich potrzeb kompetencyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

– wynika z badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka. 

Jedynie 6 proc. pytanych sądzi, że w tym czasie jednak pojawi się zapo-

trzebowanie na nowe umiejętności. Obecnie dla podmiotów IT największe 

znaczenie mają kompetencje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

kanałów komunikacji elektronicznej (średnia: 3,944 w skali 1 do 5), za-

rządzaniem informacją (3,92), tworzeniem, rozwojem i zarządzaniem 

oprogramowaniem (3,91), a także z zarządzaniem zasobami danych (3,88) 

i integracją systemów (3,86). W ciągu najbliższych 12 miesięcy najważniej-

sza potrzeba nie powinna ulec zmianie, a chodzi o bezpieczeństwo kana-

łów komunikacji elektronicznej (3,88). Na znaczeniu ma zyskać natomiast 

obsługa klienta, w tym pomoc techniczna w trybie zdalnym. Respondenci 

pytani o strategiczne kierunki działań w planach rozwoju firmy, za ważne 

lub bardzo ważne uznali przede wszystkim zapewnienie klientom elastycz-

nego dostępu do sieci, zasobów i usług (71 proc.) oraz identyfikację tech-

nologii i rozwiązań z największym potencjałem na przyszłość (69 proc.).

Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji 
elektronicznej, w tym weryfikacja tożsamości stron 
komunikacji

Obsługa klienta, w tym świadczenie usług pomocy 
technicznej w trybie zdalnym 

Projektowanie, implementacja, administrowanie  
i zabezpieczanie rozwiązań chmurowych oraz 
migracja danych do chmury

Tworzenie, rozwój i zarządzanie oprogramowaniem

Instalowanie, konfigurowanie, administrowanie i 
zabezpieczanie systemów do pracy zdalnej i telekonferencji

Jakie znaczenie w Państwa firmie będą miały wymienione 
kompetencje w najbliższej przyszłości (12 miesięcy)

3,88

3,85

3,83

3,81

3,81

Notebooki i tablety  
nie osiągnęły poziomu  

sprzed roku
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Jak wynika z danych firmy Symfonia, co piąty mały i średni przedsiębiorca w Polsce 

nie planuje cyfryzacji swojego biznesu. Przy czym, jak się okazuje, to nie finanse 

stoją na przeszkodzie. Najczęściej wskazywaną przez podmioty MŚP barierą w cyf- 

ryzacji jest czas potrzebny na wdrażanie nowych rozwiązań (30 proc. odpowiedzi), 

a nieco mniejszą trudność w integracji nowych technologii z tymi już używanymi 

(26,2 proc.). Na niechęć pracowników do zmian wskazało 24,8 proc. uczestników 

badania. Największy odsetek pytanych przedsiębiorców (39,1 proc.) decyduje się 

na pojedyncze rozwiązania, które następnie integruje ze sobą. Na kompleksowe 

systemy, spinające całość procesów biznesowych w firmie, stawia 26,5 proc. Reszta 

(29,2 proc.) twierdzi, że to zależy od aktualnych potrzeb. Głównym argumentem, jaki 

przemawia za pojedynczymi rozwiązaniami, są koszty ich wprowadzenia (50 proc.)

oraz uniknięcie zbyt dużej zmiany dla całej firmy (30 proc. wskazań). Przedsiębiorcy 

zapytani o to, czego im brakuje w obszarze cyfryzacji, wskazali przede wszystkim na 

tanie finansowanie oraz ceny odpowiednie do wielkości firmy.

Czas główną barierą cyfryzacji MŚP

2022: większy popyt na laptopy 
i chmurę 
Sprzedaż laptopów i zakupy na potrze-

by home office nadal będą stanowić siłę 

pociągową rynku IT – twierdzą resellerzy 

w ramach badania Context ChannelWatch 

poproszeni o prognozy na przyszły rok. Ich 

zdaniem także rozwiązania oferowane w mo-

delu „as-a-service” to duża szansa na dobre 

wyniki sprzedaży (tego zdania jest 94 proc. 

respondentów). W sumie 67 proc. resellerów 

przewiduje, że ich wyniki biznesowe poprawią 

się w 2022 r. Z kolei 73 proc. pytanych za-

uważyło przyspieszenie projektów cyfrowej 

transformacji u klientów podczas pandemii. 

W badaniu wzięli udział sprzedawcy z kilku-

nastu krajów, w tym z Polski.
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Segmenty rynku, które  
w przyszłości nadal będą 
silnie rosnąć

Zagrożone wrażliwe dane w chmurze 
Już 40 proc. firm z całego świata przyznaje, że miało do czynienia z naruszeniem bez-

pieczeństwa usług cloud w ciągu roku. Pomimo tego zaledwie 17 proc. szyfruje więcej niż 

połowę wrażliwych danych przechowywanych w chmurze. Nawet spośród firm szyfrują-

cych dane, 34 proc. zamiast przejąć kontrolę nad kluczami szyfrującymi, pozostawia ją do-

stawcom usług. To pokazuje, jak ważne jest ograniczanie potencjalnych punktów dostępu. 

Jednak blisko połowa ankietowanych twierdzi, że ich organizacje nie wdrożyły strategii 

zerowego zaufania, a jedna czwarta nawet jej nie rozważa. Tak słaba ochrona występuje 

w sytuacji, gdy jedna piąta (21 proc.) pytanych przechowuje większość swoich wrażliwych 

danych w chmurze. Firmy łączy przy tym obawa o rosnącą złożoność usług cloud. Prawie 

połowa (46 proc.) uznała, że zarządzanie prywatnością i ochroną danych w chmurze jest 

bardziej skomplikowane, niż codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem.
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68%

47%

26%

Komputery 
przenośne

Praca w domu Smart home

Technologie najczęściej stosowane do zabezpieczania środowisk chmurowych

DLP (ochrona przed utratą danych)

Szyfrowanie

Cloud Security Posture Management (CSPM), Cloud Workload Protection Platform 
(CWPP), Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM)

39%

36%

34%
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Taniego finansowania, wsparcia dotacjami i kredytami

Cen uwzględniających wielkość firmy

Doradztwa w zakresie wdrożenia nowych technologii

Szkoleń dla pracowników

Elastycznych warunków umowy zakupu

Czego brakuje firmom w obszarze cyfryzacji?

40%

32,5%

27,8%

17%

14,5%
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ich charakter jest zbliżony do naszych roz-
wiązań. Skalowalność i  dostępność jest 
ważna dla naszych aplikacji i tego samego 
oczekiwaliśmy od infrastruktury. Dzięki 
chmurom możemy też obserwować działa-
nie naszych technologii z punktu widzenia 
klienta i już na wczesnym etapie wprowa-
dzać zmiany i usprawnienia. 

n Jakie konkretnie systemy i rozwiąza-
nia informatyczne mają kluczowe zna-
czenie dla sprawnego funkcjonowania 
fi rmy?
Od kilku lat z powodzeniem używamy roz-
wiązań chmurowych, które kiedyś były no-
winką technologiczną, a  dzisiaj stają się 
standardem, z którego korzysta coraz wię-

cej fi rm. Przejście na pracę 
zdalną tylko potwierdziło, że 
nasz wybór był słuszny, a my 
możemy zaoferować naszym 
pracownikom komfort pra-
cy z  dowolnego miejsca 
w Polsce i na świecie. Apli-
kacje w  chmurze pozwo-
liły nam na bardzo szybką 
i prostą wymianę informa-
cji, współpracę w zakresie 
opracowywania dokumen-
tacji czy współdzielenie za-
sobów dyskowych. Dziś nie 

wyobrażamy sobie już pracy bez chmury, 
jest to nasze naturalne środowisko. 

n Wydaje się, że w tak dużej fi rmie szcze-
gólnie ważna jest płynna wymiana infor-
macji.  Jak sobie z tym radzicie?

CRN Świadczycie szereg usług związa-
nych z operacjami fi nansowymi w róż-
nych walutach. Jak tego typu działalność 
przekłada się na wyzwania dla działu IT? 
Piotr Kiciński W 2010 roku zaoferowali-
śmy internetową wymianę walut. Od tego 
czasu przemierzyliśmy drogę od kameral-
nej fi rmy z serwisem internetowej wymiany 
walut do zatrudniającego kilkuset pracow-
ników fi ntechu. Zdobyliśmy pozycję czoło-
wej fi rmy w Polsce w czasie, kiedy usługi 
fi nansowe on-line w obcych walutach na-
leżały do rzadkości. Ludzie jednak bardzo 
szybko przekonali się do nowej metody, 
oszczędzając dzięki niej nie tylko pieniądze, 
ale i czas. Dziś jesteśmy międzynarodową 
platformą wielowalutową, zapewniają-
cą między innymi do-
stęp do usług wymiany 
walut, przekazów pie-
niężnych, płatności, 
kart wielowalutowych, 
pożyczek wielowaluto-
wych i transakcji na ryn-
ku Forex. 

n A jakie jest obecnie 
największe wyzwanie 
dla waszych ekspertów 
IT? 
Naszym największym 
wyzwaniem w zakresie ICT jest obsługa 
coraz większej liczby różnego typu tran-
sakcji oraz koordynacja wszystkich dzia-
łań, które składają się na customer care. 
Rozwój usług chmurowych skłonił nas do 
wykorzystania tych zasobów, ponieważ 

Tak, potrzebujemy przede wszystkim na-
rzędzi, które pozwalają planować zadania 
i monitorować postęp ich wykonania. Ko-
rzystamy w tym zakresie z rozwiązań fi r-
my Atlassian. Technologia ta sprawdza się 
również w pracy zdalnej, podczas której 
przekaz informacji musi być niezawod-
ny, a  użytkownicy powinni otrzymywać 
narzędzia, których powiązanie z  innymi 
aplikacjami ułatwia im pracę. Duży na-
cisk kładziemy na integrację posiadanych 
narzędzi, aby nie powielać tych samych 
informacji oraz tworzyć relacje między za-
daniami, ułatwiając pracownikom osiąga-
nie zakładanych celów.

n W jakim zakresie korzystacie Państwo 
ze standardowych, dostępnych na rynku 
rozwiązań i aplikacji, a co robicie sami?
Rozwiązania i technologie oferowane przez 
zewnętrznych dostawców są stale analizo-
wane przez nasze zespoły. W wielu przy-
padkach wykorzystanie dostarczonych 
technologii pozwala zaoszczędzić czas de-
veloperom i skupić się na integracji tych 
rozwiązań z naszymi produktami. Z dru-
giej strony, tworzenie własnych aplikacji 
jest konieczne, by zaoferować usługi, które 
będą jak najlepiej dopasowane do oczeki-
wań użytkowników. Sami tworzymy syste-
my stanowiące podstawę naszego biznesu. 
Kupujemy natomiast narzędzia wspomaga-
jące wytwarzanie czy obsługę niektórych 
procesów. 

n Co planujecie w najbliższym czasie?
Bardzo wnikliwie obserwujemy rozwój Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

skalowalność i dostępność
„Korzystamy między innymi z rewolucyjnego rozwiązania zaawansowanej sztucznej inteligencji – generatora 

tekstu GPT-3. Narzędzie wspiera tworzenie naszych treści marketingowych, wpisów w social mediach czy 

tekstów blogowych” – mówi Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl. 

Dziś nie wyobrażamy 
sobie już pracy 
bez chmury, 
która stała się 
naszym 
naturalnym 
środowiskiem.
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innowacyjność i nieszablonowość z ugrun-
towanym już na rynku podejściem.

n Na ile przydatne z  Państwa punktu 
widzenia są trendy i rozwiązania typu 
sztuczna inteligencja, big data, Internet 
Rzeczy, wirtualna waluta?
Innowacje są wpisane w  nasze DNA od 
początku działalności. Nowe technologie 
to nie tylko ciekawostki, ale realne narzę-
dzia do jeszcze efektywniejszych działań. 
Oprócz nowoczesnych rozwiązań w zakre-
sie naszych produktów, usług czy aplikacji, 
możemy się też pochwalić między inny-
mi zaawansowanym wykorzystywaniem 
big data oraz sztucznej inteligencji. Big 
data wykorzystujemy w wielu procesach, 
przede wszystkim w analizach rynkowych 
i  optymalizacji produktów. Korzystamy 
także z  rewolucyjnego rozwiązania za-
awansowanej sztucznej inteligencji – ge-
neratora tekstu GPT-3. Narzędzie wspiera 
tworzenie naszych treści marketingowych, 
wpisów w social mediach czy tekstów blo-
gowych. O rewolucyjnym charakterze GPT-
3 stanowi model języka naturalnego, który 
nie tylko poprawia błędy gramatyczne, ale 
też przewiduje, jakie frazy czy zdania mogą 
pasować do tekstu i występować po danych 
słowach. Za pomocą zaawansowanych al-
gorytmów program proponuje konkretne 
treści i pomysły na podstawie analizy tek-
stu oraz wypowiedzi internautów w sieci. 
Dodatkowo, GPT-3 potrafi  streszczać ma-
teriały czy sugerować tytuły. Odtwarza styl 
autorów tekstów, rozumiejąc kontekst po-
między wyrazami.

podmiotów oferujących usługi w bardzo 
wąskich specjalizacjach, co pozwala im 
osiągnąć poziom ekspercki w swoich dzie-
dzinach. Współpracując z takimi fi rmami 
jesteśmy pewni, że korzystamy z wiedzy 
i doświadczenia profesjonalistów. 

n Czego oczekujecie od dostawców IT, 
resellerów, integratorów?
Wybierając partnerów nie patrzymy na to, 
czy są to rozwiązania krajowe, czy zagra-
niczne. Kluczową kwestią jest ocena, na ile 
dany podmiot jest w stanie wesprzeć zada-
nia, które przed nami stoją. Zwracamy uwa-
gę na doświadczenie w danej dziedzinie 
oraz kompatybilność z innymi produktami 
czy narzędziami, z których już korzystamy. 

n Co fi rmy IT powinny brać pod uwagę 
myśląc o współpracy z wami?
Przede wszystkim stawiamy na innowa-

cyjność i pracę z ekspertami, 
którzy naprawdę znają naj-
nowsze trendy i dla których 
to nie tylko praca, ale i pasja. 
Wierzymy, że proaktywna 
postawa, entuzjazm i zain-
teresowanie nowymi tech-
nologiami to klucz do tego, 
aby tworzyć jak najciekaw-
sze rozwiązania. Z  drugiej 
strony, bardzo istotne są dla 
nas kwestie bezpieczeństwa 
i  zgodność z  regulacjami 
prawnymi. Bezpieczeństwo 

to bowiem podstawa tego, co w naszej co-
dziennej pracy najważniejsze – zaufania, 
którym od lat obdarzają nas użytkownicy. 
Stawiamy na najbardziej pewne i spraw-
dzone technologie, które nie muszą wca-
le oznaczać tradycyjnego, „zasiedziałego” 
stylu. Wierzymy, że można połączyć ze sobą 
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usług w  poszczególnych środowiskach 
chmurowych. Przez lata pracowaliśmy 
nad tym, by nasze produkty elastycznie do-
stosowywały się do każdego środowiska 
oferowanego przez dowolnego dostawcę 
rozwiązań typu cloud. Naszym kolejnym 
krokiem będzie jeszcze większa integracja 
z technologiami chmurowymi, abyśmy mo-
gli proponować użytkownikom kolejne, co-
raz bardziej innowacyjne usługi. 

n Jakie zalety chmury macie zamiar 
wykorzystać? 
Po pierwsze, zależy nam na wysokiej ska-
lowalności, co zapewnia odporność na 
zwiększony ruch użytkowników w  nie-
oczekiwanych momentach, na przykład 
przy zawirowaniach kursów walut. Po dru-
gie, istotna jest dla nas dostępność usług 
w różnych rejonach świata, tak aby usługa 
była jak najbliżej różnorodnego klienta. Po 
trzecie wreszcie, skupiamy się 
na automatyzacji w zakresie 
tworzenia infrastruktury IT, 
co pozwala nam wzmocnić po-
wyższe korzyści i szybciej re-
agować na nowe potrzeby. 

n Jak oceniacie ofertę ryn-
kową branży IT pod kątem 
przydatności do własnych 
potrzeb? 
Obecnie największą warto-
ścią tej branży jest wiedza 
i  umiejętność jej wykorzy-
stania we wdrażaniu nowych rozwiązań. 
Wybór partnera technologicznego to za-
wsze skomplikowany proces, jednak na-
sze doświadczenie w branży IT umożliwia 
nam nawiązanie relacji partnerskich pod-
czas realizacji wspólnych projektów. Na 
rynku obserwujemy coraz większą liczbę 

dr PIOTR KICIŃSKI 
– wiceprezes Cinkciarz.pl. Jest absolwen-
tem matematyki i fi zyki teoretycznej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Ma ponad 20-letnie doświadczenie 
w branży fi nansowej w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem, sprzedaży oraz rozwoju 
produktów. Ukończył prestiżowe egzami-
ny ACCA i CFA. Od 2012 r. jest związany 
z Cinkciarz.pl. Nadzoruje działania zwią-
zane z produktami i usługami dla klientów 
indywidualnych i fi rmowych.

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Niezwykle 
istotna jest dla 
nas dostępność 
usług 
w różnych 
rejonach 
świata.
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Ciekawe, ilu 
kierowców
efektywnie 

korzysta z tych 
systemów. 

W2012 w  Vancouver wynają-
łem auto Ford Flex. Po zajęciu 
miejsca kierowcy zauważy-

łem naklejoną blaszkę SYNC Powered by 
Microsoft. „No to możemy mieć kłopoty” 
zażartowałem do współpasażerek i pasa-
żera – informatyków, byłych pracowników 
IBM-a, SAP-a, HP oraz EDS. Załadowaliśmy 
bagaże i zamknęliśmy ręką klapę. Chcieli-
śmy jechać, ale jakaś ikonka zaświeciła się 
na czerwono i auto nie ruszyło. Manuala nie 
było, więc ściągnęliśmy go z sieci na tablet 
– około 400 stron. Tamże znaleźliśmy, że kla-
pę wolno zamykać tylko automatycznie. Ale 
zanim mogliśmy ją zamknąć przyciskiem, 
trzeba było zresetować obstacle detection. 
Zresetowaliśmy i mogliśmy jechać. Na trasie 
do Whistler, przy zjeździe z górki, na przed-
niej szybie wyświetlił się czerwony pasek 
i auto zaczęło hamować. No tak, radar wy-
krył przeszkodę – znajdujący się przed nami 
wjazd pod górę. W roku 2019 Ford, po narze-
kaniach wielu klientów, wymienił w sterow-
nikach system Windows na QNX. 

Coraz więcej fabrycznych parkingów jest 
zastawianych tysiącami prawie gotowych 
aut. „Prawie” oznacza obecnie brak w nich, 
z powodu ograniczeń w produkcji i trans-
porcie z Chin, sterowników elektronicznych, 
czipów, automatyki cyfrowej – wyposażenia 
informatycznego kontrolującego pracę silni-
ka i układów mechanicznych, a także mają-
cych wspomagać bezpieczne prowadzenie. 

A tu jeszcze Unia Europejska wprowadza 
od połowy 2022 roku wymóg wyposażenia 
aut osobowych w zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa. Między innymi będą mu-
siały być montowane systemy: dostosowa-
nia prędkości do odczytywanych znaków 
i hamowania awaryjnego, utrzymywania 
pojazdu na pasie ruchu, wykrywania obiek-

tów przy cofaniu oraz w martwym polu, mo-
nitorowania uwagi kierowcy. Rzeczywiście, 
będą to pomocne układy do poruszania się 
w obszarze miast z prędkością 30 km/h, przy 
której już nie każdy tempomat działa. 

Wiele z tych elementów jest już opcjonal-
nie oferowanych w obecnie sprzedawanych 
modelach. Jednym, już prawie powszech-
nym systemem jest układ odczytywania 
znaków drogowych: ograniczenia pręd-
kości i  jego odwołania, oznaczenia drogi 
ekspresowej i autostrady, obszaru zabudo-
wanego, strefy ruchu i zamieszkania, zaka-
zu wyprzedzania i kilku innych, zależnie od 
wersji układu. Odczytany znak jest wyświe-
tlany w postaci ikonki na wyświetlaczu na 
konsoli. W przypadku naruszenia zakazu 
przedstawionego na znaku, ikonka zmie-
nia się w postać ostrzegawczą z ewentual-
nym sygnałem akustycznym (to może być 
dość denerwujące). Niestety układ może 
też nie rozpoznać znaku, na przykład gdy 
są złe warunki atmosferyczne, na ostrym 
zakręcie czy za skrzyżowaniem. W moim 
aucie układ nie rozpoznaje odwołania ogra-
niczenia prędkości za skrzyżowaniem, nie 
zawsze też rozpoznaje drogę ekspresową, 
pozostając z ograniczeniem 40 km z wjaz-
du. W podręcznikach sugerują sprzężenie 
układu z wyświetlaniem znaków przez na-
wigację, ale wtedy po co ten układ? Niestety, 
kierowcy dalej pozostaje dokładne obser-
wowanie drogi, bo dla policjanta ważne są 
znaki rzeczywiste, a nie te wyświetlane. 

Przyjrzyjmy się teraz systemowi wykry-
wania i  kontrolowania odstępu do prze-
szkody lub pojazdu poprzedzającego 
z hamowaniem w celu dostosowania pręd-
kości –  zwanym aktywnym asystentem 
utrzymywania odległości lub systemem 
zapobiegania kolizjom. Po włączeniu sys-

Informatyka
Coraz więcej fabrycznych parkingów jest zastawianych tysiącami prawie 

gotowych aut. „Prawie” oznacza obecnie brak w nich sterowników elektro-

nicznych, czipów, automatyki cyfrowej.
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temu, przeważnie wraz z uruchomieniem 
silnika, włączany jest w aucie przedni radar 
oraz przednia kamera. Już w trakcie jazdy 
ustalamy pożądaną prędkość (trzeba się po-
ruszać z tą prędkością i wcisnąć SET) oraz 
oczekiwany odstęp od przeszkody (poprze-
dzającego nas pojazdu). Ten odstęp może 
być większy lub mniejszy, ale nie jest zależny 
od aktualnej prędkości naszego auta – a po-
winien być zgodny z aktualnym przepisem, 
czyli tyle metrów, ile wynosi połowa aktual-
nej prędkości w km/h. 

Zadaniem radaru jest wykrycie zbliżają-
cej się przeszkody i po piśnięciu rozpoczę-
cie wspomagania hamowania – do 50 proc. 
maksymalnej siły hamowania – nawet aż 
do zatrzymania pojazdu, jeśli kierowca nie 
zareaguje. Radar jest zdolny wykrywać po-
jazdy, pieszych i inne przeszkody, ale też 
z opisu wynika, że system może nie zare-
agować na pojazdy jadące z naprzeciwka (!), 
zmieniające pas ruchu, na zakrętach, w tu-
nelach i w wielu innych sytuacjach, w tym 
w okolicach masztów radiowych. Z drugiej 
strony system może wykryć „nieistniejącą” 
przeszkodę i zacząć hamować, gdy ta znaj-
duje się na poboczu, na zakręcie, zjeżdżając 
z wniesienia, jest tablicą nad drogą i w wielu 
innych sytuacjach. Zakładamy, że radar i ka-
mera nie są zabrudzone, np. błotem...

Uzupełnieniem tego systemu jest układ 
kontrolowania jazdy w pasie ruchu oraz 
monitorowania martwych pól widoczności 
z obu boków auta. Działa on, korzystając z li-
nii (białych, żółtych oraz pobocza), reagując 
delikatnym skrętem kierownicy wracają-
cym auto na środek pasa ruchu. I tu również 
układ ten może przestać reagować, gdy linie 
są blade lub pokryte błotem – wtedy w nie-
których przypadkach układ ustala kierunek 
na podstawie ruchu poprzedzającego auta. 
Równocześnie sprawdza czy auto nie jedzie 
„wężykiem” – jak to wykryje, to po sygnale 
ostrzegawczym pojawi się „kubek z kawą” 
sugerujący kierowcy odpoczynek. Przy opi-
sie tych systemów widnieje wyróżnionym 
drukiem uwaga: kierowca jest zawsze od-
powiedzialny za bezpieczeństwo jazdy. 

Prawo jazdy mam od 45 lat, przejecha-
łem tysiące kilometrów różnymi autami 
w różnych warunkach – mogę powiedzieć, 
że mam już jakieś doświadczenie. Jednak 
w obliczu tych systemów mam istotne oba-
wy przed ich użytkowaniem. Opisany ich 
sposób działania jest tak nieprecyzyjny i tak 

bardzo zależny od wielu czynników, że trud-
no jest mi zawierzyć im swoje i pasażerów 
bezpieczeństwo. Nabycie zaś umiejętności 
posługiwania się nimi wymaga dynamicz-
nych prób wyłącznie podczas jazdy i to po-
wyżej 40 km/h w  rzeczywistym ruchu. 
A przy tym trzeba się posługiwać klawisz-
kami rozmieszczonymi na kole kierownicy 
oraz wyborem z wyświetlanego na konsoli 
rozdzielczej menu z niewielkimi ikonkami. 
Dla osób starszych jest to problem. 

Zapewne młodsi wiekiem kierowcy, już 
doświadczeni w dynamicznej jeździe oraz 
w grach komputerowych mogą łatwiej opa-
nować te systemy, ale też dla nich jest to 
istotne ograniczenie wolności jazdy – wie-
lu nawet nie dopuszcza jazdy automatem. 
A początkujący, po opanowaniu synchro-
nizacji nóg na pedałach, rąk na kierownicy, 
dźwigni biegów, kierunkowskazów i zmiany 
świateł oraz wzroku kontrolującego otocze-
nie i prędkościomierz, rozpraszają się na bie-
żąco kontrolując działania tych systemów, 
co z trudem mieści się w pojęciu zwiększenia 
bezpieczeństwa jazdy. W zasadzie to syste-
my te powinny być poznawane najpierw (na-
wet obligatoryjnie) na symulatorach. 

Systemy te są użyteczne tylko na drogach 
szybkiego ruchu. Ale i wtedy należy je wy-
łączyć, jak pojawi się szaleniec siedzący 
na zderzaku, migający światłami oraz wy-
przedzający z prawej strony i wciskający 
się potem na chama przed nami. Również 
w korku, w omijaniu wypadku oraz udo-
stępnianiu korytarza życia systemy te są  
nieprzydatne. Mogą nawet powodować sy-
tuacje niebezpieczne. 

Warto przy tym podkreślić, że systemy te 
nie mają w sobie funkcji sztucznej inteligen-
cji i zawsze działają identycznie według za-
ładowanego do nich programu automatyki 
cyfrowej. Oczywiście w firmie producen-
ta aut programy te mogą być udoskonalane 
i w ramach serwisu aut ładowane do pamię-
ci sterowników, poprawiając ich działanie. 
Tutaj informatycy powinni się jeszcze po-
starać o zwiększenie user-friendliness tych 
systemów – większe klawisze, ikony oraz 
polecenia menu wyświetlane kontekstowo 
we właściwym czasie. 

Felieton został napisany przy poznawaniu 
opisywanych układów w modelu auta z 2021 
oraz na podstawie kilku podręczników użyt- 
kowania aut innych wiodących modeli, jak 
również rozmów z ich użytkownikami. 
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Podobnie jak ilustracja skutecznej 
sukcesji na przykładzie Republiki 
Weneckiej, o której pisałem w felie-

tonie poprzednim, tak i ta przypowieść ma 
swój rezonans w wielu dziedzinach życia. 
Sferę religijną zostawię katechetom i pre-
zbiterom, a zajmę się egzegezą (okrutnie 
nadużywane ostatnio w publicystyce sło-
wo) tej przypowieści w realnym życiu, za-
równo społecznym, jak i biznesowym. 

Zacznę od tego: kto z czytelników nie 
słyszał, ba, świadomie w swych decyzjach 
i wyborach nie stosował powiedzenia przy-
pisywanego Heraklitowi z Efezu, żyjące-
mu w VI w. p.n.e: „Nie da się wejść dwa razy 
do tej samej rzeki”. Z gruntu Heraklitowi 
chodziło o to, że zmienność czasu i rzeczy 
powoduje, że nic nie jest takie samo i po 
prostu rzeka, jako synonim zmienności, 
za każdym razem, gdy nią chcemy przejść, 
jest innym bytem. W  czasach znacznie 
późniejszych dokonano twórczego prze-
kształcenia tego powiedzenia na zalecenie: 
nie wchodzi się dwa razy do tej samej rze-
ki, czyli nie powinno się wracać do tego, co 
było w przeszłości. Nie wdając się w zbyt-
nie dywagacje na temat różnic w podejściu 
Heraklita i tego, co później zrobiono z jego 
tezą, wystarczy zauważyć, że podmiotem 
aktywnym u Heraklita jest rzeka, szerzej 
otoczenie, a w naszych czasach podmio-
tem jest człowiek, który powinien wybie-
rać zawsze nowe, a nie wracać do starego.

Jaki to ma związek z przypowieścią o sy-
nu marnotrawnym, od której zacząłem 
felieton? Podstawową: syn wrócił, czyli 
wszedł do tej samej rzeki, wrócił do ojca 
i poprzedniego życia. Zatem nie stosował 
zasad wpajanych na szkoleniach typu: sto-
suj „ucieczkę do przodu” albo „nie oglądaj 
się za siebie”. Bez powrotu młodszego syna 
do ojca cała przypowieść wzięłaby w łeb. 
Postawa syna marnotrawnego jest dość 

dokładnie zanalizowania i z punktu emo-
cji człowieka dość oczywista. Oto młody 
chłopak, młodszy z synów, nie mogąc li-
czyć na benefi ty związane z pierworódz-
twem, które należą się jego bratu, zabiera 
swoją część majątku i rusza w świat. Tam 
dzieje mu się coraz gorzej. I tak dopro-
wadzony do skraju fi zycznej egzystencji 
postanawia wrócić i prosić ojca o prze-
baczenie, czyli się ukorzyć. Zatem wraca, 
a ojciec wita go z otwartymi ramionami 
i natychmiast urządza mu ucztę, wybacza-
jąc wszystko, z utratą jego części zasobów 
rodzinnych na czele. 

Czy ojciec postępuje właściwie? Otóż 
ojciec na pewno postępuje wielkodusz-
nie, miłosiernie i wspaniałomyślnie. Te 
atrybuty w  rozumieniu autora przypo-
wieści miał mieć Bóg, którego ojciec był 
synonimem. Bóg może postępować po bo-
żemu i nagradzać rozgrzeszeniem „dobre-
go łotra” z Golgoty. Nie musi się nikomu 
tłumaczyć i rozważa wszystko w katego-
riach innego niż nam znany świat. Taki 
jest Bóg, ale czy jego przypowieściowe al-
ter ego, czyli ojciec, postąpił mądrze? Tego 
nie można powiedzieć. Swoim zachowa-
niem tylko roznieca konfl ikt pomiędzy 
synami i dodatkowo pomiędzy sobą, a sy-
nem starszym. Wzbudza w nim frustra-
cję i poczucie niesprawiedliwości. A jego 
słowa skierowane do pierworodnego: „sy-
nu, przecież wszystko co moje jest twoje”, 
mogą syna tylko bardziej rozeźlić, bo trze-
ba było tak mówić od zawsze, a nie dopiero 
po powrocie marnotrawnego brata.

Lepiej w tekstach Kościoła przeanali-
zowana jest postawa starszego syna. Ją 
katecheci wykorzystują do kształtowania 
postaw spolegliwości, pokorności, zgod-
ności, tolerancji w stylu „jeśli ktoś cię ude-
rzył w jeden policzek, nadstaw mu drugi”. 
Taka postawa jest wiodącą prosto do nieba, 

Syn marnotrawny
Przypowieść ewangeliczna o synu marnotrawnym jest jednym z moich ulubio-

nych fragmentów Pisma Świętego. Fakt, że weszła do obiegu kultury powszech-

nej, nie tylko chrześcijańskiej, oznacza, iż tkwi w niej większa moc i przesłanie, 

niż jedynie potencjał zwykłej opowieści o nawróconym synu oraz łagodnym, wy-

rozumiałym i przebaczającym ojcu.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Syn marnotrawny 
nie jest taki zły.
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Ilu znacie 
menadżerów 

zmieniających 
zdanie z godziny 

na godzinę? 

ale czy jest po ludzku użyteczna? Czy nie 
prowadzi w dłuższej perspektywie do za-
bijania aktywności, indywidualizmu, kre-
atywności? Przecież syn pierworodny już 
na taką „chorobę” zapadł. Czy poprosił kie-
dykolwiek ojca o kasę, o możliwość zapro-
szenia przyjaciół i zabawienia się z nimi, 
czy chciał gdzieś pojechać i zobaczyć, jak 
żyją inni ludzie? Tego przypowieść nie mó-
wi, ale podskórnie wiemy, że nie, to nie ten 
typ charakteru.

Głębiej myśląc o tej przypowieści i sto-
sując jej morały do naszego życia ziem-
skiego, a nie niebieskiego widzimy, że syn 
marnotrawny nie jest taki zły, syn pierwo-
rodny jest nie tylko zawistnym, ale też jest 
ofiarą postępowania ojca, a ojciec niewąt-
pliwie miłosierny i dobroduszny, za to nie 
ma zbytnio pojęcia o kształtowaniu cha-
rakterów i wychowywaniu synów, jak też 
zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi.

Po co to wszystko piszę? Niech na to py-
tanie odpowiedzą ci, co po pierwsze mają 
dzieci i prawie codziennie muszą rozwią-
zywać różne dylematy związane z  ich 
wychowaniem, po drugie szefowie zarzą-
dzający ludźmi, którzy doświadczają roz-
mów „szefie, chcę odejść”, ale też „szefie, 
może bym wrócił”. Warto chyba na te oko-
liczności być nieco przygotowanym i mieć 
lepsze scenariusze na podorędziu, niż ma-
ją politycy, którzy wywołując w szeregach 
swej partii niezadowolenie kupują „synów 
marnotrawnych” za stanowiska ministe-
rialne, aby utrzymać niezbędną większość. 
Bo menadżer powinien na dylemat ojca 
syna marnotrawnego być gotowy, jako że 
jest on jednym z najczęściej występują-
cych wzorców sytuacji wymagających mą-
drego, a nie dogmatycznego rozwiązania. 
Sprawny menadżer powinien w sekundę 
przeanalizować za i przeciw i podjąć nie- 
dogmatyczną decyzję, czy takiego powra-
cającego pracownika powinien zatrudnić 
i na jakich warunkach. Powinien wiedzieć, 
czy w przypadku powtórnego zatrudnie-
nia jego zespół go wesprze, czy się zbun-
tuje, czy decyzja będzie kontestowana, czy 
przeciwnie – zaakceptowana. 

Oczywiście na to nie ma jednej recep-
ty, Nie można zawsze i konsekwentnie 
mówić, że nie będę wracał do przeszło-
ści, albo że będę miłosiernym ojcem 
i wszystkie zagubione owieczki tulił do 
serca. Menadżer to nie Bóg, choć pewne 

boskie cechy powinny być mu nieobce. 
Jakie? A na przykład cierpliwość, wiel-
koduszność, sprawiedliwość i  stałość 
zachowań. Ilu znacie menadżerów zmie-
niających zdanie z godziny na godzinę, 
w stylu: „idziemy w prawo”, by za chwi-
lę zakomenderować „idziemy w lewo”. 
A może zanim się wyda komendę, to może 
lepiej usiąść na czterech literach i pomy-
śleć, jaka taktyka będzie w danej sytuacji 
najlepsza. A jeszcze lepiej, antycypować 
wszystko wcześniej i mieć rozwiązania 
wariantowe. Na pewno wówczas nie bę-
dzie wchodziło się do tej samej rzeki i bez 
presji okoliczności i czasu podejmowało 
lepsze i skuteczniejsze decyzje. Skutecz-
ny i dobry menadżer powinien być jak do-
bry szachista, który nie tylko przewiduje 
na kilka posunięć w przód, ale wie, kiedy 
zrobić gambit i wie, kiedy partię poddać, 
bo jej kontynuacja byłaby tylko stratą cza-
su bez uzyskania lepszej pozycji.

To byłoby na tyle tej egzegezy przypo-
wieści o synu marnotrawnym i jej innych, 
niedocenianych aspektach i podtekstach. 
A jak mówili starożytni dictum sapienti sat, 
co się wykłada jako „mądrej głowie dość 
dwie słowie”, ale tego passusu chyba kie-
dyś już użyłem. Widać mądry.
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 

Władysław Bartoszewski po-
wiedział kiedyś, że Polska 
jest brzydką panną na wy-

daniu, a  na dodatek pozbawioną posa-
gu. To stwierdzenie wywołało narodową 
debatę, w ramach której część interlo-
kutorów przyklaskiwała naszemu dyplo-
macie, podczas gdy inni odsądzali go od 
czci i wiary. Swego czasu zastanawiałem 
się na ile atrakcyjną panną jest Europa, 
a tak właściwie Unia Europejska. Wiem, 
że niektórzy postrzegają ją jako długono-
gą blondynkę z wielkim domem i najnow-
szym modelem Audi A6 w garażu, ale ja 
widzę to trochę inaczej. 

Na pierwszy rzut oka to ponętna nie-
wiasta, aczkolwiek swój wygląd za-
wdzięcza nie tyle wrodzonej urodzie, co 
wielu godzinom spędzonym w salonach 
kosmetycznych i gabinetach medycyny 
estetycznej. Jednak malejące limity na 
karcie kredytowej, sprawiają, że tych wi-
zyt jest coraz mniej. A co z posagiem? No 
cóż, rodzice niegdyś byli dość zamożni, ale 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat roztrwo-
nili znaczną część swojego majątku, choć 
nadal robią dobrą minę do złej gry. Ktoś 
może wprawdzie powiedzieć, że wiano to 
już przeżytek, a panna Europa jest na tyle 
wykształcona i kreatywna, że bez trudu 
poradzi sobie bez wyprawki od rodziców. 
Niestety, sytuacja wcale nie jest tak różo-
wa, jak wielu chciałoby ją widzieć. Panna 
Europa wygląda zaskakująco skromnie na 
tle swoich dwóch konkurentek – Amery-
ki i Azji. Ta pierwsza może pochwalić się 
Facebookiem, Microsoftem, Amazonem, 
Teslą, Google’m czy Dellem, zaś druga 
Samsungiem, Xiaomi, Sony, Huawei czy 
LG. A Europa? Próbuje walczyć, co skut-
kuje rodzeniem się w jej głowie szeregu 
rozmaitych pomysłów. 

Na pewno nie chce konkurować na po-
lu elektronicznego handlu, bo większość 
zakupów i  tak robi na amerykańskim 

Amazonie. Jedną z jej ulubionych aplikacji 
jest Netfl ix i jakoś Europie nie przeszka-
dza, że ta najpopularniejsza platforma 
dystrybucji masowej kultury pochodzi 
z  Ameryki. Nasza panna chętnie uży-
wa przy tym komputerów i smartfonów 
wyprodukowanych przez azjatyckich 
i  amerykańskich producentów i  raczej 
nie tęskni za czasami, kiedy korzysta-
ła z własnej Nokii. Natomiast jej orężem 
ma być walka o ochronę klimatu. Zielona 
Europa –  to brzmi dumnie! Jednak aby 
zrealizować to zadanie trzeba ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych o 55 proc. 
względem poziomów z roku 1990. Z pa-
kietu propozycji legislacyjnych – „Fit for 
55” – dowiadujemy się, że ten cel ma być 
osiągnięty do 2030 r. Jak to zwykle bywa, 
nie brakuje malkontentów narzekających, 
że to zbyt ambitna inicjatywa i po co się tak 
spieszyć. Zwłaszcza, że UE odpowiada za 
mniej niż 10 proc. globalnej emisji dwu-
tlenku węgla... 

Co ciekawe, Azja i  Ameryka chwalą 
swoją konkurentkę za jej proekologiczne 
nastawienie, choć same są dużo bardziej 
ostrożne i nie narzucają sobie aż tak mor-
derczego tempa w zakresie redukcji CO2. 
Jednak nie ulega wątpliwości, że „Fit for 
55” to doskonała okazja do realizacji cie-
kawych projektów. Jednym z  nich jest 
stworzenie sztucznej wyspy o wielkości 
18 boisk piłkarskich, która będzie zloka-
lizowana 80 kilometrów od zachodniego 
wybrzeża Jutlandii. Na wyspie nie będą 
mieszkać ani ludzie ani zwierzęta, nato-
miast znajdzie się na niej kilkaset wiatra-
ków. Koszt tej inwestycji to, bagatela, 28 
miliardów euro. Co by nie powiedzieć, 
Europa nie jest tuzinkową panną i cięż-
ko się z nią nudzić. Choć obawiam się, że 
większość pretendentów postawi jednak 
na dwie pozostałe kandydatki, choć są tak 
żałośnie nudne i skandalicznie pragma-
tyczne. A może właśnie dlatego? 

Europa jest kreatywną panną z głową pełną pomysłów. Jednak niekoniecznie 

są to idee, które pozwolą jej rywalizować na polu nowych technologii, jak też 

w innych sektorach gospodarki. 

CHŁODNYM OKIEM
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Kreatywna panna  

Nierozważna,  
choć 

romantyczna.  
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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, 
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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