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Recenzja 
po pandemii:

debata o działaniach producentów 

i dystrybutorów

Członkowie Kapituły konkursu Channel Awards 2021 dyskutują o tym, czy dostawcy 

sprostali gwałtownym zmianom na rynku IT spowodowanym pandemią.
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Zarządzanie urządzeniami końcowymi 
 IT w medycynie 

Platformy low-code 

Channel 
Awards

2021

BILLENNIUM:
nowe akwizycje, nowe oddziały 

„Wzrost organiczny nam już nie wystarcza. Szukamy więc firm dysponujących 

odpowiednim know-how” –  Bartosz Łopiński, CEO Billennium. 

kandydatury! 
Zgłoś swoje 

Debata
CRN Polska: 
Channel Management 

oczami integratorów hipokryzja à la Apple Artur Kurasiński: 

czy i kiedy cloud się opłaca Paradoks chmury:  

ITwiz 

Best 100: 
roller coaster 

na polskim 

rynku IT 

RAPORT

RYNEK 

DRUKU

01 cover CRN_08_2021.indd   1

17.08.2021   17:57:00
17.08.2021   17:57:0

w
w

w
.c

rn
.p

l

www.crn.pl
ISSN 2080-8607

nr
 9

/2
02

1

Sprzęt i akcesoria dla graczy  
Monitoring wizyjny  

Digital workspace 

FUNDUSZ
z wartością dodaną 
„Wartością, którą możemy wnieść na rynek, jest coś więcej niż kapitał 

i organizacja kolejnych rund finansowania” – Adam Rudowski, założyciel 

funduszu inwestycyjnego Level2 Ventures.   
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Zarządzanie dostępem do infrastruktury 
Sieciówka dla domu i SOHO  

Rola IT w MPWiK 

Channel 
Awards

2021

Idziemy szeroko 

i bez kompleksów
„Uważamy, że wręcz obowiązkiem biznesu jest angażowanie się w działania 

CSR-owe, a także dodanie do kultury organizacji odrobiny rock’n’rolla” 

– Jan Sobieszczański, Paweł Mączka, Marcin Kubacki o strategii Storware’u.

nominowanych! 
Pełna lista 

Debata
CRN Polska: 
networking, edukacja, 

marketing

o nowej roli 

sprzedawcy B2B 

Łukasz 

Kosuniak 

przyspieszona

konsolidacja 

SoDA 

Conference: 

Mateusz 

Ostrowski 

o odpowiedzialności 

za działanie AI 

RAPORT

SYSTEMY 

ZASILANIA 

AWARYJNEGO 

01 cover CRN_10_2021.indd   1

11.10.2021   15:11:17
11.10.2021   15:11:17

infrastruktury IT

ISSN 1640-9183

luty 2021
WYDANIE SPECJALNE

01_Vad 1_2021_okladka.indd   1

07.03.2021   19:51:44

ISSN 1640-9183

czerwiec 2021
WYDANIE SPECJALNE

Rozwiązania IT 

01_Vad 2_2021_okladka.indd   1dd 1

30.05.2021   14:42:09
30.05.2021   14:42:09

Dane 

ISSN 1640-9183

wrzesień 2021
WYDANIE SPECJALNE

w przedsiębiorstwie

01_Vad 3_2021_okladka.indd   1dd 1

04.09.2021   16:53:13

Usługi IT

ISSN 1640-9183

listopad 2021
WYDANIE SPECJALNE

dla przedsiębiorstw

WYDANIE

01_Vad 4_2021_okladka v2.indd   1dd 1

01.11.2021   14:47:07
01.11.2021   14:47:07

02_Vad 4_2021 reklama crn vad z zestawami okladek.indd   2 01.11.2021   14:57:02



4/2021

10
Cyberwojna 
z usługami w tle
Usługi odgrywają coraz 
większą rolę w wojnie 
toczonej pomiędzy 
dostawcami systemów 
bezpieczeństwa 
i cyberprzestępcami.
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Infrastruktura dostarczana na wiele sposobów
Integratorzy mają obecnie do wyboru kilka różnych 
scenariuszy sprzedaży i wdrażania infrastruktury IT u klienta.

DaaS: bez własności, ale z korzyściami 
Korzystanie z urządzeń w modelu usługowym 
chroni przed zamrażaniem kapitału w dużych,
jednorazowych wydatkach.

SaaS, czyli pożegnanie 
z pudełkami 
Nic nie wskazuje na to, aby 
w nieodległej przyszłości 
sprzedaż oprogramowania 
w modelu usługowym miała 
wytracić swoją moc.
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EDYTORIAL

Polskie firmy, gdy potrzebują konkretnej aplikacji do prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej, zamiast zamówić 
jej opracowanie, nadal wysyłają na szkolenia własnych pra-

cowników, aby ci nauczyli się programować – to opinia Ireneusza 
Dąbrowskiego, felietonisty CRN-a, którą podzielił się z nami pod-
czas jednego z redakcyjnych spotkań. I trudno się z nią nie zgodzić. 
Sześć lat temu, gdy wydawaliśmy pierwsze Vademecum VAR-ów  
i integratorów, poświęcone w całości usługom w branży IT, pisa-
łem o konieczności zajścia mentalnej zmiany – zarówno u klien-
tów, jak też właścicieli firm wdrażających u nich 
te usługi. Wciąż istnieje bowiem wiele blokad, wy-
nikających w dużej mierze z różnego typu obaw, 
które z pewnością nie ułatwią „popchnięcia” tego 
rynku do przodu.

Niestety, od tamtej pory nie nastąpiło pospolite 
ruszenie. Owszem, powstało wiele interesujących 
firm, które na usługach bazują – same je masowo 
wykorzystują, jak też na ich bazie tworzą własne. 
Także wielu integratorów zrozumiało, że na sprze-
daży oraz wdrażaniu sprzętu i licencji oprogramo-
wania nie będą zarabiali już tak jak wcześniej, więc 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest modyfika-
cja struktury firmy i stworzenie działu zajmującego się świadcze-
niem, bądź odsprzedażą i integracją usług.

Cały czas to jednak za mało. Wciąż możliwość szybkiego zarobie-
nia tysiąca złotych na jednej transakcji postrzegana jest jako korzyst-
niejsza od wieloletniej czasami umowy, w ramach której co miesiąc 
będzie „skapywało” 50 czy 100 złotych. Oczywiście, istnieją argu-
menty na poparcie takiego stanowiska – nikt nie wie, czy klientowi, 
jak też usługodawcy uda się przetrwać na konkurencyjnym rynku. 
Nie ma też gwarancji, że klient po pewnym czasie nie zrezygnu-
je z usługi. Panuje więc przekonanie, że lepszy jest przysłowiowy 
wróbel w garści…

Takie podejście może też jednak wynikać z braku długotermino-
wej strategii działania. Gdyby ta istniała, jednym z jej kluczowych 
zapisów powinna być nieustanna obserwacja rynku oraz zmian za-
potrzebowania klientów, a następnie konsekwentne modyfikowanie 
własnej oferty, aby móc je zaspokoić. Skuteczne podjęcie wynika-
jących z takiej strategii taktycznych działań ułatwiłoby bowiem 
usługodawcom zbudowanie solidnego i trwałego fundamentu biz-
nesowego, na którym można zbudować dowolną strukturę usług 
i bez obaw ją modyfikować. Jeśli obsługa klienta będzie na wysokim 

poziomie, a jego potrzeby zrozumiane i zaspokojone, 
to tylko sytuacje losowe mogą sprawić, że firma takie-
go klienta straci. Potwierdza to między innymi Urszula 
Leciejewska z Google Cloud w wywiadzie otwierają-
cym to wydanie Vademecum. 

À propos sytuacji losowych, na zakończenie chciał-
bym – trochę w imieniu klientów, a trochę w imieniu 
wydawcy oraz redakcji Vademecum VAR-ów i inte-
gratorów – podziękować naszym czytelnikom za ak-
tywne zaangażowanie podczas trwającej już niemal 
dwa lata pandemii. Praktycznie wszyscy podkreślają, 
że bez wsparcia zapewnionego przez szeroko rozu-
mianą branżę IT, konsekwencje gospodarcze dla kra-

ju (i świata) byłyby katastrofalne. 
Nie ukrywam, że także my byliśmy pełni obaw, czy w konsekwen-

cji rynkowych perturbacji możliwe będzie kontynuowanie wyda-
wania naszego kwartalnika. Dzięki lojalności Państwa jako naszych 
Czytelników, a także współpracujących w modelu komercyjnym 
firm, przedstawiających Wam na łamach Vademecum swoje roz-
wiązania, udało się. Zapraszam zatem do lektury 35. już wydania, 
a za półtora roku będziemy obchodzić dziesięciolecie! 

KRZYSZTOF JAKUBIK

Fo
t. 

Ad
ria

n 
St

yk
ow

sk
i

„Lepszy wróbel 
w garści…”  
– takie podejście 
integratorów 
wynika z braku 
długoterminowej 
strategii działania.
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Jedną z kluczowych kwestii na rynku 
usług IT jest możliwość skorzysta-
nia z infrastruktury centrów danych 

firm trzecich – wdrożenie w nich wła-
snych serwerów (kolokacja), bądź wy-
najęcie mocy obliczeniowej i przestrzeni 
dyskowej. W drugim kwartale br. firma 

Vertiv zrealizowała w Polsce badanie na 
próbie 110 przedsiębiorstw zatrudniają-
cych ponad 50 osób, reprezentowanych 
przez pracowników działów IT i posiada-
jących wiedzę na temat przechowywania 
danych w firmie. Główne wnioski publi-
kujemy poniżej.
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Powody łączenia kolokacji z własnymi serwerowniami

Konieczność ochrony wybranych danych

Zarządzający nie chcą całkowicie rezygnować  
z własnej serwerowni

Obawa o bezpieczeństwo danych

Konieczność czasowego uzyskania dodatkowych serwerów

Brak możliwości rozbudowy istniejącej  
w firmie serwerowni

Ograniczenia ze strony dostawcy usług kolokacyjnych

Planowane zmiany w zarządzaniu danymi 
i serwerami

Korzystanie przez 
firmy z kolokacji 

serwerów

Korzystają z kolokacji i mają własne serwery

Korzystają tylko z kolokacji

Nie korzystają z kolokacji

19%

5%

76%

71%

71%

10%

38%

14%

14%

Powody korzystania z kolokacji serwerów

Zwiększone bezpieczeństwo fizyczne

Zapasowe centrum przetwarzania danych

Chęć obniżenia kosztów

Brak odpowiednich kadr do zarządzania serwerownią

Brak powierzchni na serwery w siedzibie firmy

62%

58%

27%

15%

12%

Powody niekorzystania z kolokacji serwerów

Zarządzający nie chcą rezygnować z własnej serwerowni

Profil firmy nie pozwala  
na wyprowadzenie serwerów na zewnątrz

Brak zaufania do bezpieczeństwa serwerów  
poza siedzibą firmy

Zbyt mała skala działalności

Obawa przed zbyt wysokimi kosztami kolokacji

Chęć utrzymania obecnego stanu zatrudnienia

74%

42%

37%

35%

26%

10%

79%

56%

52%

52%

31%

7%

2%

29%

Wymiana urządzeń na nowsze

Monitoring infrastruktury

Zdalny dostęp do elementów infrastruktury

Inwestycje w dodatkowe elementy infrastruktury

Dodatkowa szafa rack w biurze firmy

Całkowita relokacja w nowe miejsce

Dodatkowa szafa rack u dostawcy usług kolokacji

Nie planujemy zmian

55%

17%

7%

5%

3%

2%

1%

1%

29%

Rozwój własnej infrastruktury lub kolokacja

Częściowe przejście do chmury

Ograniczenie własnej infrastruktury

Częściowe przejście z serwerami do centrum danych

Ograniczenie korzystania z usług kolokacyjnych

Całkowite przejście z serwerami do data center

Całkowite przejście do chmury

Ograniczenie korzystania z usług chmurowych

Nie planujemy zmian

Planowany zakres rozwoju infrastruktury
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CRN Google to jedna z tych firm, która 
od 20 lat pokazuje, że wyłącznie dzięki 
usługom można nie tylko przeżyć, ale cał-
kiem nieźle żyć. Czy w takim razie istnieje 
gdzieś granica tego, co można zaoferować 
w branży IT jako usługę? 
URSZULA LECIEJEWSKA Od strony dostawców 
jako usługa oferowane jest dziś praktycz-
nie wszystko, także sprzęt. Jeżeli nie można 
znaleźć odpowiedniej dla siebie usługi, war-
to poszukać wśród startupów, bo na pewno 
ktoś już wpadł na pomysł zaspokajający naj-
bardziej nietypowe oczekiwania klientów. 
Natomiast po stronie odbiorców granica 
dotycząca tego, w jakich obszarach korzy-
stać z usług, a w jakich nie, istnieje obecnie 
wyłącznie w warstwie mentalnej. Widać to 
szczególnie dobrze po wielu małych i śred-
nich firmach, które powstawały w Polsce na 
przestrzeni ostatniej dekady. Ich właścicie-
le całość posiadanego kapitału inwestowali 
w tworzenie i rozwój biznesu, a nie kupo-
wanie infrastruktury IT. Przedsiębiorstwa 

z tego segmentu rynku są najlepszymi am-
basadorami szeroko rozumianej chmury 
i usług, a po „swojej” stronie do pracy potrze-
bują tylko urządzeń końcowych, ale te – jak 
już wspomniałam – także od kilku lat moż-
na wydzierżawić wraz z usługami wsparcia 
i utrzymania.

Jednak można spotkać się ze skrajnymi 
opiniami na temat obecnego poziomu roz-
woju usług chmurowych i ich dojrzałości. 
Są firmy, które mówią, że chmurze można 
już w pełni zaufać, gdyż jest to środowi-
sko dojrzałe i gotowe do wsparcia biznesu. 
Ale pojawiają się głosy, że nadal jesteśmy 
na bardzo wczesnym etapie, ponieważ 
ten segment branży dopiero powstał 
i trzeba zaczekać jeszcze z 10 lat, zanim 
wypracowane zostaną satysfakcjonują-
ce wszystkie strony i bezpieczne mode-
le współpracy. To jak to jest z tą chmurą? 
Na to zjawisko można patrzeć z  różnych 
punktów widzenia. Z jednej strony, nie jeste-

śmy już na początku, ale na kolejnym etapie 
z wielu, przy czym nie wiemy, ile ich będzie. 
Immanentną cechą chmury jest to, że nie-
ustannie ewoluuje, nie można więc oczeki-
wać tego, że wkrótce wypracowane zostaną 
jakieś modele obowiązujące przez wiele lat. 
Czeka nas ogromna liczba wyzwań, które 
pojawią się wraz z nowymi rodzajami usług, 
obsługującego je sprzętu, języków programo-
wania, rozwoju technik komunikacyjnych 
itd. Już dziś chmura przynosi nowe korzyści 
biznesowe, o których jeszcze 2–3 lata temu 
nikomu się nie śniło. 

Z jakim największym wyzwaniem mamy 
do czynienia obecnie?
Nadal potrzebnych jest bardzo wiele dzia-
łań edukacyjnych, zarówno wśród klien-
tów, jak też partnerów. Głównie klienci mają 
wiele obaw, wyobraźnia rzadko podpowia-
da im możliwe do uzyskania korzyści, czę-
sto zaś „widzą” potencjalną katastrofę. W tej 
kwestii daleko nam jeszcze do USA, Europy 
Zachodniej czy Izraela, chociaż pozytyw-
ny wizerunek chmury i świadomość doty-
cząca aspektów świadczonych w niej usług 
poprawiają się, częściowo także z powodu 
pandemii. 

Czy firmy określane jako digital natives 
lub takie, których zarząd przyjął stra-
tegię „cloud first” nadal są w  Polsce  
rodzynkiem? 
Takich firm jest coraz więcej. Pierwsze by-
ły firmy gamingowe. Dla nich funkcjono-
wanie w realiach charakterystycznych dla 
cyfrowej transformacji jest zupełnie na-
turalne. Potem dołączyły do nich fintechy, 
które doskonale wiedzą, jak wykorzystać 
nowatorskie narzędzia do prowadzenia 
skalowalnego biznesu. W  dość krótkim 
czasie o dobrodziejstwie chmury przekona-
ła się branża handlowa, głównie z powodu  
pandemii. 

6
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muszą ze sobą

„Gdy zainwestuje się we właściwą relację z klientem, zbuduje 
zaufanie, uzyska wiedzę o prowadzonej przez niego firmie 
i obowiązujących w niej procesach, to po skutecznym 
wdrożeniu usług chmurowych bardzo trudno jest stracić 
takiego klienta” – Urszula Leciejewska, szefowa sprzedaży 
partnerskiej Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dostawcy usług 
chmurowych 

współpracować 

06_09_Vad 4_2021_wywiad.indd   6 02.11.2021   15:47:04



Fo
t. 

ar
ch

iw
um

Jak na etapie podejmowania decyzji o wej-
ściu do chmury firmy te sobie radzą, jeśli 
chodzi o różnego typu analizy – operacyj-
ne, techniczne, finansowe? 
Duże firmy z reguły dysponują zespołem, 
który potrafi przeprowadzić tego typu anali-
zy. A jeśli mają z tym problem, zawsze mogą 
skorzystać z usług podmiotów specjalizu-
jących się w tworzeniu projektów przejścia 
do chmury. Nie odsprzedają one produktów, 
ale mają doskonałą orientację w dostępnych 
na rynku usługach, dokonują analizy finan-
sowej i technicznej, sprawdzają infrastruk-
turę i  projektują proces migracji. Później 
zaś klient, jeżeli stwierdzi, że opłaca mu się 
przejść do chmury, idzie z takim projektem 
do innego partnera, bo jego autor nie powi-
nien sam prowadzić wdrożenia.

Dlaczego? 
Często są to jednocześnie firmy audytorskie 
i są ograniczone zapisami umowy z dostaw-
cami usług, aby uniknąć konfliktu interesów. 
Zresztą przy wielu projektach chmurowych 
zazwyczaj potrzebna jest wąska specjali-
zacja. Więc takie firmy są ekspertami w za-
kresie projektowania procesów migracji, 
a potem do gry często wchodzimy my i reko-
mendujemy innych specjalizowanych part-
nerów do różnych etapów lub obszarów tej 
migracji. W ten sposób powstaje swego ro-
dzaju ekosystem partnerski – z reguły jest 
tam jeden partner nadzorujący całość, który 
także koordynuje poszczególne prace z pod-
wykonawcami.

Jeszcze kilka lat temu można było spotkać 
się z sytuacją, gdy przedsiębiorstwo, które 
przestawiło się na działalność w chmurze, 
w wyniku źle przeprowadzonych analiz 
szybko tego żałowało… Czy zdarzyło się 
wam mieć klienta w Polsce, który zdecy-
dował się na usługi i z nich zrezygnował, 
a jeśli nawet nie, to był mocno niezado-
wolony z faktu nieświadomości swojego 
błędu? 
W Polsce taka sytuacja się nie zdarzyła, bo 
zawsze dbamy, aby na etapie projektowa-
nia rozwiane zostały wszystkie wątpliwości. 
Natomiast zauważyliśmy inny ciekawy trend. 
Bywa, że po rozpoczęciu korzystania z chmu-
ry klient jest w pewnym stopniu zdystanso-
wany, ale wraz z upływem czasu i wzrostem 
świadomości co do uzyskiwanych korzyści, 
poziom jego zadowolenia rośnie. 

W jakim stopniu na waszą działalność 
wpływają kwestie prawne – lokalne i mię-
dzynarodowe? Czy ta kwestia wciąż poja-
wia się w rozmowach z klientami, czy też 
są już traktowane jako zupełnie zwyczaj-
na rzecz?
Oczywiście nadal jest to bardzo ważna rzecz. 
Niektóre regulacje, jak RODO, obowiązują 
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w wielu krajach, ale generalnie w każdym są 
trochę inne, więc jest to dla nas ważne zada-
nie, aby się do nich dostosować w zależności 
od tego, gdzie znajduje się klient. Między in-
nymi dlatego, aby dać klientom większe po-
czucie bezpieczeństwa, zainwestowaliśmy 
w  stworzenie naszego regionu w  Polsce, 
który umożliwia lokalne przetwarzanie  
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danych. Gwarantem naszej otwartości jest 
także strategiczne partnerstwo z Chmurą 
Krajową. Mamy też wielu partnerów han-
dlowych, którzy specjalizują się w  kwe-
stiach prawnych, rozwiewają wątpliwości 
i często biorą na siebie dialog z regulatorem, 
jeśli ten stawia wymagania jakiejś dużej in-
stytucji. Ci partnerzy mają coraz większe 
kwalifikacje, a do ich dyspozycji są też nasze 
działy prawne, które dają poczucie bezpie-
czeństwa, że wszystko odbywa się w zgo-
dzie z regulacjami.

Coraz więcej klientów, głównie global-
nych, oczekuje na możliwość korzystania 
z usług chmurowych w modelu cloud-to-
-cloud. W waszym przypadku oznacza to 
konieczność współpracy z firmami, z któ-
rymi konkurujecie na śmierć i życie, czyli 
AWS-em i Microsoftem. Czy w kontek-
ście tych oczekiwań klientów udało się 
wypracować reguły budowy środowisk 
wielochmurowych?
Przede wszystkim muszę sprostować stwier-
dzenie, że konkurujemy ze sobą na śmierć 
i życie. Owszem, część naszych usług jest 
bezpośrednio konkurencyjna wobec siebie, 
ale każda z naszych firm stara się też wypra-
cować własne wyróżniki w ofercie. Zaś co 
do współpracy, to wymusza ją sama koncep-
cja chmury. Nie ma obecnie i być może nigdy 
nie będzie dostawcy, który jest w stanie speł-
nić wszystkie oczekiwania każdego klienta. 
Dlatego operatorzy różnych platform chmu-
rowych muszą współpracować ze sobą oraz 
z mnóstwem partnerów 
technologicznych, aby 
ci mogli wykorzystywać 
nasze zasoby chmurowe 
do świadczenia własnych 
usług. Dobrym przykła-
dem po stronie Google 
jest platforma Anthos, 
która umożliwia inte-
grację architektury on-
-premise z Google Cloud, ale także usługami 
innych dostawców chmurowych.

Na ile polscy klienci są zainteresowani po-
siadaniem środowisk wielochmurowych?
Zdarza się, że dołączamy do tego typu pro-
jektów jako drudzy, gdy klient współpracuje 
już z jednym z naszych konkurentów. Wów-
czas prezentujemy nasze wyróżniki, zreali-
zowane wdrożenia i wspólnie zastanawiamy 

się jaką dodatkową wartość, poza funkcjono-
waniem jako zapasowa infrastruktura, może-
my zapewnić. Taka współpraca jest bardzo 
skuteczna w przypadku klientów, którzy ko-
rzystają już z usług konkurencji od jakiegoś 
czasu, mają więc wykształcony personel, któ-
ry umie sobie wyobrazić dodatkowe korzyści, 
jakie dzięki strategii wielochmurowej może 
osiągnąć poprzez integrację dotychczaso-
wego środowiska z  nowym 
dostawcą.

Zarówno Google Cloud, 
jak i  konkurencja, coraz 
bardziej zapuszczacie ko-
rzenie w  poszczególnych 
krajach, chociażby poprzez 
udostępnianie klientom za-
sobów sprzętu zainstalowa-
nego w danym państwie. Nie 
trafiacie jednak w próżnię 
– w każdym z tych krajów, 
również w Polsce, funkcjonuje od dawna 
wiele lokalnych centrów danych, także 
świadczących usługi chmurowe. Czy ope-
ratorów tego typu placówek traktujecie 
jako konkurencję, czy też od razu zakła-
dacie, że to będą wasi partnerzy?
Nie tylko będą, ale to w większości już są na-
si partnerzy, z oficjalnym tytułem. Osobiście 
z większością z nich siadałam do stołu i usta-
laliśmy politykę wzajemnych korzyści. Oni 
mają nawiązane relacje z klientami i posia-
dają infrastrukturę, ale nie mają niektórych 
narzędzi i know-how, które mamy my. Dla-

tego istnieje wspólne 
pole do działania i oni 
to doskonale rozumieją. 
W tej chwili jedna z ta-
kich firm kształci 30–40 
osób z naszych produk-
tów tylko po to, aby móc 
klientom zaoferować 
dodatkowe korzyści, 
które mogliby czerpać 

dzięki nam. Taka współpraca może odbywać 
się w różnych modelach i najważniejsze jest, 
że oni to rozumieją, iż nie jesteśmy konkuren-
cją, ale wiele rodzajów usług możemy wspól-
nie przedstawić klientowi.

Czy celem tego typu współpracy jest  
także zapewnienie klientowi możliwo-
ści stworzenia środowiska wielochmuro-
wego, czy też operatorzy takich centrów 

NA TEMAT

danych zostają po prostu odsprzedawcą 
waszych usług?
Tak jak wspomniałam, możliwe są różne 
modele, często zresztą wypracowywane 
są nowe na potrzeby konkretnego projektu 
z klientem. Taka firma najczęściej jest od-
sprzedawcą albo dostawcą technologicznym, 
czyli partnerem serwisowym. Na posiadanej 
infrastrukturze wdraża nasze usługi, a gdy 

potrzebne jest zapewnienie 
nieskończonej skalowalności, 
może skorzystać z naszej in-
frastruktury w modelu IaaS.

Kilkanaście lat temu, gdy 
pojawiały się pierwsze in-
formacje o chmurze, resel-
lerzy z  wartością dodaną 
i integratorzy wyrażali oba-
wy o  własną działalność. 
Dotyczyły one głównie te-
go, że firmy usługowe będą 

nawiązywać bezpośrednie relacje z klien-
tami, w związku z czym ten kanał ulegnie 
spłyceniu lub w ogóle eliminacji i nie bę-
dzie pośredników między dostawcą usług 
a klientami. Co im odpowiadaliście wtedy 
i na ile to się sprawdziło?
Gdy zaczynałam pracę w Google Cloud mó-
wiłam im, że jest dla nich dużo miejsca i aby 
wsiadali do tego pociągu, bo on rusza, a poja-
wiające się wtedy powoli hasło „digital trans-
formation” dotyczy nie tylko rynku, ale także 
systemu partnerskiego. Ja do Google’a prze-
szłam ze środowiska infrastrukturalnego, 
pracowałam w firmach, które sprzedawa-
ły typowe rozwiązania dla centrów danych. 
Moim naturalnym partnerem byli integrato-
rzy, którzy kupowali rozwiązania od dystry-
butorów i sprzedawali klientowi, instalowali, 
dodawali jakieś usługi utrzymania. Wszyst-
kich tych integratorów odwiedziłam i powie-
działam, że powinni się przesiąść. Zrobiło to 
niewielu, ale ci, którzy się zdecydowali, dzi-
siaj są naszymi najlepszymi partnerami, bo 
zrozumieli, że to jest opłacalna inwestycja.

Czy postrzegacie zatem tradycyjny biz-
nes integratorski jako zagrożony przez 
nowych usługodawców?
Na pewno nie w stu procentach. Wciąż będą 
klienci decydujący się z różnych powodów na 
posiadanie części zasobów we własnej infra-
strukturze, którą ktoś musi wdrożyć i pomóc 
w utrzymaniu. Ale to przestrzeń do rozwoju 
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Hasło „digital 
transformation” dotyczy 
nie tylko rynku,  
ale także systemu 
partnerskiego.

Zwykły dostawca 
sprzętu może  
być niemal  
w każdej chwili 
zamieniony  
na innego. 
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Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

w chmurze będzie rosnącym biz-
nesem. Poza tym, gdy zainwestuje 
się w poprawną relację z klientem, 
zdobędzie jego zaufanie, wie-
dzę o  firmie i  obowiązujących 
w niej procesach, to po skutecz-
nym wdrożeniu usług chmuro-
wych bardzo trudno jest stracić 
takiego klienta. Zmiana takiego 
strategicznego partnera wiązała-
by się dla użytkownika z ogromny-
mi perturbacjami, i to przez długi 
czas. Tymczasem zwykły dostawca 
sprzętu może być niemal w każdej 
chwili zamieniony na innego. 

Wielu dostawców usług myśli jednak 
przez pryzmat fi nansowy i  nie zawsze 
chce się dzielić prowizją z partnerem…
Zrobiliśmy szeroko zakrojone badania, 
w których porównywaliśmy stopień wyko-
rzystania różnych usług chmurowych przez 
klientów, z którymi współpracujemy bezpo-
średnio, jak też przez tych obsługiwanych 
przez partnerów. Wyszło z nich, że w przy-
padku transakcji obsługiwanych przez 
partnerów konsumpcja chmury jest dwu-, 
trzykrotnie większa, niż gdy klient sam ob-
sługuje swoje środowisko chmurowe, bez 
wsparcia edukacyjnego i szansy na zapozna-
nie się z najnowszymi rozwiązaniami. Dla-
tego w skali globalnej przyjęliśmy zasadę, że 
nasz handlowiec musi uzasadnić, dlaczego 
chce sprzedać coś klientowi bezpośrednio, 
bez udziału partnera. Takie sytuacje mają 
miejsce bardzo rzadko, z reguły na bardzo 
wyraźne życzenie klienta. Ale i tak po pew-
nym czasie staramy się zaproponować ta-
kiemu klientowi spotkanie z partnerem, aby 
dać mu szansę zapoznania się z nowościami 
w ofercie.

Czy w  ogóle w  kontekście sprzedaży 
usług chmurowych jest jakiekolwiek 
miejsce dla klasycznych dystrybutorów 
branży IT?
Podejmowaliśmy wielokrotnie rozmowy 
z dystrybutorami, z ich inicjatywy, bo to oni 
wykazywali przez ostatnich pięć lat ogrom-
ne zainteresowanie tym tematem. Na świecie 
ruszyły już próby dystrybucji usług chmuro-
wych GCP, weryfi kujemy potencjalne korzy-
ści dla wszystkich stron płynące z tego modelu 
i wkrótce podejmiemy decyzję, czy będziemy 
rozpoczynać podobne próby w innych krajach. 

Wspomnieliśmy parę razy 
o konieczności wyspecjali-
zowania się partnerów. Ja-
ki typ specjalizacji obecnie 
dominuje u nich w Polsce, 
a jakich brakuje?
Najpopularniejszą jest mi-
gracja środowisk IT do 
chmury, a drugą w kolejności 
tworzenie i rozwój aplikacji. 
Brakuje natomiast partnerów 
specjalizowanych w bardzo 
wąskich obszarach, głów-
nie związanych ze sztucz-
ną inteligencją i  uczeniem 
maszynowym. Ze względu 
na strategiczne partnerstwo z fi rmą SAP, 
obecnie dużo inwestujemy w jej partnerów, 
którzy są zainteresowani wdrażaniem tego 
środowiska w naszej infrastrukturze chmu-
rowej. Ale zauważyliśmy też, że są w Polsce 
świetni partnerzy, którzy zdobyli doświad-
czenie w  przedsiębiorstwach zagranicz-
nych i nadal głównie z nimi współpracują, 
najczęściej z  powodu większej wartości 
kontraktów. 

Może zatem i my powinniśmy „wypoży-
czać” partnerów z innych krajów?
Robimy to. W ramach naszego programu 
partnerskiego pomagamy też w ekspansji 
międzynarodowej, organizujemy spotka-
nia, w trakcie których przedstawiamy part-
nerów handlowcom z różnych krajów. Taki 
model dobrze się sprawdza, dzięki temu 
nie ma wyniszczającej konkurencji między 
partnerami tylko w ramach jednego kraju, 
bo zyskują możliwość znacznego rozsze-
rzenia swojej działalności.
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Jak ci polscy partnerzy prezentują się 
w skali Europy pod kątem kompetencji?
W Europie z pewnością zaliczamy się do 
czołówki. Wciąż jest wiele do zrobienia, jed-
nak mamy bardzo zaawansowanych partne-
rów, którzy oferują rozwiązania na całym 
świecie i mamy się czym pochwalić. Poza 
tym Polska jest liderem w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o licz-
bę projektów zrealizowanych we współ-
pracy z partnerami – ten współczynnik jest 
dwukrotnie większy niż w innych krajach 
tego obszaru. Wynika to z dojrzałości kanału 
oraz faktu, że fi rmy partnerskie są ważnym 
ogniwem w procesie sprzedaży. Są amba-
sadorem, który powoduje, że klient czuje 
się bezpiecznie, nie jest porzucony po zre-
alizowaniu wdrożenia, a partner cały czas 
zapewnia mu dostęp do wiedzy oraz prezen-
tuje nowe możliwości. 

URSZULA LECIEJEWSKA 
jest szefową sprzedaży partnerskiej Google Cloud 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Menedżer z wie-
loletnim doświadczeniem w branży nowych tech-
nologii. Studiowała ekonomię i zarządzanie, 
a doświadczenie zdobywała m.in. na Harvard 
Business School. Od 2012 roku pracuje dla Google, 
wcześniej Country Channel i MidMarket Manager 
w HP i EMC. Od 1997 roku współtworzyła rynek 
sprzedaży dla fi rm takich jak Fujitsu czy IBM. Od 
początku swojej kariery zajmuje się tematyką IT 
i jej wpływem na procesy biznesowe w fi rmach. 
Ekspertka w dziedzinie innowacji, restruktury-
zacji i cyfrowej transformacji. 
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n Wojciech Urbanek 

Sytuacji nie ułatwia zróżnicowanie na-
rzędzi ochronnych, z których korzystają 
przedsiębiorcy. Zarządzanie flotą urządzeń 
oraz zainstalowanym na nich oprogramo-
waniem (i prowadzenie jego aktualizacji) 
często przerasta możliwości finansowe 
oraz kadrowe mniejszych firm. Poza tym, 
systemy bezpieczeństwa IT stają się co-
raz bardziej złożone, w związku z czym 
ich obsługa wymaga specjalistycznej wie-
dzy. Klasyczny przykład stanowi tutaj EDR 
(Endpoint Detection and Response). Opro-
gramowanie monitoruje urządzenia końco-
we i reaguje na podejrzane działania, przez 
co minimalizuje ryzyko cyberataku. Jednak, 

przez gangi ransomware. Tacy operatorzy 
jak DoppelPaymer, Egregor, Mailto (Net- 
Walker), REvil/Sodinokibi czy Ryuk, pobie-
rają prowizje w wysokości 20–30 proc. zy-
sku pochodzącego z okupu. 

Czy w związku z tym przedsiębiorstwa 
oraz inne organizacje powinny pójść w po-
dobnym kierunku i  postawić na model 
usługowy? W zasadzie to się już dzieje, co 
potwierdzają dane Gartnera. Wynika z nich, 
że ogólne globalne wydatki na cyberbezpie-
czeństwo wyniosą w tym roku 150,4 mld 
dol., z czego 48 proc. przypadnie właśnie 
na usługi. 

Według konsorcjum Cybersecurity and IT 
Security Certifications and Training (ISC)², 
na całym świecie pracuje około 2,8 mln spe-
cjalistów od cyberbezpieczeństwa. Niestety, 
jest to o 1,2 mln za mało, aby podjąć w mia-
rę wyrównaną walkę z cyberprzestępcami. 
Problem ten dotyka szczególnie małe i śred-
nie firmy, które coraz rzadziej stać na za-
trudnienie odpowiedniej klasy fachowców. 
Z badania przeprowadzonego przez Datto 
wynika, że niemal 70 proc. dostawców za-
rządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP) 
postrzega ransomware jako najpoważniej-
sze cyberzagrożenie czyhające na MŚP. Ale 
tylko 30 proc. małych i średnich firm wy-
raża duże zaniepokojenie działaniami gan-
gów ransomware. 

Wojna hakerów z  dostawcami 
systemów ochronnych i ich 
klientami rozgrywa się na kil-

ku frontach. Ci ostatni największe straty 
ponoszą w zmaganiach z gangami ransom-
ware. Według publikacji „SonicWall Cy-
ber Threat Report”, dotyczącej pierwszej 
połowy 2021 r., liczba ataków ransomwa-
re wzrosła o 151 proc. w ujęciu rocznym. 
W sumie systemy telemetryczne Sonic- 
Wall odnotowały aż 304,7 milionów tego 
typu incydentów. Należy dodać, że duża 
dynamika wzrostu wystąpiła też w przy-
padku ataków na środowiska IoT (59 proc.) 
oraz kradzieży mocy obliczeniowej w po-
staci cryptojackingu (23 proc.). 

Ciekawie prezentuje się lista ofiar zmu-
szonych do opłacenia horrendalnych ha-
raczy za odszyfrowanie danych. Na jej 
szczycie znajduje się agencja turystycz-
na CWT Global, która zapłaciła napastni-
kom 4,5 mln dol., zaś kolejne rekordowe 
okupy uiściły sieć rurociągów naftowych 
Colonial Pipeline (4,4 mln dol.) oraz dys-
trybutor surowców chemicznych Brenn-
tag (4,4 mln dol.). 

Jedną z  powszechnie stosowanych 
metod dystrybucji  złośliwego oprogra-
mowania jest model usługowy RaaS (Ran-
somware as a Service). Tym samym leży ono 
w zasięgu organizacji przestępczych z całe-
go świata. Hakerzy nie muszą opracowywać 
własnych złośliwych programów, bowiem 
korzystają z  gotowców dostarczanych 

z usługami w tle
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ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISK IT  JAKO USŁUGA

CYBERWOJNA 
Usługi odgrywają coraz większą rolę w wojnie toczonej pomię-
dzy dostawcami systemów bezpieczeństwa i cyberprzestępcami. 
Co ciekawe, model ten chętnie wykorzystują obie strony „cyfro-
wej barykady”.
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aby analizować informacje pozwalające 
wykrywać potencjalne zagrożenia, trzeba 
dysponować specjalistami. 

Braki kadrowe nie są wyłącznie bolącz-
ką mniejszych przedsiębiorstw. Eksperci 
zwracają uwagę na częste roszady personal-
ne w działach IT instytucji państwowych. 
Czasami jest to utrudnienie dla integrato-
rów, zwłaszcza kiedy zespół informatycz-
ny obsługuje zaawansowane narzędzia, 
takie jak SIEM. Odejście specjalistów, na-
wet gdy zastąpią ich nowi pracownicy, pro-
wadzi do tego, że zbudowanie kwalifikacji 
u takiego klienta może być sporym wyzwa-
niem. Czasami duże koncerny realizują we Fo

t. 
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własnym zakresie duże projekty związane 
z cyberbezpieczeństwem, a do takich nale-
ży otwarcie własnego ośrodka SOC (Securi-
ty Operations Center). Niekiedy wydatki na 
ten cel potrafią pochłaniać ponad 30 proc. 
budżetu na cyberbezpieczeństwo. To zbyt 
dużo, aby zaaprobować takie rozwiązanie, 
dlatego też menedżerowie decydują się na 
wsparcie ze strony zewnętrznego dostawcy. 

 
Wielu specjalistów ds. cyberbezpieczeń-
stwa twierdzi, że przyszłość należy do 
modelu MSSP (Managed Security Service 
Provider). Nie jest to nowa forma sprzeda-

ży, bowiem jej początki sięgają końca lat 
90. W  owym czasie usługodawcy ofero-
wali w tym modelu firewalle. W obecnych 
czasach pod pojęciem MSSP kryją się kom-
pletne rozwiązania ochronne. Podstawo-
wym zadaniem MSSP jest monitorowanie 
bezpieczeństwa i reagowanie na incydenty 
w sieciach korporacyjnych i urządzeniach 
końcowych. 

Wraz z rozwojem sieci i ewolucją technik 
telekomunikacyjnych pojawia się wspar-
cie dla innych platform, takich jak infra-
struktura bazująca na chmurze. Według 
MarketsandMarkets, globalne wydatki na 
zarządzane usługi bezpieczeństwa wy-
niosły w ubiegłym roku 31 mld dol. Anali-
tycy przewidują, że w najbliższych latach 
będą one rosły w tempie 8 proc. rocznie, 
a w 2025 r. przekroczą 46 mld dol. Warto 
zwrócić przy tym uwagę na fakt, że cieka-
we perspektywy rysują się przed rynkiem 
MDR (Managed Detection and Response), 
czyli de facto EDR oferowanym w modelu 
usługowym. 

– Klienci rozumieją, że wdrożenie EDR 
może podnieść poziom bezpieczeństwa ich 
infrastruktury, ale zadają sobie pytanie, kto 
będzie tym zarządzał – mówi Paweł Jurek, 
wicedyrektor ds. rozwoju w Dagmie. – Dla-
tego warto mieć kompletną ofertę: rozwiąza-
nie EDR wraz z zarządzaniem incydentami.  
Szukamy partnerów, którzy chcą zaangażo-
wać się w świadczenie tego rodzaju usług na 
bazie oferowanych przez nas rozwiązań.

MDR zapewnia firmom 24-godzinne 
usługi w zakresie cyberochrony. Usługo-
dawca w tym przypadku czuwa nad urzą-
dzeniami końcowymi, a także zajmuje się 
analityką bezpieczeństwa i  ekspertyza-
mi. Niektórzy producenci próbują pójść 
nieco szerzej i połączyć w ramach jedne-
go pakietu usług system antywirusowy, 
ochronę poczty elektronicznej, synchroni-
zację i współużytkowanie plików, backup 
oraz odzyskiwanie danych. Prekursorem 
tego trendu jest Acronis i zdaniem Artura 
Cyganka, dyrektora tej firmy na region Eu-
ropy Wschodniej, walorem łączenia wielu 
elementów z zakresu cyberbezpieczeństwa 
i ochrony danych jest możliwość stworze-
nia unikalnej na rynku oferty. 

– Nasz partner nie musi wyszczególniać 
cen pojedynczych usług, lecz tworzy na ich 
bazie paczkę. Takie rozwiązanie pozwa-
la utrzymać klientów. Konkurenci nie  
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potrafi ą ocenić i zrozumieć wyceny zestawu, 
tym samym ciężko im na tym polu rywalizo-
wać z nami – tłumaczy Artur Cyganek. 

Z kolei IBM, wspólnie z Ingram Micro, 
zachęca integratorów do zaangażowa-
nia się w sprzedaż usług bezpieczeństwa 
w ramach modelu ESA. To umowa, która 
umożliwia korzystanie z rozwiązań IBM 
bazujących na otwartych standardach. In-
tegrator tworzący usługę 
dostarcza ją klientom pod 
własną marką i  na wła-
snych warunkach.

– Jednym z przykładów 
jest wykorzystanie stan-
dardowego systemu SIEM. 
Wiele fi rm nie dysponuje 
specjalistami do jego obsłu-
gi, więc świadczenie usług 
na bazie tego produktu sta-
nowi interesującą opcję dla 
integratorów – podkreśla 
Grzegorz Ligier, Embed-
ded Solutions Leader Cen-
tral and Eastern Europe w IBM-ie. 

Wirtualne sieci prywatne 
czy zero zaufania?
Wirtualne sieci prywatne istnieją już od 
dłuższego czasu, ale ich popularność na-
brała rozpędu w ciągu ostatnich kilkuna-
stu miesięcy. Obecnie szacuje się, że co 
czwarty użytkownik internetu korzy-
sta z VPN-a. Jeszcze do niedawna uwa-
żało się, że to rozwiązanie przeznaczone 
dla fi rm bądź internautów mających nie-
cne zamiary, jednak coraz więcej osób 

zaczyna po prostu dbać o swoją prywat-
ność. VPN stanowi przeszkodę dla na-
pastników, gdyż chroni wszystkie dane 
przesyłane z urządzeń, co uniemożliwia 
podsłuchiwanie sieci lub przeprowadza-
nie ataków typu man-in-the-middle. 

Dostawcy usług dysponują rozwiąza-
niami VPN dla użytkowników indywidu-
alnych i biznesowych. Te drugie kierowane 

są przede wszystkim do 
mniejszych fi rm, o ograni-
czonych środkach fi nan-
sowych na zarządzanie 
bezpieczeństwem. Tym, 
co różni biznesowe sieci 
VPN od konsumenckich, 
jest zabezpieczenie całej 
fi rmy, a nie pojedynczego 
urządzenia, a także dodat-
kowa ochrona przed in-
wigilacją i  włamaniami. 
Oznacza to w  praktyce, 
że pracownicy korzystają 
z jednego uniwersalnego 

konta, nad którym pełną kontrolę sprawu-
je opiekun. 

Wprawdzie oferta w zakresie usług VPN 
jest bardzo szeroka, rodzime fi rmy wykazu-
ją nimi umiarkowane zainteresowanie. Ka-
rol Labe, właściciel Miecz Netu, przyznaje, 
że klienci nie kwapią się do inwestowania 
w tego typu usługi, a ich sprzedaż raczku-
je. Najczęściej wynika to z faktu, że przed-
siębiorcy wykorzystują do tego celu swoje 
zasoby sprzętowe. Podobne spostrzeżenia 
ma Paweł Jurek. Jak dotąd Dagma dostar-
czała sprzęt zapewniający funkcję VPN, co 

pokrywało całkowicie potrzeby użytkow-
ników. Od niedawna jednak oferta fi rmy 
wzbogaciła się o systemy dostępne w mo-
delu MSSP.

– Tworzymy dla partnerów również roz-
wiązania VPN rozliczane w abonamencie 
miesięcznym. Jeszcze nie wiemy, jak przyj-
mą to partnerzy oferujący usługi. Na pewno 
będziemy w stanie więcej powiedzieć na ten 
temat za kilka miesięcy, kiedy nasza nowa 
oferta bardziej się upowszechni – tłumaczy 
Paweł Jurek. 

W gronie ekspertów oraz analityków nie 
brakuje opinii, iż VPN w niektórych przy-
padkach staje się rozwiązaniem archaicz-
nym. Rob Smith z Gartnera twierdzi, że 
większość fi rm zamiast wybierać VPN po-
winno pomyśleć o zarządzaniu dostępem 
zgodnie z zasadą „zero trust”. Choć jedno-
cześnie dostrzega obszary, w których za-
stosowanie wirtualnych sieci prywatnych 
wciąż znajduje uzasadnienie. Zdaniem 
Smitha, są to instytucje samorządowe czy 
banki, a więc podmioty bazujące na wła-
snych centrach danych. 

Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy 
w fi rmie Sophos, zauważa wśród klien-
tów wzrost zainteresowania mechanizma-
mi SD-WAN. Ich użycie pozwala określić 
ważne parametry dotyczące pracy sieci, ta-
kie jak opóźnienie czy liczbę utraconych 
pakietów oraz uzyskać pełną skalowal-
ność w zakresie udostępniania lokalnych 
zasobów zdalnym użytkownikom. Nato-
miast stosowane rozwiązania, bazujące 
na tunelowaniu VPN, nie dają możliwo-
ści powiązania konkretnego użytkownika 

n Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos
W Polsce widoczny jest znaczny wzrost zain-

teresowania usługami zarządzania bezpie-

czeństwem, zarówno wśród dostawców, jak 

i klientów końcowych. Duży udział w tym 

rynku mają lokalni gracze świadczący usłu-

gi Security Operations Center. Wybór ofert na 

polskim rynku rośnie, jednak przed podjęciem 

decyzji fi rmy powinny pamiętać o kilku kwestiach. Warto 

sprawdzać ilu klientów ma usługodawca, czy oferuje usługi 

dostępne w trybie 24/7 i czy uwzględnia reakcje na zagroże-

nie, które pojawi się na przykład w niedzielę o drugiej nad ra-

nem. Ważny jest ponadto czas odpowiedzi, jak też czy usługa 

jest świadczona proaktywnie oraz jak przebiega współpraca 

z zespołem reagowania. 

n Paweł Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma
To klienci, poprzez swoje decyzje, wpły-

ną na obraz rynku i proporcje pomiędzy 

usługowym modelem bezpieczeństwa, 

a tradycyjną sprzedażą rozwiązań. Na 

pewno jest to duża zagadka, dlatego 

chcemy mieć ofertę konkurencyjną zarówno 

dla integratorów skupiających się na oferowa-

niu rozwiązań, jak i dla partnerów stawiających bardziej na 

usługi. W tej chwili, jeśli chodzi o usługi, oferujemy przede 

wszystkim audyty bezpieczeństwa informacji, konfi guracji 

oprogramowania, testy penetracyjne czy też socjotechniczne. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się one w takich branżach 

jak ochrona zdrowia czy energetyka, a także w instytucjach 

korzystających z infrastruktury krytycznej. 

Zdaniem specjalisty  

Ciekawe 
perspektywy 
rysują się przed 
rynkiem MDR, 
czyli de facto 
rozwiązaniem EDR 
oferowanym jako
usługa.
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Zdaniem integratora 

nKarol Labe, właściciel, Miecz Net
W ostatnim czasie fi rmy przeznaczają znaczne środki fi nansowe na audyty bezpie-

czeństwa, takie jak testy penetracyjne czy socjotechniczne. Obecnie jest to najbar-

dziej dynamicznie rozwijająca się gałąź usług z zakresu ochrony IT. Zauważamy 

też, że duże korporacje inwestują obecnie w usługi zewnętrznych dostawców SOC. 

Ciekawe perspektywy rysują się przed integratorami dysponującymi odpowiednim 

personelem. Największe pole do działania otwiera się w segmencie ochrony poczty 

elektronicznej oraz w takich obszarach jak stały monitoring czy wykrywanie niepra-

widłowości w sieci. 

nRafał Barański, CEO, braf.tech
Do rozwoju i popularyzacji usług cyberbezpieczeństwa na naszym rynku potrzeb-

na jest większa świadomość fi rm w kontekście występujących zagrożeń. Rośnie po-

pularność chmury obliczeniowej czy IoT, ale z drugiej strony brakuje odpowiednich 

zabezpieczeń i wykwalifi kowanych specjalistów. Niejednokrotnie bywa, że niektóre 

zagrożenia są po prostu bagatelizowane. Usługodawcy powinni postawić na eduka-

cję klientów, zapewnić profesjonalne doradztwo, przygotować strategię bezpieczeń-

stwa IT oraz odpowiednie procedury, a może nawet outsourcować specjalistów. 

z aplikacją, a tym samym weryfi kacji stanu 
bezpieczeństwa urządzenia. 

Backup w chmurach 
Backup jako usługa stanowi od pewne-
go czasu alternatywę dla tradycyjnych 
metod. Polega na tworzeniu kopii zapa-
sowych plików, folderów lub dysków twar-
dych w zabezpieczonych zasobach chmury 
publicznej. Dzięki możliwości odzyskania 
danych ze zdalnego repozytorium takie 
rozwiązanie pomaga chronić dane przed 
skutkami cyberataków oraz zaszyfrowa-
nia za pomocą oprogramowania ransom-
ware, a także klęsk żywiołowych oraz błę-
dów użytkowników. 

Rynek BaaS (Backup as a Service) i eko-
system dostawców jest bardzo szeroki. 
Obejmuje dostawców chmury, takich jak 
AWS, Google i Microsoft. Są też gracze, któ-
rzy rozpoczynali swoją przygodę z rynkiem 
od chmury publicznej – Clumio czy Druva. 
Bardzo silną stawkę tworzą producenci od 
lat działający w segmencie tradycyjnych 
systemów do tworzenia kopii zapasowych 
– Commvault, Dell EMC, HPE, NetApp, 
Veeam czy Veritas. 

Agencja badawcza Technavio pro-
gnozuje, że rynek BaaS będzie rosnąć 
w latach 2021–2025 w tempie 32 proc. 
rocznie i osiągnie w tym czasie wartość 
14,29 mld dol. Jednym z motorów napę-
dowych tego trendu ma być oprogramo-
wanie Software as a Service, z Microsoft 
365 oraz Salesforce’em na czele. Dzie-
je się tak z dwóch powodów – usługi te 
i inne, podobne, generują ogromną ilość 

danych, zaś ich dostawcy w większości 
przypadków nie biorą odpowiedzialno-
ści za ich utratę.  

Kolejnym czynnikiem sprzyjają-
cym wzrostowi popularności backupu 
w chmurze są nowe aplikacje i napływ 
zdalnych pracowników. Przedsiębior-
stwa muszą wzmocnić ochronę danych, 
nie tylko ze względu na szalejący ransom-
ware, ale również wymagania dotyczące 
zgodności. BaaS powinien sprostać tym 
potrzebom. 

– W dobie popularyzacji chmury oblicze-
niowej zupełnie naturalnym krokiem jest 
replikacja kopii zapasowych do chmury 
w postaci BaaS – mówi Rafał Hryniewski, 
Team Leader w Billennium. – Kluczowe

dla popularyzacji tego typu rozwiązań 
jest zaprezentowanie zarządom przedsię-
biorstw korzyści wynikających z takiego 
modelu. Podobnie jak w  przypadku ty-
powych usług chmurowych, najbardziej 
przekonujące są niższe koszty, bowiem nie 
trzeba inwestować we własną infrastruk-
turę IT oraz oprogramowanie.

Dostawcy systemów BaaS liczą też 
na rozbudowę regionów Google Cloud 
i Microsoft Azure w Polsce. Przemysław 
Mazurkiewicz, EMEA CEE Sales Engine-
ering Director w fi rmie Commvault wyra-
ża nadzieję, że nowa oferta światowych 
gigantów zachęci do korzystania z usług 
backupu w chmurze klientów z branży 
bankowej i rynku publicznego.  n

n Grzegorz Michałek, CEO, Arcabit
W praktyce każda fi rma, która generuje i przetwa-

rza dane, poszukuje środków służących do zabez-

pieczania efektów tej pracy oraz ciągłości działania. 

Dostrzegamy jednak wyraźne różnice w podejściu 

przedsiębiorców do cyberbezpieczeństwa. Widocz-

ne są tutaj dwie dominujące grupy klientów. Pierw-

sza „odhacza” bezpieczeństwo, poprzez kupienie oraz 

zainstalowanie. Druga chce i potrafi  analizować potrzeby, aby z go-

tową listą wymagań zweryfi kować bieżące zabezpieczenia. Jeśli cho-

dzi o usługi bezpieczeństwa, największą popularnością cieszą się 

najbardziej zaawansowane pakiety ochronne, których nie trzeba 

dodatkowo wspierać rozwiązaniami fi rm trzecich. Z tego powo-

du kilka miesięcy temu wycofaliśmy z naszej oferty proste sys-

temy antywirusowe na rzecz rozbudowanych produktów. 
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W 2020 r. na świecie wygenerowano rekordową ilość około 64,2 zeta-
bajtów danych, zaś w 2025 ma to być już około 180 zetabajtów. Warto więc prześledzić, jak przed-
siębiorcy radzą sobie, w ramach procesu cyfrowej transformacji, z dostępem do tak szybko rosnącej 
ilości informacji i ich odpowiednią analizą.  

Okazuje się, że tylko 18 proc. przed-
siębiorców zapytanych przez PwC 
Polska uważa, że przy przeprowa-

dzaniu cyfrowej transformacji należy przede 
wszystkim skupić się na danych. Najważniej-
sze, zdaniem badanych, jest skupienie się na 
klientach – taką opcję wybrała ponad poło-
wa respondentów. Tymczasem, jak pokazują 
wyniki globalnego badania zrealizowanego 
na zlecenie Snowfl ake przez The Economist 
Intelligence Unit, już jedna na trzy fi rmy 
uważa, że dane mogą stanowić ich najważ-
niejszą przewagę konkurencyjną na rynku.

– Wiele przedsiębiorstw postrzega digitali-
zację jako proces pozyskiwania większej ilości 
informacji. Często fi rmy te mają do dyspozycji 
ogromne zasoby, z których jednak nie korzy-
stają w optymalny sposób. Takie podejście ro-
dzi frustrację: wydajemy pieniądze, nie mamy 
efektów. Kluczem jest jednak nie tylko zbie-
ranie, ale również odpowiednie przetwarza-
nie i analizowanie tego, czym już teraz fi rma 

dysponuje, a także ewentualne uzupełnianie 
własnych danych tymi pochodzącymi ze zwe-
ryfi kowanych źródeł zewnętrznych – mówi 
Grzegorz Kapusta, szef warszawskiego cen-
trum programistycznego Snowfl ake. 

Takie podejście to nie teoria, a praktyka, 
z  którą spotykają się eksperci Snowfl ake. 
Współpracujące z nimi fi rmy, korzystające 
z Chmury Danych Snowfl ake, już doświad-
czyły skali zmian. Globalna sieć, w której 
tysiące podmiotów mogą przechowywać 
i przetwarzać dane w niemal nieograniczonej 
skali, jest nie tylko bezpieczna, ale i znacząco 
wpływa na optymalizację codziennej pracy. 

Największa polska sieć sklepów typu con-
venience w ostatnich latach zmieniła się na 
naszych oczach. Bazą tego procesu były trzy 
fi lary: ekspansja, nowoczesna wygoda i cyfro-
wa transformacja. Skuteczność wdrożenia 
ostatniego fi laru przełożyła się na możli-

wość efektywnego działania w ramach po-
zostałych dwóch. Obecnie fi rma jest silnie 
zaangażowana w proces digitalizacji, a dzię-
ki obecności czterech dużych działów cyf-
rowych w strukturach fi rmy, klienci Żabki 
mogą co kilka miesięcy korzystać z coraz to 
nowych rozwiązań, dostosowanych do ich 
potrzeb. 

Na proces cyfrowej transformacji składa 
się wiele elementów. Ich efektem jest mię-
dzy innymi skuteczne analizowanie w czasie 
rzeczywistym terabajtów danych i wyciąga-
nie z nich odpowiednich wniosków, aby na-
stępnie przekształcać je w realne działania. 
Przykładowym procesem, który wymaga 
ogromnej mocy obliczeniowej i odpowied-
niej syntezy wszystkich źródeł danych jest 
planowanie nowych lokalizacji sklepów 
Żabka za pomocą modelu obliczeniowego, 
który przetwarza dane dla każdego z 8,5 mi-
lionów adresów w Polsce. Efekty obliczeń, 
które wymagają potężnej mocy, są dostępne 

big data to priorytet 
cyfrowej transformacji
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Dodatkowe informacje:
Grzegorz Kapusta, 

dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego oddziału Snowfl ake 
www.linkedin.com/in/gkapusta
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Grzegorz Kapusta,
dyrektor ds. inżynierii i szef 

warszawskiego oddziału Snowfl ake 

w relatywnie krótkim czasie. W ten sposób 
decyzja o otworzeniu nowego sklepu jest ba-
zowana na obiektywnych rekomendacjach 
algorytmu, co znacząco odciąża ludzi, którzy 
musieliby ręcznie zbierać, analizować i prze-
twarzać ogrom danych. 

– To właśnie dzięki współpracy ze Snow-
fl ake możliwe było nie tylko przeprowadze-
nie efektywnej migracji istniejących i w pełni 
działających systemów, ale również wdroże-
nie procesów na skalę odpowiednią dla tempa 
ekspansji Żabki. To, co widzimy jako klienci 
w sklepie, jest efektem długofalowych stra-
tegii, analiz i odpowiedniego wykorzystania 
narzędzi, w tym tych dostępnych na naszej 
platformie – podkreśla Grzegorz Kapusta.

Kolejnym przykładem sieci handlowej, która 
skorzystała z transformacji cyfrowej dzięki 
platformie Snowfl ake, jest Sainsbury’s – naj-
większy brytyjski detalista z 2200 sklepami 
i silną obecnością w  sieci. 
Jedną z usług oferowanych 
przez sieć jest Sainsbury’s On-
line Grocery, który codziennie 
przetwarza około 30–40 mi-
lionów rekordów, zaś podczas 
sezonu świątecznego liczba ta 
wręcz się podwaja.

Niedawno zarząd postano-
wił przestawić fi rmę na nowe 
tory cyfryzacji poprzez zuni-
fi kowanie wszystkich usług 
w ramach wielobrandowego 
i wielokanałowego biznesu. Celem było po-
zbycie się silosów danych i udostępnienie za-
sobów fi rmy każdemu pracownikowi. Jako 
fundament tej transformacji wybrano roz-
wiązanie Snowfl ake, bazujące na chmurze 

AWS. Wysiłek wło-
żony w całość prze-
prowadzonych zmian 
opłacił się –  przed-
stawiciele Sainsbu-
ry’s sami przyznali, 
że robią rzeczy, któ-
re wcześniej byłyby 
niemożliwe, a dodat-
kowo skracają czas 
potrzebny na wyko-
nanie dotychczaso-
wych zadań nawet 
o 72 proc.

Square projektuje i buduje narzędzia, które 
wspierają sprzedawców w zakładaniu biz-
nesu, nadzorowaniu codziennej działalności 
i jej skalowaniu. Misją fi rmy jest uproszcze-
nie e-commerce’u dla osób, które chcą do-
trzeć do nowych klientów w sieci. Jednak, 
aby realnie wesprzeć merchantów i zapew-
nić im bezpieczeństwo, Square musi prze-
twarzać i analizować ogromne ilości danych 
– zarówno całkowicie ustrukturyzowanych, 
jak i częściowo.

Jest to możliwe dzięki wieloklastrowej 
architekturze współużytkowanych danych, 
którą można skalować praktycznie w nie-
skończoność w  celu analizy ponad peta-
bajta danych zgromadzonych w Snowfl ake. 
Square może szybko identyfi kować możli-
wości związane z produktami sprzedawany-
mi przez ich partnerów, a także chronić ich 
przed ryzykiem związanym z oszustwami. 
W ten sposób zapewnia biznesom z całego 

świata realną wartość, któ-
ra była przydatna chociażby 
w momencie, gdy pojawiła 
się konieczność adaptacji do 
sytuacji pandemicznej. 

Co więcej, Snowfl ake do-
stosowuje się do narzędzi, 
które już istnieją w struktu-
rze danej fi rmy. Dzięki te-
mu Square, które korzysta 
z wielu publicznych chmur, 
nie musiało tego zmieniać –
pracownicy nadal mają do-

stęp do danych zgromadzonych u różnych 
dostawców, tak jakby wszystkie znajdowały 
się w jednym miejscu. 

Kount, spółka córka Equifax, stawia sobie za 
misję ochronę cyfrowych tożsamości. Platfor-
ma Identity Trust co roku analizuje sygnały 
z około 32 miliardów interakcji klientów z fi r-
mami. Robi to dzięki modelom uczenia ma-
szynowego, które umożliwiają zapewnienie 
bezpieczeństwa klientom ponad dziewięciu 
tysięcy marek. To wymaga zbierania i analizy 
ogromnej ilości danych, związanych z tworzo-
nymi kontami, informacjami dostępowymi do 
nich czy transakcjami płatniczymi. 

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, fi r-
ma wdrożyła na bazie rozwiązania Snow-

fl ake oddzielną pamięć masową przeznaczo-
ną do skomplikowanych obliczeń. Dzięki temu 
specjaliści analizujący dane mogą sprawnie 
skalować ogromne zasoby obliczeniowe, aby 
przetwarzać złożone zapytania, bez wpływu 
na koszty związane z przechowywaniem da-
nych. Przekłada się to na jeszcze lepszą ochro-
nę zarówno dla klientów, jak i biznesu.

Przydatny okazał się także dostęp do usłu-
gi Snowfl ake Data Marketplace, która umoż-
liwia uzyskanie dostępu do zewnętrznych 
danych, na przykład z fi rm zajmujących się 
tworzeniem raportów, czy wewnętrznych 
danych udostępnianych przez dostawców 
SaaS, z którymi współpracuje Kount. Odpo-
wiednio dobrane i wyselekcjonowane infor-
macje pojawiają się bezpośrednio na koncie 
Snowfl ake, co skraca czas poświęcony na 
ich szukanie – zadaniem klienta jest tylko je 
przeanalizować i wyciągnąć z nich wnioski. 

Często fi rmy mają 
do dyspozycji 
ogromne zasoby, 
z których jednak 
nie korzystają 
w optymalny 
sposób. 
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Kaspersky Hybrid Cloud Security zapewnia ujednoliconą ochronę 
na każdym etapie korzystania z chmury. Zabezpiecza maszyny 
wirtualne i zwirtualizowane zadania bez względu na to, czy są 
realizowane lokalnie, w centrum danych czy chmurze publicznej.

W irtualizacja to jedno z kluczo-
wych zagadnień w każdej fi r-
mie, która chce być elastyczna 

i wydajna. Następującym po niej kolejnym, 
naturalnym krokiem jest chmura oblicze-
niowa. Zdejmuje ona ograniczenia zwią-
zane ze skomplikowaną infrastrukturą 
i zapewnia nieosiągalny wcześniej poziom 
wydajności. Jednak zastosowanie chmury 
w fi rmowym środowisku IT niesie za so-
bą wiele niebezpieczeństw i komplikacji.

Rozwiązanie Kaspersky Hybrid Cloud 
Security zapewnia wydajną ochronę śro-
dowisk wirtualnych i chmurowych oraz 
gwarantuje widzialność stanu ich pra-
cy. Udostępnia też narzędzia kontroli dla 
hybrydowej infrastruktury IT, bez nega-
tywnego wpływu na wydajność systemów 
i komfort pracy użytkowników. Ponieważ 
zostało stworzone z myślą o funkcjono-
waniu lokalnie wdrożonych serwerów, jak 
też specyfi cznym charakterze środowisk 
wirtualizacji, zapewnia wyważoną ochro-
nę przed najbardziej niebezpiecznymi ist-
niejącymi i przyszłymi zagrożeniami. 

Ścisła integracja chmury publicznej 
i  platform wirtualizacji oraz zarządza-
nia magazynami danych przekłada się na 
możliwość kontrolowania całego środowi-
ska chmury hybrydowej z jednego panelu 
sterującego. Dodatkową zaletą jest zacho-
wanie ciągłej gotowości na potencjalny 
audyt związany z zachowaniem zgodno-
ści z obowiązującymi przepisami. Konso-
la administracyjna spełnia wyśrubowane 
wymagania stawiane przez nieustannie 

i szybko zmieniające się środowiska, mię-
dzy innymi dzięki hierarchicznej archi-
tekturze, kontroli dostępu na bazie ról 
pełnionych przez poszczególnych admini-
stratorów oraz obsłudze profi li zależnych 
od bieżącego obciążenia.

Zastosowane wielowarstwowe me-
chanizmy bezpieczeństwa obejmują za-
pobieganie exploitom, monitorowanie 
integralności plików, blokowanie ataków 
sieciowych, uczenie maszynowe czy sta-
tyczne i behawioralne systemy wykrywa-
nia złośliwego oprogramowania. Techniki 
ochronne obejmują w skuteczny sposób 
każdy element infrastruktury – od zwirtu-
alizowanych serwerów i stacji roboczych 
po instancje chmury publicznej. Takie po-
dejście pozwala na znaczne zmniejszenie 
podatności na potencjalne ataki, zapobie-
ga uruchomieniu nieautoryzowanego ko-
du na serwerach, zapewnia blokowanie 
exploitów i neutralizowanie ataków ran-
somware. Wszystko to odbywa się bez wy-
raźnego wpływu na obciążenie zasobów.

Kaspersky Hybrid Cloud Security ob-
sługuje wszystkie popularne platformy 
wirtualizacji serwerów i stacji roboczych. 
W rozwiązaniu zapewniono natywną in-
tegrację z interfejsem API platform AWS 
oraz Azure, co ułatwia skuteczne i bez-
problemowe zabezpieczenie systemów 
korporacyjnych oraz danych przechowy-
wanych w chmurze. 

Więcej informacji na temat produktu 
Kaspersky Hybrid Cloud Security znajduje 
się na stronie r.kaspersky.pl/hybridcloud. 

Ochrona chmury 
hybrydowej

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Frydrysiak, 

kierownik działu rozwoju biznesu, Kaspersky Lab Polska 
krzysztof.frydrysiak@kaspersky.pl

Największe wyzwania
dla użytkowników chmury

n  rosnąca złożoność infrastruk-

tury skutkuje jej zmniejszoną 

przejrzystością, 

n  wielowarstwowe podejście, będące 

kluczem do skutecznej i płynnie 

działającej ochrony, jest rzadko 

spotykane w jednym produkcie, 

n  tradycyjne, obciążające zabezpie-

czenia pochłaniają cenne zasoby 

systemowe, 

n  podejście bazujące na zestawie 

różnych narzędzi niesie ze sobą do-

datkowe wyzwania administracyjne 

i związane z bezpieczeństwem, 

n  złośliwe oprogramowanie i narzę-

dzia ransomware atakują zarówno 

wirtualne maszyny, jak i fi zyczne 

urządzenia, 

n  brak wdrożenia odpowiednich 

środków do ochrony danych osobo-

wych może skutkować problemami 

prawnymi. 

Zalety rozwiązania 
Kaspersky Hybrid Cloud 
Security

n  zostały zaprojektowane pod kątem 

środowisk fi zycznych, wirtualnych 

i chmurowych, 

n  zintegrowane wielowarstwowe za-

bezpieczenia dla wszystkich typów 

zasobów,

n  spójne, zautomatyzowane i elastycz-

ne zabezpieczenia chmur publicz-

nych AWS, Azure i Google, 

n  kompleksowa ochrona dzięki pełne-

mu zestawowi narzędzi, 

n  bezproblemowa koordynacja zabez-

pieczeń w chmurze hybrydowej, 

nwielokrotnie nagradzane i doceniane 

przez niezależnych ekspertów me-

chanizmy ochronne. 

bez kompromisów

ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISK IT  JAKO USŁUGA
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Platforma chmurowa Barracuda Cloud-to-Cloud Backup zapewnia 
szybkie wyszukiwanie i przywracanie danych z pakietu Offi ce 365. Stanowi kluczową ochronę przed 
skutkami działania ransomware’u lub przed przypadkowym usunięciem plików.

Barracuda już od kilku miesięcy ma 
w ofercie usługę o nazwie Cloud-to-
-Cloud Backup, która wykonuje kopię 

danych z  pakietu Offi  ce 365 (w  tym apli-
kacji Teams, Exchange Online, SharePoint 
i OneDrive) oraz zapewnia ich szybkie wy-
szukiwanie i przywracanie. W porównaniu 
z tradycyjnymi rozwiązaniami do backupu, 
natywne rozwiązanie chmurowe gwarantu-
je dużą skalowalność, niezawodność i wydaj-
ność oraz szeroki, globalny zasięg. 

Narzędzie, które umożliwia korzystanie 
z usługi Barracuda Cloud-to-Cloud Backup 

jest bardzo proste w użyciu. Szybki, nowo-
czesny i przejrzysty interfejs czyni proces 
rejestracji i  konfi guracji bardzo łatwym, 
dzięki czemu backup można rozpocząć już 
po 5 minutach. Po dodaniu nowych skrzy-
nek poczty elektronicznej są one automa-
tycznie uwzględniane w procesie backupu, 
bez konieczności podejmowania przez użyt-
kownika dodatkowych działań. Oznacza to 
znaczną oszczędność pieniędzy i czasu – nie 
ma potrzeby skomplikowanego zarządzania 
ustawieniami ani prowadzenia aktualiza-
cji. Wszystkie zabezpieczane dane są szyf-
rowane, co gwarantuje ich poufność. Kopie 
przechowywane są w trzech instancjach, co 
praktycznie eliminuje ryzyko ich utraty.

Mimo prostoty konfi guracji rozwiązanie 
ma bogatą funkcjonalność. Dzięki zastoso-
waniu nowatorskiej platformy chmurowej 
możliwe jest łatwe dodawanie do usługi no-
wych źródeł danych, w tym dodatkowych 
aplikacji SaaS. Zapewniono również inte-
grację z usługami fi rmy Barracuda, które 
chronią użytkowników przed zagrożenia-
mi. Zachowują oni przy tym pełną elastycz-
ność wyboru sposobu wykonywania kopii 
– w sposób zautomatyzowany według har-
monogramu lub ręcznie. 

W kontekście bezpieczeństwa danych 
w chmurze bardzo ważne jest też regularne 
kontrolowanie czy wśród przechowywanych 
plików nie znajduje się złośliwe oprogramo-
wanie lub poufne dane, wobec których obo-
wiązują restrykcje prawne. W zadaniu tym 
może pomóc chmurowa usługa Barracuda 
Data Inspector, która automatycznie skanu-
je dane przechowywane w  repozytoriach 
OneDrive for Business i SharePoint w po-
szukiwaniu zarówno poufnych informacji, 
jak i złośliwych plików. Daje to możliwość 

odzyskania kontroli nad swoim środowi-
skiem, zapewnia ciągłą zgodność z przepisa-
mi i zmniejsza ryzyko utraty reputacji fi rmy 
oraz obciążenia ewentualnymi, wysokimi ka-
rami. Identyfi kacja prowadzona jest w sposób 
automatyczny, bez konieczności konfi guro-
wania skanerów lub harmonogramów. Aler-
ty wysyłane są wskazanym osobom pocztą 
elektroniczną i zapewniają komplet infor-
macji, dzięki którym w razie potrzeby można 
szybko zareagować.

Data Inspector może nawet zidentyfi ko-
wać poufne informacje na podstawie zdjęć, 
zrzutów ekranu i skanów dokumentów. Po-
szukuje danych rozproszonych po całej in-
frastrukturze (także schowanych w rzadko 
odwiedzanych plikach), których wyciek 
mógłby zagrozić funkcjonowaniu fi rmy, jak 
też tych, które zostały określone jako szcze-
gólnie wrażliwe w aktach prawnych, w tym 
w RODO. Administratorzy mogą dodatko-
wo wpłynąć na zwiększenie świadomości 
bezpieczeństwa użytkowników końcowych 
dzięki automatycznym powiadomieniom 
wyświetlanym za każdym razem, gdy użyt-
kownicy próbują przechowywać wrażliwe 
dane w OneDrive lub SharePoint. 

Bezpieczny
backup między chmurami

Na zlecenie Barracuda przeprowadzono ba-

danie w celu poznania opinii decydentów IT 

z całego świata na temat usługi Offi ce 365, 

bezpieczeństwa danych, tworzenia kopii zapa-

sowych i odtwarzania danych, rozwiązań SaaS 

oraz innych, pokrewnych zagadnień. Oto wy-

brane wnioski zaprezentowane w raporcie 

„The state of Offi ce 365 backup”. 

n 72 proc. respondentów obawia się, że 

dane przechowywane w Offi ce 365 mogą 

być celem ataku ransomware; 52 proc. 

twierdzi, że ich fi rma już doświadczyła 

ataku ransomware.

n  Dla 77 proc. badanych ważne jest pre-

cyzyjne przywracanie danych przechowy-

wanych w aplikacjach Exchange Online, 

SharePoint, OneDrive i Teams; 79 proc. 

potrzebuje możliwości odzyskiwania skrzy-

nek pocztowych do innej niż pierwotna loka-

lizacji lub do innego użytkownika. 

n  74 proc. ankietowanych uważa, że ważne 

jest dla nich tworzenie kopii zapasowych śro-

dowiska Offi ce 365 w chmurze, dzięki czemu 

nie muszą utrzymywać własnego sprzętu 

czy oprogramowania.

Po co backup  
Offi ce’a 365?

Dodatkowe informacje:
Tomasz Rot, 

dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, 
Barracuda Networks
trot@barracuda.com

Zapraszamy 
do obejrzenia 

webinarium 
prezentującego 

narzędzie Barracuda 
Cloud-to-Cloud 

Backup. 
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sowych, czyli – w tym przypadku – usług 
StaaS (Storage as a Service). 

Wobec takiego rozwoju rynku integra-
torzy muszą odpowiedzieć sobie na kilka 
ważnych pytań. Przede wszystkim, która 
z form wiąże się z największymi dla nich 
korzyściami (zwłaszcza w perspektywie 
długoterminowej)? Czy lepiej obstawiać 
wszystkie warianty, skoro każdy odpowia-
da na różne indywidualne potrzeby użyt-
kowników? A może postawić na jeden, bo 
klienci zdają się go wyraźnie preferować?

Zakup infrastruktury, leasing 

Tradycyjny zakup nadal przynosi klien-
tom wiele korzyści. Przede wszystkim daje 
możliwość zbudowania specjalnie zapro-
jektowanego środowiska, dostarczanego 

przez wybranych dostawców do wska-
zanej lokalizacji, na przykład własnego 
centrum danych. Zakup na własność umoż-
liwia precyzyjne dopasowanie rozwiązań 
do specyfi cznych potrzeb przedsiębior-
stwa oraz zapewnia pełną kontrolę nad 
warstwą sprzętową i systemową. Jednak 
pozyskanie koniecznej infrastruktury wy-
maga znacznych nakładów kapitałowych, 
a sam proces zazwyczaj jest skomplikowa-
ny i długotrwały. W czasie pandemii stało 
się to jeszcze bardziej widoczne.

– Sprzęt musi być fi zycznie wyprodukowa-
ny i dostarczony. Na to potrzeba czasu, szcze-
gólnie wtedy, kiedy łańcuchy dostaw zostały 
zachwiane – mówi Maciej Toroszewski, 
Advisory & Professional Services Mana-
ger w HPE. – Czas dostawy jest istotny, ale 
równie ważny jest proces zakupowy. Jak 

Integratorzy mają obecnie do wyboru kilka 
różnych scenariuszy sprzedaży i wdrażania 
infrastruktury IT u klienta. Jaką strategię 
powinni obrać, by zyskać najwięcej w sytu-
acji, gdy na rynku zaczyna się upowszech-
niać środowisko IT dostarczane jako usługa?

Jeszcze dekadę temu niewiele osób ko-
jarzyło termin on-premise, bo nie był 
on nikomu do niczego potrzebny. In-

nej infrastruktury niż lokalna oraz modelu 
sprzedaży, w którym klient kupował ca-
łość na własność, praktycznie nie było. Du-
że zmiany przyniosło pojawienie się oferty 
usług IaaS, PaaS i SaaS w chmurze publicz-
nej. Żeby było jeszcze ciekawiej, dostawcy 
infrastruktury stworzyli coś, co ma łączyć 
zalety lokalnego środowiska IT i chmury 
publicznej – oferują platformy Data Center 
as a Service wdrażane w modelu on-premi-
se, ale rozliczane w trybie abonamentowym 
lub według rzeczywistego stopnia wyko-
rzystania wynajętych zasobów. Nie brakuje 
też dostawców skupiających się na ofero-
waniu w tym modelu wybranych rodzajów 
rozwiązań, przede wszystkim pamięci ma-

Infrastruktura 
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dostarczana 
na wiele 
sposobów
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napisał autor bloga TwisterSolve, zakupy 
„na szybko” są drogie, a zakupy „w akcepto-
walnej cenie” trwają długo. 

Sprzęt na własność jest kupowany zwy-
kle w dużych porcjach, aby był w stanie 
sprostać przyszłemu obciążeniu. Dlatego 
środowisko jest najczęściej przewymia-
rowane, co oznacza zamrożenie środków 
fi nansowych.

– Z drugiej strony tradycyjna forma zaku-
pów infrastruktury istnieje już od wielu lat 
i większość fi rm ma wypracowane procesy 
oraz odpowiednie kwalifi kacje – zauważa 
Maciej Toroszewski.

Problem z dużą początkową inwestycją 
eliminuje leasing sprzętu IT, pozwalający 
na rozłożenie wydatków, zwykle na okres 
od 3 do 5 lat. Leasingobiorca może dowol-
nie wybierać sprzęt od jednego lub wielu 

dostawców infrastruktury, ale utrzymanie 
zespołu specjalistów i zarządzanie infra-
strukturą wciąż pozostają w  jego gestii. 
Ponadto, proces zakupowy jest bliski tra-
dycyjnemu modelowi, dla którego charak-
terystyczne jest częste przewymiarowanie 
infrastruktury i żmudne negocjacje.

– W  przypadku leasingu warto zwró-
cić uwagę na formę zakończenia umowy 
–  ostrzega Jacek Barański, HPE Green-
Lake Sales Manager w  HPE. – Zwykle 
klient przejmuje wynajęty sprzęt i do jego 
obowiązków należy wycofanie go z eksplo-
atacji zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. W przypadku usługi sprzęt pozostaje 
własnością dostawcy i to na nim spoczywa 
odpowiedzialność za poprawną utylizację, 
a także dostarczenie klientowi nowych 
rozwiązań.

Czym jest taka usługa w wydaniu on-
-premise? Polega na dostarczaniu kliento-
wi przygotowanej dla niego infrastruktury 
informatycznej: sprzętu, oprogramowa-
nia oraz usług serwisowych. Na podsta-
wie analizy potrzeb klienta, usługodawca 
konfi guruje infrastrukturę a  następnie 
bierze odpowiedzialność za jej właściwe 
działanie. Dopasowywanie do bieżących 
potrzeb ma zapobiegać jej przewymiaro-
waniu i skutkować obniżeniem kosztów. 
Infrastruktura jest zwykle dostarczana 
z  pewnym zapasem (preinstalowanym 
i gotowym do użycia buforem), z którego 
za dodatkową opłatą można skorzystać 
w  przypadku zwiększenia zapotrze-
bowania na moc obliczeniową. Nie ma 
więc potrzeby przeprowadzania procesu 
zakupowego. 
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W badaniu Cloud Barometer, przeprowadzonym 

przez amerykańską redakcję CRN, poproszono tam-

tejszych integratorów o ocenę ich zadowolenia ze 

współpracy z trzema wiodącymi dostawcami platform 

chmurowych w pięciu kluczowych kategoriach (wymienio-

nych w kolejności ich ważności): możliwości, jakie daje określona 

usługa, łatwości integracji, zyskowności, oferty cenowej oraz wsparcia w zakresie gene-

rowania popytu i leadów. Ankietowani integratorzy generalnie najwyżej ocenili Micro-

soft Azure – wyróżnili tę platformę pod względem możliwości jakie daje, zyskowności 

i oferty cenowej. Drugie miejsce w ogólnej klasyfi kacji zajął AWS – zdobył najwyższe 

oceny pod względem łatwości integracji i obsługi generowania popytu. Co ciekawe, 

platforma Google Cloud, zajmująca trzecie miejsce w generalnym rankingu, nie trium-

fowała w żadnej z pięciu ocenianych kategorii. Zdaniem partnerów Microsoftu, Azure 

stanowi naturalne rozwiązanie dla wielu klientów ze względu na powszechne korzysta-

nie z innych platform chmurowych tego producenta — Microsoft 365 (w tym Outlooka 

i Teams) oraz Dynamics 365 (we wdrożeniach CRM i ERP). W ich opinii, Microsoft jest 

w stanie osiągnąć efekt synergii między swoimi środowiskami. Według współpracują-

cych z Microsoftem integratorów, obsługa infrastruktury chmury hybrydowej to kolejna 

mocna strona tego dostawcy. Nagradzając AWS za łatwość integracji, współpracujący 

z tym usługodawcą partnerzy docenili duży nacisk, jaki kładzie na dostarczanie użyt-

kownikom kompleksowego zestawu komponentów. O ile Microsoft pozycjonuje swoją 

ofertę jako rozwiązania pakietowe, o tyle AWS starannie przygotowuje wszystkie swoje 

produkty właśnie pod kątem integracji. Dzięki swojej skali i doświadczeniu stworzył też 

AWS SaaS Factory, przez co zwiększył możliwości transformacji produktów niezależ-

nych dostawców oprogramowania w usługi chmurowe. 

W opinii integratorów skoncentrowanych na platformie Google Cloud, jej wzrost 

atrakcyjności wynika po części z rozwoju kluczowych technologii open source, które 

stanowią podstawę wielu scenariuszy chmurowych i hybrydowych. Dotyczy to takich 

rozwiązań, jak orkiestracja kontenerów Kubernetes czy platforma Anthos oraz podej-

ście „Kubernetes anywhere”. Zdaniem integratorów, to właśnie specjaliści Google Cloud 

opracowali standardy, na których bazuje środowisko hybrydowe i wielochmurowe. 

AWS, Microsoft, 
a może Google? 
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– Co więcej, jeśli zapotrzebowanie spad-
nie, to w odpowiednio proporcjonalnej czę-
ści zasoby pobrane z bufora można do niego 
zwrócić – zapewnia Maciej Toroszewski. 

Usługodawcy zapewniają 
modele rozliczania uzależ-
nione od różnych jednostek 
miar, zależnie od potrzeb 
klienta. Może on wykupić 
konkretną liczbę serwerów 
fizycznych lub wirtualnych, 
ilość przestrzeni dyskowej 
lub określony zasób pamięci 
i mocy obliczeniowej. Kon-
trola zasobów odbywa się 
za pomocą oprogramowa-
nia dokonującego precyzyjnych pomiarów 
ich zużycia. 

W rezultacie – jak przekonują dostaw-
cy takich usług – klient płaci za to, z czego 
korzysta. Ich zdaniem, jedyną przeszkodą 
w upowszechnianiu się usług Data Center 
as a Service jest wciąż mentalne przywią-
zanie do posiadania sprzętu i rozwiązań IT 
na własność. 

– Na szczęście, takie podejście już zanika, 
bowiem coraz więcej firm rozsądnie kalku-
luje inwestycje i wykazuje się odpowiednio 
przemyślanym podejściem do długotermino-
wych wdrożeń IT – twierdzi Michał Gazda,  
Account Executive w Dell Technologies.

Przez ostatnie lata migracja przedsię-
biorstw na platformy cyfrowe przebiegała 
w umiarkowanym tempie. Obecnie, także 
z powodu pandemii, transformacja zacho-
dzi błyskawicznie, a popyt na usługi chmu-
rowe gwałtownie rośnie. Dostosowując się 
do tego trendu, integratorzy muszą nauczyć 
się rozwijać w tym środowisku swoje usługi.

Do migracji może skłaniać chęć popra-
wy efektywności działania firmy, a także 
potrzeba zwiększenia jej konkurencyjno-
ści. Chmura może ułatwić wejście na no-
we rynki, zarówno w kontekście zasięgu 
geograficznego, jak i zakresu działalności 
oraz modelu biznesowego. Migracja może 
być też naturalną konsekwencją przejęcia 
bądź fuzji firm, ponieważ ułatwi integrację 
systemów oraz stworzenie jednego, opty-
malnego środowiska IT. Nierzadko jest też 
platformą, która daje łatwiejszy niż w przy-
padku środowisk on-premise dostęp do roz-
wiązań najnowszego typu. 

Wśród najbardziej typowych scenariuszy 
wykorzystania chmury jest użycie jej zaso-
bów do analityki danych czy mechanizmów 
sztucznej inteligencji. Daje to możliwość 

lepszego wykorzystania 
gromadzonych przez firmy 
informacji, gdyż rozwiązu-
je problem skali danych (big 
data) i dostępności narzędzi, 
te zaś zapewniają nowe spo-
soby przetwarzania danych.

Ponieważ niewiele jest 
przypadków zupełnego po-
zbywania się własnej infra-
struktury przy migracji do 
chmury, kolejnym z  typo-

wych scenariuszy jest budowa systemów 
hybrydowych, łączących zalety dwóch 
środowisk. Wówczas klient nadal posiada 
swoją serwerownię, ale dodatkowo zysku-
je możliwość skalowania rozwiązań, co li-
kwiduje problemy w przypadku nagłego 
zapotrzebowania na moc. Sprawdza się to 
szczególnie teraz, gdy ze względu na pracę 
zdalną i komunikację online nastąpiło gwał-
towne zwiększenie ruchu w wielu usługach 
i aplikacjach. Systemy hybrydowe ułatwia-
ją także tworzenie środowisk awaryjnych 
– ich zbudowanie w chmurze może być do-
brym wstępem do większej, a nawet całko-
witej migracji.

Wykorzystanie chmury jako platformy  
(PaaS) dla swojej aplikacji i  sprzedawa-
nie jej w formie usługi (SaaS) to większe 
możliwości zarówno dla niezależnych do-
stawców oprogramowania (ISV), jak i ich 
klientów. Wobec rynkowych trendów, za-
stosowanie tego modelu może okazać się 
koniecznością. Dlatego wybór partnera 
– operatora środowiska chmurowego – ma 
dla ISV strategiczne znaczenie. 

Chmura zapewnia z  jednej strony ni-
ski próg wejścia niezależnego dostawcy 
oprogramowania na rynek, z drugiej – da-
je klientom większy dostęp do aplikacji 
i możliwości eksperymentowania z aplika-
cjami, które optymalizują procesy bizneso-
we, zwiększają wydajność i produktywność 
ich firm.

Dzięki usługom bazującym na chmu-
rze ISV mogą skoncentrować się na swo-
ich podstawowych celach, czyli tworzeniu 

Zakupy „na 
szybko” są 
drogie, a zakupy 
„w akceptowalnej 
cenie” trwają 
długo.

Zdaniem integratora 

n  Cezary Odziemczyk, dyrektor  
Działu Wsparcia Sprzedaży, Atende 

Integratorzy coraz częściej sta-

ją się doradcami i przewodnika-

mi klientów. To oznacza, że bez 

względu na model dostarczania 

infrastruktury powinni płynnie po-

ruszać się w każdym z nich, aby 

zapewnić klientom jak najszer-

szy wybór. A zależy on nie tylko 

od bieżących potrzeb i sytuacji 

klienta, ale także wynika z TCO – 

liczonego w perspektywie trzech, 

pięciu czy siedmiu lat – który na-

bywca powinien uwzględnić przy 

podejmowaniu decyzji. Jeżeli 

klient ma własny zespół utrzyma-

niowy i nie planuje z niego rezy-

gnować, to zwykle rozwija model 

on-premise poprzez inwestycje we 

własną infrastrukturę. Tak dzie-

je się najczęściej u największych 

i technicznie najbardziej zaawan-

sowanych klientów, chociażby na 

rynku operatorów telekomunika-

cyjnych.  Z drugiej strony coraz 

powszechniejszy staje się trend, 

w którym klienci rezygnują z wła-

snej infrastruktury serwerowni 

lub centrum danych, ale zacho-

wują swój zespół utrzymaniowy. 

Wybierany jest wtedy model infra-

struktury wdrażanej on-premise, 

ale rozliczanej w modelu abona-

mentowym. Jednak, gdy myśli-

my o przyszłości, bez wątpienia 

najważniejszym i nieuniknionym 

trendem dla dużej części przedsię-

biorstw są usługi IaaS w chmurze 

publicznej. Już teraz to oczywisty 

wybór na przykład dla startupów 

albo dynamicznie rozwijających 

się firm. Wówczas klient rezygnuje 

z serwerowni, a swój dotychczaso-

wy zespół utrzymaniowy przenosi 

do zadań, które mają bezpośred-

ni wpływ na biznes przedsiębior-

stwa. Jest to szczególnie istotne 

obecnie, gdy rynek pracy IT stał 

się rynkiem pracownika. Trudno 

jest pozyskać nowe, odpowied-

nio wykwalifikowane zasoby, a dla 

posiadanych zespołów IT warto 

wytyczać nowe, ciekawe ścieżki 

rozwoju. 
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i dostarczaniu aplikacji, a także stale pod-
nosić jakość obsługi klienta. Takie zadania, 
jak zarządzanie zasobami czy dostępno-
ścią platformy, mogą przenieść na swojego 
usługodawcę. Nie jest to jednak uniwersal-
ne rozwiązanie. Niezależni dostawcy opro-
gramowania muszą przyjąć pragmatyczne 
podejście w migracji do SaaS i ocenić naj-
pierw, czy model usługowy będzie optymal-
ny w przypadku ich bazy klientów, modelu 
fi nansowego i oferty oprogramowania.

Dzięki chmurze twórcy oprogramowania 
będą mogli utrzymywać koszty infrastruk-
tury na niskim poziomie w początkowej 
fazie sprzedaży i szybko reagować, gdy po-
pularność aplikacji będzie rosnąć. Może być 
ona również rozwiązaniem na ewentualne 
problemy sezonowości, czyli okresowych 
pików. Łatwa skalowalność zasobów będzie 
przydatna zarówno w przypadku zwiększa-
nia, jak i zmniejszenia się zainteresowania 
klientów ofertą ISV. 

Zalet chmury w  przypadku niezależ-
nych dostawców oprogramowania jest bez 
liku. Należy do nich na pewno możliwość 
szybkiej weryfi kacji, czy oferowane opro-
gramowanie rzeczywiście spełnia oczeki-
wania rynku. Podobnie jak łatwy sposób 
oferowania aplikacji użytkownikom koń-
cowym (np. poprzez market aplikacji do-
stawcy chmury). Stosunkowo łatwe jest 
także modyfi kowanie aplikacji, z wdroże-
niem zmian widocznych od razu dla wszyst-
kich użytkowników. Na uwagę zasługuje 
również wyeliminowanie problemu pirac-
twa – aplikacja jest dostępna tylko dla au-
toryzowanych użytkowników i nie może 
być kopiowana ani przekazywana w żad-
nej formie i na żadnym nośniku. Ponadto 
korzystne jest łatwe monitorowanie zacho-
wania i problemów użytkowników, jak też 
możliwość ciągłego rozbudowywania apli-
kacji oraz wprowadzania nowych funkcji 
i poprawek, sprawdzonych w środowisku 
testowym. 

Kolejny plus chmury to łatwiejsza współ-
praca z innymi programistami, architek-
tami i projektantami w zakresie rozwoju 
usługi. Z kolei dobrze przemyślany abona-
mentowy model sprzedaży może w ogól-
nym rozrachunku przynieść dużo większe 
zyski niż sprzedaż licencji. I wreszcie, na-
leży podkreślić niższe ryzyko fi nansowe 
związane z ewentualnym niepowodzeniem 
przedsięwzięcia.

Dla ISV rozglądającego się za właściwym 
partnerem ważne będzie wsparcie ofero-
wane cyfrowym twórcom. Czy dostawca 
zapewnia specjalne programy bądź po-
moc architektów rozwiązań czy sie-
ci? Czy pomoże twórcom w dotarciu 
do rynku, zaproponuje działania pro-
mocyjne i marketingowe wspierające 
usługę? Na pewno program partnerski 
i markety aplikacji umożliwiają zwiększe-
nie zasięgu sprzedaży oprogramowania 
tworzonego przez niezależnego dostawcę 
oprogramowania. ISV zyskuje możliwość 
oferowania swojego oprogramowania na 
globalnym rynku za pośrednictwem plat-
formy dostawcy. Dodatkowo, w  ramach 
wsparcia może korzystać z narzędzi mar-
ketingowych i sprzedażowych służących 
jako mechanizmy promowania swoich 
produktów.

Dostawcy rozwiązania SaaS będzie za-
leżeć na dostępności oferowanej przez 
siebie aplikacji wielu użytkownikom 
jednocześnie, co wymaga nieprzerwa-
nej pracy wydajnej platformy sprzętowej 
i jej stałej łączności z internetem. Opera-
tor chmury powinien zapewniać wysoki 
poziom ciągłości działania „w stan-
dardzie”, a na życzenie klienta jesz-
cze go podwyższyć – o rozwiązanie 
Disaster Recovery, czyli zapasowe 
środowisko, które w razie awarii lub 
katastrofy przejmie pracę tego pod-
stawowego.

Istotne są oferowane przez operatora 
warunki w umowie SLA, bo zawiera ona 
informacje o  szybkości reakcji na awa-
rie sprzętowe i telekomunikacyjne. Waż-
na będzie gwarantowana przepustowość 
łącza internetowego oraz to, czy jest ono 
redundantne. Jeśli usługa ma być łatwo 
skalowalna, trzeba mieć pewność, że ope-
rator dysponuje odpowiednim zapleczem 
infrastrukturalnym, aby bez problemu 
rozbudowywać środowisko dla aplikacji. 
Ważne będą również zabezpieczenia fi -
zyczne i cyfrowe przed nieuprawnionym 
dostępem do sprzętu – oferowana w stan-
dardzie ochrona przed atakami DDoS, 
blokada dostępu użytkowników do apli-
kacji oraz zabezpieczenia przed złośli-
wym oprogramowaniem czy wyciekiem 
danych. n

Zdaniem specjalisty 

n Michał Gazda, Account 
Executive, Dell Technologies
Przewagą rozwiązań 

typu „as a service” jest 

możliwość optymali-

zowania płatności za 

użytkowany sprzęt, czyli 

płacenia za jego realne uży-

cie – w odróżnieniu od rozwiązania 

klasycznego, w którym klient musi 

płacić za cały sprzęt w formie leasin-

gu czy wynajmu długoterminowe-

go. W tym drugim przypadku nie ma 

gwarancji, że korzysta z niego w naj-

bardziej optymalny sposób. Oczy-

wiście chmura publiczna również 

charakteryzuje się prostotą działa-

nia. Daje możliwość gromadzenia 

i przetrzymywania danych w bardzo 

elastyczny sposób, ale bezwzględ-

nie nie można zapominać o aspekcie 

bezpieczeństwa. W tym przypadku 

nie mamy pewności, gdzie dane się 

znajdują, nie mamy też gwarancji, 

że dane przetrzymywane na chmu-

rze publicznej będą skutecznie 

skasowane.

n Maciej Toroszewski, Advisory 
& Professional Services 

Manager, HPE
Nie wszystko da się zro-

bić w chmurze, bo może 

„brakować internetu” albo 

jego zasoby „są za daleko”. 

Dlatego przyszłość zapowiada 

się hybrydowo. Nowa kategoria roz-

wiązań, jako alternatywa dla chmury 

publicznej lub tradycyjnego IT, umoż-

liwia uzyskanie podobnego poziomu 

komfortu pracy dla większości wy-

korzystywanych w fi rmie aplikacji 

i danych. W odróżnieniu od chmury 

publicznej, dostawca infrastruktury 

w modelu usługowym on-premise

daje swojemu klientowi możliwość 

„dopieszczenia” konfi guracji i para-

metryzację poszczególnych kom-

ponentów. Nie będąc właścicielem 

infrastruktury, klient zachowuje pełną 

kontrolę nad zasobami. Jeśli dodamy 

do tego fakt, że obecnie coraz więcej 

danych jest tworzonych, przetwarza-

nych i analizowanych na brzegu sieci, 

to korzyści płynące z nowego podej-

ścia stają się oczywiste. 
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Specjaliści 3S Data Center, wspólnie z integratorami, doradzają klientom jak optymalnie dobrać 
rozwiązanie migracji zasobów do chmury obliczeniowej.  

K lienci decydują się na migrację wła-
snych zasobów do chmury oblicze-
niowej z wielu powodów. Czasem 

zależy im na optymalizacji kosztów zwią-
zanych z obsługą infrastruktury i oprogra-
mowania, a w innych przypadkach chodzi 
o oddanie odpowiedzialności za ich utrzy-
manie fi rmie zewnętrznej, aby skupić się 
na rozwoju własnego biznesu. 

Jedną z bardziej popularnych operacji 
jest migracja zasobów do infrastruktury fi -
zycznej fi rmy trzeciej w modelu IaaS lub 
PaaS. Wówczas operator centrum danych 
buduje we własnej lokalizacji środowisko fi -
zyczne z wykorzystaniem rozwiązań wska-
zanego dostawcy. Najczęściej składa się ono 
z klastra serwerów, połączonego wysoko-
wydajnymi przełącznikami sieciowymi, 
z odpowiednio dobranymi macierzami dys-
kowymi. Rozwiązanie zaprojektowane jest 
w tzw. high availability, bez występowania 
pojedynczych punktów awarii. Dodatko-
wo usługodawca zapewnia oprogramowa-
nie w modelu pay-as-you-go. 

Istnieje też możliwość stworzenia wła-
snego, wirtualnego centrum danych 
– w tym przypadku zasoby trafi ają na plat-
formę chmurową rozwijaną przez Dział 
Usług IT Grupy 3S. W ramach tej usługi za-
soby chmury zarządzanej przez providera 
udostępniane są z gwarancją SLA na po-
ziomie 99,95 proc. Użytkownik otrzymu-
je dostęp do panelu www, w którym może 
kreować wirtualne maszyny oraz zarządzać 
ich skalowalnym środowiskiem. Usługa ba-
zuje na oprogramowaniu VMware (vCloud 
Director, vSphere, vRealize), które uzupeł-
nione jest o zintegrowaną platformę Veeam 
Backup & Replication, umożliwiającą two-
rzenie własnych, zautomatyzowanych har-
monogramów kopii zapasowych.

Dzięki rozproszonej geografi cznie infra-
strukturze centrów danych, w ramach usłu-
gi Disaster Recovery Center (DRC) możliwe 
jest replikowanie własnych środowisk IT do 
innej lokalizacji i utrzymywanie ich w sta-
nie gotowości na wypadek awarii. Dzięki 
temu w przypadku niespodziewanej sy-
tuacji skutkującej niedostępnością środo-
wiska, można wręcz nieodczuwalnie dla 
użytkowników uruchomić system z zapa-
sowego centrum danych. W tym celu two-
rzone są dodatkowe, najczęściej chmurowe 
repliki – lustrzane odbicia środowisk pro-
dukcyjnych. Zasoby DRC pozwalają także 
na działania testowe, na które, z różnych 
powodów, dział IT nie zdecydowałby się 
w środowisku produkcyjnym. 

Firmy najczęściej korzystają dziś z  roz-
wiązań hybrydowych, w ramach których 
połączone jest zaplecze IT pozostające 
w  siedzibie klienta z  infrastrukturą wy-
korzystywaną w  modelu outsourcingu, 
w tym także od globalnych dostawców 

chmur publicznych. Dla optymalnego 
działania takich systemów kluczowe jest 
doświadczenie i kwalifi kacje inżynierów 
odpowiedzialnych za wdrożenia, skutku-
jące umiejętną integracją rozwiązań kilku 
dostawców oraz optymalną wyceną ca-
łego projektu. Jest to nie lada wyzwanie, 
które może być zrealizowane tylko wtedy, 
gdy najlepsi eksperci będą się wzajemnie 
wspierać oraz sprawnie komunikować dla 
osiągnięcia zamierzonych efektów.

Bez względu na to, czy główne środowi-
sko klienta znajduje się w jego siedzibie, 
czy też w zewnętrznym ośrodku, należy 
zadbać o politykę replikacji oraz backupu. 
Kopie zapasowe dostępne w 3S DC tworzo-
ne są za pomocą sprawdzonych rozwiązań 
fi rmy Veeam. Zaszyfrowane repliki danych 
z wykorzystaniem usługi Veeam Cloud 
Connect można wysyłać bezpośrednio do 
chmurowych repozytoriów backupu zlo-
kalizowanych w ośrodkach przetwarza-
nia danych w  Warszawie i  Katowicach. 
Można też  zastosować dedykowane łącza 
transmisji danych, zapewniające dosko-
nałą komunikację oraz najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. Pozwala to na pełną kon-
trolę nad pożądanymi czasami wykonania 
backupu i odtworzenia danych. Zarządza-
nie usługą możliwe jest z centralnego pa-
nelu administracyjnego (Web Console) lub 
bezpośrednio z konsoli oprogramowania 
Veeam Backup & Replication.

Infrastruktura IT i backup 

Dodatkowe informacje:
Jacek Chylak, dyrektor handlowy, 3S Data Center 

integratorzy@3s.pl
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n Tomasz Janoś

nych będzie rosło także z powodu coraz 
powszechniejszego wdrażania infrastruk-
tury brzegowej (edge computing). Eliminuje 
ona konieczność przekazywania informa-
cji do odległej chmury lub innych scen-
tralizowanych systemów dzięki temu, że 
wydajne zasoby obliczeniowe, pamięci ma-
sowe i sieciowe umieszczone są jak najbli-
żej użytkowników i urządzeń końcowych. 
Zastosowań, w których nie będzie można 
pozwolić sobie na duże opóźnienia w prze-
syłaniu i  przetwarzaniu danych, będzie 
przybywać, zwłaszcza z  upowszechnie-
niem się standardu 5G.

Infrastrukturą centrum danych można za-
rządzać zdalnie przy użyciu stworzonych do 
tego programowych i sprzętowych narzę-
dzi. W obu przypadkach istnieje możliwość 
skonfi gurowania rozwiązania w taki sposób, 
aby pracujący zdalnie administrator czy też 
inny użytkownik o odpowiednich upraw-
nieniach mógł wykonywać wszelkie opera-
cje w systemach operacyjnych urządzeń tak, 
jakby odbywało się to lokalnie. 

Właściciele systemów IT dążą do tego, żeby czas ich przestoju nie był dłuższy niż kilka sekund, 
a najlepiej, aby w ogóle do niego nie dochodziło. Aby uzyskać ten efekt, wszystkie elementy infra-
struktury krytycznej muszą być monitorowane, żeby w momencie pojawienia się alarmu, natych-
miast podjęto działania zapobiegawcze lub naprawcze.

Chociaż z przygotowanego niedawno przez 
Vertiv badania wynika, że w polskich cen-
trach danych i serwerowniach z narzędzi 
zdalnego dostępu do infrastruktury korzy-
sta 78 proc. badanych fi rm, to komentujący 
ten wynik Krzysztof Krawczyk, IT Solutions 
Sales Manager w polskim oddziale produ-
centa, spodziewał się, że będzie ich więcej. 
Obecnie brak tego typu rozwiązań w zarzą-
dzaniu infrastrukturą jest niewyobrażalny. 

Badanie pokazuje, że ci, którzy ich używa-
ją, w większości doceniają ważną rolę tych 
narzędzi. Można przypuszczać, że osoby 
niedostrzegające w nich dużej wartości po 
prostu miały szczęście nie przeżyć jeszcze 
groźnego incydentu w swoim centrum da-
nych. W sytuacjach wymagających szyb-
kiej interwencji zdalny dostęp i monitoring 
są bowiem nie do przecenienia, gdyż zapew-
niają możliwość rozwiązania krytycznego 
problemu. Jeśli nie działają usługi bizneso-
we, potrzeba natychmiastowego działania, 
aby zminimalizować skutki przestoju.

Wykorzystanie rozwiązań do zdalne-
go zarządzania i monitoringu centrum da-

Trwałe zmiany spowodowane przez 
pandemię oraz będąca ich efektem 
przyspieszona cyfryzacja wpłynę-

ły na ogromny wzrost znaczenia centrów 
danych i rosnącą potrzebę niezawodnej 
łączności, zdalnego monitorowania, ana-
lizy danych, a nawet używania sztucznej 
inteligencji wspomagającej podejmowa-
nie decyzji w obszarze administrowania 
infrastrukturą IT. Wcześniej monitoro-
wanie zasobów serwerowni skupiało się 
przede wszystkim na elementach związa-
nych z nadzorem jej bezpieczeństwa i cią-
głością działania. Obecnie zapewnia ono 
także obniżanie kosztów operacyjnych, 
na przykład zmniejszanie zużycia ener-
gii elektrycznej dzięki analizie warun-
ków środowiskowych, w których działają 
serwery. 

Nowoczesne systemy monitoringu ba-
zują na ogromnej ilości danych, które są  
generowane przez czujniki i sprzęt. Coraz 
bardziej powszechne jest też zastosowanie 
uczenia maszynowego do rozwiązywania 
problemów, zanim się pojawią oraz prze-
widywania awarii i wyszukiwania opera-
cyjnych wąskich gardeł. 

POD STAŁĄ

24 VADEMECUM CRN listopad 2021

ZDALNE ZARZĄDZANIE  INFRASTRUKTURĄ IT

INFRASTRUKTURA IT

KONTROLĄ

24_27_Vad 4_2021_tekst Zdalne zarządzanie infrastrukturą IT.indd   24 01.11.2021   15:35:09



Dzięki właściwej strategii wdrażania 
odpowiednich narzędzi albo korzystania 
z zewnętrznej usługi zdalnego zarządza-
nia centrum danych, fi rmy mogą mieć pod 
kontrolą kluczowe procesy decydujące o do-
stępności usług IT. Dotyczą one rutynowych 
prac w ramach utrzymania placówki, ska-
lowania jej pojemności, zarządzania in-
frastrukturą i rozwiązywania problemów. 
W wielu przypadkach nie wymaga to fi -
zycznej obecności administratora – może on 
skorzystać z nowoczesnego rozwiązania do 
zarządzania za pomocą laptopa z przeglą-
darką internetową, smartfona albo tabletu 
z zainstalowaną aplikacją. Będzie w stanie 
wykonywać swoje zadania bez względu 
na to, jak funkcjonuje w danym momencie 
centrum danych i rozwiązywać problemy 
nawet w  okresach jego nieplanowanych 
przestojów.

Tę ostatnią możliwość daje wdroże-
nie koncepcji zwanej zarządzaniem „out-
-of-band” (OOB), czyli pozapasmowym. 
W przypadku zarządzania „in-band” wy-
korzystywana jest ta sama sieć, do której 
podłączona jest cała infrastruktura centrum 
danych. Z kolei OOB wymaga zapewnienia Fo
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komunikacji z  centrum danych poprzez 
alternatywną sieć, np. komórkową.

Programowe rozwiązania DCIM (Data 
Center Infrastructure Management) mo-
nitorują i zarządzają wykorzystaniem za-
sobów centrum danych, w tym zużyciem 
energii przez cały sprzęt IT (serwery, pa-
mięci masowe, przełączniki sieciowe). 
Kontrolują takie komponenty jak zasila-
cze awaryjne (UPS), jednostki dystrybucji 
zasilania (PDU) i klimatyzatory precyzyj-
ne dla serwerowni (CRAC). 
Narzędzia DCIM pomagają 
administratorom osiągnąć 
maksymalną efektywność 
energetyczną i  zapobiec 
problemom ze sprzętem, 
które mogą prowadzić do 
przestojów.

Platforma do zarządza-
nia infrastrukturą centrum 
danych stale monitoruje jej krytyczne ele-
menty. Odpytuje sprzęt, raportuje dane oraz 
śledzi trendy i  przypadki przekraczania 
ustalonych progów. Ułatwia to identyfi ka-
cję słabych punktów, które mogą skutko-
wać awariami. W rezultacie możliwe jest 

proaktywne rozwiązywanie problemów ze 
środowiskiem, siecią czy zasilaniem.

Nowym trendem staje się platforma 
DCIM hostowana nie lokalnie, ale w chmu-
rze. Dzięki temu ma ona zapewniać nowe 
funkcje i eliminować takie problemy z tra-
dycyjnymi narzędziami, jak długi czas wdra-
żania i złożoność rozwiązania. Dostarczany 
w modelu SaaS chmurowy DCIM jest ła-
twiejszy we wdrożeniu, a aktualizacje opro-
gramowania, nowy fi rmware czy poprawki 

bezpieczeństwa są dostar-
czane automatycznie. Do-
datkowo, dużo łatwiejsze 
staje się odzyskiwanie po 
awarii, dzięki przechowy-
wanej stale w chmurze kopii 
zapasowej systemu. Nowa 
generacja rozwiązań DCIM 
zapewnia – w porównaniu 
z  tradycyjnymi narzędzia-

mi – także bardziej zaawansowane funkcje, 
dzięki zastosowaniu pewnych mechani-
zmów sztucznej inteligencji, uczenia ma-
szynowego oraz przeprowadzanej w czasie 
rzeczywistym analityki gromadzonych 
danych.

Nowym trendem 
staje się platforma 
DCIM hostowana 
nie lokalnie, ale 
w chmurze.
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Z kolei rozwiązania sprzętowe, takie jak 
serwery konsol szeregowych czy przełącz-
niki KVM, pozwalają na bezpieczny dostęp 
do infrastruktury IT z tzw. niskiego pozio-
mu. Administrator może zdalnie dostać się 
do systemu BIOS, dokonać jego sprzętowe-
go restartu, a w połączeniu z zarządzaną li-
stwą zasilającą również monitorować czy 
restartować zasilanie. Urządzenia do zdal-
nego zarządzania infrastrukturą centrum 
danych mają zaawansowane funkcje, cho-
ciażby pozwalają na zdalne, niskopoziomo-

we podłączenie nośnika danych do serwera 
i w rezultacie instalację czy reinstalację sys-
temu operacyjnego z odległej lokalizacji. 

Oprócz świadczenia usług zdalnego zarzą-
dzania infrastrukturą klienta, integratorzy 
mogą sprzedawać i wdrażać rozwiązania 
niezbędne do tego, by tego rodzaju usługi 
były bezpieczne, a klient mógł pełnić nad 
nimi pełną kontrolę.

Usługi zarządzania środowiskiem IT są 
wykonywane przez kogoś (często pracow-
nika zewnętrznej fi rmy), komu muszą zo-
stać nadane prawa administratora. Mogą 
z tego wynikać celowe nadużycia czy nie-
umyślne błędy, których konsekwencje by-
wają bardzo poważne. Dlatego tak ważna 
jest rola narzędzi do zarządzania dostępem 
uprzywilejowanym, czyli rozwiązań nale-
żących do kategorii PAM (Privileged Access 
Management). 

Potrzeba stosowania PAM, a  zwłasz-
cza tak podstawowych funkcji jak nagry-
wanie sesji i zarządzanie hasłami, wzrosła 
ze względu na narzuconą w wielu fi rmach 
z  różnych branż konieczność zachowa-
nia zgodności z regulacjami. Wynika ona 
także z  coraz powszechniejszego wy-
korzystania outsourcingu IT, w  ramach 
którego użytkownikom spoza przedsiębior-
stwa przydziela się dostęp do najważ-
niejszych jego zasobów (w  tym wrażli-
wych danych), często właśnie na poziomie 
uprzywilejowanym, a przy tym bardzo słabo 
kontrolowanym. 

Standardowa funkcja PAM, czyli nagry-
wanie sesji, przede wszystkim zapewnia 
bezpieczeństwo (zniechęca zarejestrowa-
nego użytkownika do nadużyć i prowadzi 
dokumentację wszelkich działań, niezbęd-
ną dla audytu i ewentualnych dochodzeń 
śledczych). Po drugie, umożliwia dokład-
ne rozliczanie personelu z wykonanej pra-
cy. Rozwiązanie dostarcza pełne nagranie 
sesji – informacje, co działo się na docelo-
wym serwerze, routerze, sterowniku itd. 
– między zalogowaniem a wylogowaniem 
(również to, co zostało wpisane z klawia-
tury, uruchomione procesy). W efekcie po-
wstaje zapis wszystkiego, co zrobiła osoba 
dysponująca uprzywilejowanym dostępem 
do fi rmowej infrastruktury.

Jednak rozwiązania PAM umożliwia-
ją znacznie więcej niż nagrywanie sesji. 
Dzięki nim ułatwiona jest ochrona zaso-
bów i przestrzeganie regulacji prawnych 
bądź branżowych poprzez zabezpiecza-
nie uprzywilejowanych kont, zarządzanie 
nimi oraz monitorowanie ich wykorzysta-
nia do uzyskiwania dostępu. Taka ochrona 
obejmuje różne elementy systemowe i in-
frastrukturalne – od systemów operacyj-
nych, baz danych i aplikacji po urządzenia 
sieciowe, wirtualizatory i chmurowe apli-
kacje SaaS.

Zdaniem eksperta 
nMichał Kulesza, Business Development Manager, Enterprise, Consumer and Green 

Energy, Aten 
Zarządzanie infrastrukturą data center od zawsze ułatwiało kreowa-

nie strategii wykorzystania zasobów, ale także eliminowało czynnik 

ludzkiego błędu w przeciwdziałaniu przestojom. Po burzliwym ro-

ku 2020 oraz wciąż niestabilnym 2021, na plany i prognozy nadal 

wpływają skutki pandemii oraz rosnące zagrożenia związane z ogól-

noświatowym trendem pracy zdalnej. Dlatego obecnie największym wy-

zwaniem dla administratorów jest nie tylko zapewnienie dostępu do infrastruktury 

za pomocą przełączników KVM over IP lub serwerów konsol szeregowych, ale także 

zagwarantowanie, że ten dostęp będzie bezpieczny oraz jak najlepiej szyfrowany. 

Coraz częściej użytkownicy decydują się na dostęp bazujący na sprzęcie, ze wzglę-

du na jego większą uniwersalność i przewagę nad dostępem wykorzystującym 

oprogramowanie.

nSebastian Zasina, Data Center Solutions Architect, Schneider Electric
Rozwiązanie DCIM ma przede wszystkim pomagać, a nie przeszka-

dzać administratorowi. Prawie każdy informatyk spotkał się z tym, 

że w razie awarii następuje zalew alarmów i komunikatów z różnych 

czujek i systemów, które znajdują się w obszarze nią dotkniętym. 

Dzięki mechanizmom AI nowoczesne oprogramowanie DCIM umoż-

liwia grupowanie powiadomień oraz przekazuje jasną informację 

o źródle problemu. Skuteczny system monitoringu serwerowni pozwala 

na wieloaspektową analizę, ponieważ informuje nie tylko o stanie infrastruktury to-

warzyszącej serwerom. Przykładowo, oprogramowanie może, na podstawie analizy 

środowiska wirtualnego, zarządzać optymalnym przenoszeniem maszyn wirtual-

nych i wyłączaniem nieużywanych fi zycznych serwerów, czego efektem jest niższy 

pobór energii przez część zasobów. 

nKrzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv
Skuteczność rozwiązania do zarządzania i monitorowania infrastruk-

tury centrum danych uzyskiwana jest dzięki jego wszechstronności, 

uniwersalności oraz intuicyjności pracy z systemem. Kluczowa jest 

możliwość pobierania danych, zarówno z urządzeń inteligentnych, 

za pomocą protokołów komunikacyjnych, takich jak SNMP, Modbus, 

BACnet, jak też nieinteligentnych, wystawiających tylko pojedyncze 

sygnały. Efekt taki można uzyskać wyłącznie dzięki połączeniu opro-

gramowania i sprzętu. Nie bez znaczenia jest łatwość tworzenia sterowników do 

urządzeń dowolnego producenta i możliwość modyfi kacji ustawień pod własne po-

trzeby. Ważna jest również możliwość skorzystania z własnych tzw. dashboardów 

oraz raportów – dzięki zastosowaniu wizualizacji, ułatwiają one „wyłowienie” cen-

nych informacji z ogromnej ilości dostępnych danych.
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PERSPEKTYWY RYNKOWE 
zdalnego zarządzania infrastrukturą IT
Spodziewany wzrost popytu na zewnętrzne usługi zarządzania będzie wy-

nikać przede wszystkim z dwóch trendów. Po pierwsze, będzie przybywać 

centrów danych. Według raportu PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2021. 

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”, po wyhamowaniu roz-

woju w latach 2017-2019, należy spodziewać się, że do 2025 r. zasoby tego 

typu placówek mogą się nawet podwoić. Polska w tym czasie może stać się 

jednym z liderów na rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środ- 

kowo-Wschodniej. 

Ze spodziewanym rozwojem tego rynku należy połączyć drugi trend – szybko 

rosnącą w tej branży lukę kompetencyjną. Według globalnego badania Data 

Center 2025 firmy Vertiv, 16 proc. pracowników centrów danych deklaruje 

przejście na emeryturę do 2025 r. Oznacza to utratę specjalistów, z którą 

zarządzający tymi obiektami będą musieli się zmierzyć. Sytuacja stanie się 

jeszcze trudniejsza wobec zmian zachodzących w branży, w tym coraz po-

wszechniejszego wdrażania systemów brzegowych i rosnącego rozproszenia 

środowisk IT. W jakiejś części lukę kompetencyjną będą zmniejszać nowe 

technologie – wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do 

automatyzacji procesów. Ale i tak centra danych nie poradzą sobie z brakiem 

personelu bez pomocy zewnętrznych podmiotów świadczących usługi zarzą-

dzania i monitoringu infrastruktury. 

WYBRANE RODZAJE NARZĘDZI  
do zdalnego zarządzania i monitorowania
n Serwery konsol szeregowych – urządzenia z dużą liczbą portów szeregowych, 

umożliwiających podłączenie wielu elementów infrastruktury centrum danych 

(serwerów, routerów, przełączników sieciowych) i zarządzanie za pośrednic-

twem ich konsoli. Administratorzy mogą zdalnie logować się do podłączonego 

sprzętu IT, korzystając z niezależnej od działania centrum danych łączności 

– modemów komórkowych, komercyjnego Internetu oraz takich protokołów 

komunikacji, jak telnet czy SSH.

n Przełączniki KVM (Keyboard, Video and Mouse) – zapewniają administratorowi 

centrum danych zdalny dostęp do serwerów i komputerów, z wykorzystaniem 

ekranu, myszy i klawiatury. Idea jest prosta: jeśli korzystaliśmy kiedyś z jed-

nego komputera z wieloma monitorami, to KVM działa dokładnie odwrotnie, 

gdyż umożliwia sterowanie wieloma komputerami przy użyciu jednego zesta-

wu klawiatury, myszy i monitora.

n DCIM (Data Center Infrastructure Management) – platforma dostarczająca wielu 

informacji uzupełniających dane uzyskiwane z serwerów konsoli. Podczas gdy 

te ostatnie pozwalają dotrzeć np. do serwerów i zdiagnozować występujące  

w nich problemy, narzędzia DCIM pomagają w ujawnieniu problemów zarów-

no ze sprzętem IT, jak i infrastrukturą pomocniczą. Wykraczają przy tym poza 

podstawowe funkcje monitorowania urządzeń, gdyż umożliwiają administra-

torom centrów danych zrozumienie, co dzieje się w ich środowisku, między 

innymi poprzez informowanie o stanie rozwiązań zasilających i chłodzących. 

Potrafią zapobiegać ewentualnym problemom w centrum danych oraz uła-

twiają planowanie optymalnego rozmieszczenia sprzętu i przyszłego rozwoju 

środowiska IT.

(SAM)
Obok zdalnego zarządzania, integrator mo-
że świadczyć klientom usługi kontroli po-
siadanego przez nich oprogramowania. 
Wydatki z  nim związane stanowią 20–
40 proc. budżetów IT, tymczasem w wielu 
wypadkach przemyślane zarządzanie daje 
możliwość ograniczenia tych kosztów na-
wet o kilkadziesiąt procent. Dlatego do firm 
trafia argument o potencjalnych oszczęd-
nościach z zastosowania rozwiązań i usług 
SAM (Software Asset Management), które 
– obok wirtualizacji – zapewniają najwięk-
sze możliwości redukcji kosztów IT. 

SAM jest procesem, który po starannym 
i  kompleksowym wdrożeniu jest w  sta-
nie zminimalizować, a nawet wyelimino-
wać ryzyko związane z  licencjami i  jego 
konsekwencje, takie jak nadmierne kosz-
ty oraz niezgodność z  warunkami licen-
cyjnymi. Ważna jest przy tym świadomość, 
że obowiązki i opłaty licencyjne związane 
z użytkowaniem różnego oprogramowa-
nia nie kończą się po zakupie i wdrożeniu, 
ale obowiązują przez cały cykl jego życia  
w firmie.

Ta świadomość staje się szczególnie  
ważna wraz z upowszechnieniem się chmur 
obliczeniowych. W teorii zasób centrum 
danych w chmurze, jakim jest na przykład 
maszyna wirtualna, w zasadzie nie różni się 
od VM uruchomionej we własnym budyn-
ku. W praktyce zasadnicza różnica wynika 
z podejścia do obu środowisk. W centrum 
danych oprogramowanie jest zwykle przez 
cały cykl życia zarządzane przez własny al-
bo zewnętrzny zespół, który znajduje dla 
niego zastosowanie i uzasadnienie bizne-
sowe, zarządza zakupami i wdrożeniem, 
a także zajmuje się utrzymaniem do koń-
ca okresu eksploatacji. To proces zwykle 
długi i uciążliwy, ale jako taki staje się bar-
dziej kontrolowany. W przypadku chmury 
zakup oraz uruchomienie złożonego zaso-
bu w równie złożonych środowiskach hy-
brydowych odbywa się łatwo i w ciągu kilku 
minut. Dlatego często w firmach korzystają-
cych z chmury liczba i rodzaj kupowanych 
licencji nie odpowiadają ich rzeczywistym 
potrzebom. Tym bardziej potrzebują one 
usług SAM, które mają kluczowe znacze- 
nie w budowaniu efektywnego ekonomicz-
nie środowiska IT. n
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TeamViewer jest znany od lat z niezawodnej usługi umożliwiającej uzyskiwanie zdalnego dostępu 
do pulpitu komputerów. To jednak tylko jeden z wielu produktów tej marki. Portfolio producenta 
jest nieustannie rozwijane o rozwiązania dla fi rm z każdej branży i o różnej wielkości.

TeamViewer od 2005  r. jest lide-
rem innowacji w  obszarze zdal-
nego wsparcia –  ugruntował ten 

styl świadczenia usług dla użytkowników 
komputerów osobistych, a od kilku lat rów-
nież tworzy rozwiązania nowej generacji 
obejmujące swym zasięgiem całą fi rmo-
wą infrastrukturę IT oraz wiele procesów 
biznesowych. Poniżej przykłady nowator-
skich narzędzi, które gwarantują szybsze 
rozwiązywanie problemów, zwiększenie 
zadowolenia klientów i pracowników oraz 
wzmocnienie lojalności obu tych grup. 

TeamViewer Tensor to chmurowa, ska-
lowalna liniowo platforma typu SaaS, zapew-
niająca zdalny dostęp z dowolnego miejsca 
do wszelkiego typu rozwiązań IT stosowa-

nych w przedsiębiorstwach i zarządzanie 
nimi. Dzięki niej usługodawcy oraz pracow-
nicy działu wsparcia mogą zdalnie łączyć się 
z komputerami, serwerami, urządzeniami 
mobilnymi, systemami punktów sprzedaży 
(POS) z systemem Android oraz sprzętem 
przemysłowym wyposażonym w  cyfro-
wy interfejs człowiek-maszyna (Human-
-Machine Interface). 

Zdalne zarządzanie, monitorowanie oraz 
kontrolowanie sprzętu IT i przemysłowe-
go przekłada się na poprawę wydajności 
operacyjnej, skraca czas rozwiązywania 
problemów i eliminuje ryzyko przestojów. 
Dane przesyłane pomiędzy urządzeniami są 
w pełni szyfrowane (nie ma potrzeby stoso-
wania tunelowania VPN), co gwarantuje ich 
bezpieczeństwo, a także zgodność z regula-
cjami prawnymi, w tym RODO. 

Istnieje także możliwość ograniczenia 
zakresu zdalnego dostępu do wybranych 
aplikacji i  urządzeń dzięki zastosowaniu 
bazującego na rolach silnika do zarządza-
nia użytkownikami, grupami i zezwolenia-
mi – to dodatkowo wpływa na zapewnienie 
poufności fi rmowych danych. Obecny jest 
również bazujący na standardzie SAML 2.0 
mechanizm pojedynczego uwierzytelniania 
użytkowników (SSO), zgodny z obowiązują-
cymi zasadami korporacyjnymi. TeamVie-
wer Tensor wyposażony jest też w funkcję 
tworzenia raportów, które mogą być wyko-
rzystywane do celów audytowych.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest 
TeamViewer Engage. Jest to platforma no-
wej generacji, służąca do angażowania klien-
tów w proces sprzedaży i wsparcia online, 
ułatwiająca ich zdalną obsługę oraz prowa-
dzenie wielokanałowej komunikacji (czat, 
wideo, współpraca na dokumentach i wiele 
innych), dzięki której fi rmy mogą podnieść 
jakość i szybkość obsługi oraz zwiększyć 
przywiązanie klienta do marki.

nie tylko 
zdalny pulpit 
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TeamViewer: 
Komunikacja agenta z klientem może od-

bywać się za pomocą czatu wideo, zintegro-
wanego z witryną internetową, portalem 
online lub aplikacją mobilną. Mogą oni sko-
rzystać także ze wspólnego ekranu (funkcja 
co-browsing), uruchamianego w przeglą-
darce na urządzeniu dowolnego typu, bez 
konieczności pobierania i instalowania żad-
nego oprogramowania. Oczywiście dostęp-
ny jest również mechanizm czatu, w którym 
można zaimplementować reguły warunko-
we – zestaw pytań ułatwiających przypisa-
nie udzielającemu odpowiedzi najbardziej 
właściwego agenta. TeamViewer Engage 
ułatwia też koordynowanie terminarza spo-
tkań z klientami – można zsynchronizować 
to narzędzie z ulubioną aplikacją kalendarza, 
wysyłać zaproszenia na spotkania pocztą 
elektroniczną i korzystać z aplikacji Appo-
intment Booker, aby umożliwić klientom 
rezerwację terminów w kalendarzu agenta.

Ponieważ TeamViewer Engage zapewnia 
bezpośredni kontakt z klientami, szczegól-
nie ważne są aspekty dotyczące bezpieczeń-
stwa, aby uniemożliwić nadużycia albo 
wręcz próby wyłudzenia danych lub zaso-
bów klientów w wyniku włamania do in-
frastruktury fi rmy i  podstawienia przez 
cyberprzestępców swojego „konsultanta”. 
Dlatego TeamViewer Engage został wypo-
sażony w bezpieczny system jednokrotnego 
logowania (SSO), jak też mechanizm kon-
troli dostępu pracowników, bazujący na ich 
rolach. Istnieje również możliwość audytu 
wszystkich kontaktów z klientami. Dzięki 
zapewnionej w ten sposób bezpiecznej in-
terakcji z klientami w kanałach cyfrowych, 
bez ujawniania wrażliwych danych osobo-
wych, narzędzie to ułatwia zagwarantowa-
nie zgodności fi rmowych procedur z RODO. 
Ciekawą funkcją jest również moduł do skła-
dania wiążących prawnie podpisów elek-
tronicznych pod umowami, zamówieniami, 

Usługi IT

Korporacyjne rozwiązania IT i OT

Rozwiązania dla Przemysłu 4.0

TeamViewer Core

TeamViewer lifeAR

TeamViewer Meeting

TeamViewer Remote Management

TeamViewer Assist AR

TeamViewer Tensor

TeamViewer Engage

TeamViewer Meeting

TeamViewer Remote Management

TeamViewer Frontline, w tym Upskill & Viscopic

TeamViewer IoT

TeamViewer Assist AR

Pakiet rozwiązań 
TeamViewer
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formularzami i  innymi cyfrowymi doku-
mentami, bez konieczności inwestowania 
w osobne oprogramowanie.

Remote Management and Monitoring 
(RMM) zapewnia zintegrowane zdalne 
monitorowanie całego środowiska IT i za-
rządzanie nim z jednego panelu administra-
cyjnego, a dzięki temu stworzenie systemu 
wczesnego rozpoznawania potencjalnych 
problemów informatycznych. Kontroluje 
różne aspekty o znaczeniu krytycznym dla 
biznesu, takie jak użycie procesora, wykorzy-
stanie pamięci, stan łączności z internetem 
czy uruchomienie określonych procesów. 

Znajdujący się w RMM moduł Asset Ma-
nagement umożliwia błyskawiczne genero-
wanie i przeglądanie raportów dotyczących 
wszystkich urządzeń, zainstalowanego opro-
gramowania, adresów IP, systemów opera-
cyjnych i innych. Natomiast dzięki funkcji 
Patch Management możliwe jest zdalne 
– ręczne lub automatyczne – instalowanie 
aktualizacji i poprawek oprogramowania. 

RMM zintegrowany jest też z silnikiem an-
tywirusowym Malwarebytes, dzięki czemu 
zapewnia ochronę komputerów i serwerów 
przed takimi zagrożeniami jak wirusy, troja-
ny, rootkity, spyware, ransomware i exploity 
zero-day. Rozwiązanie to wyszukuje sygna-
tury znanych zagrożeń oraz wykorzystuje 
uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję 
do wykrywania, izolowania i usuwania ata-
ków zero-day. Kolejnym mechanizmem za-
bezpieczającym jest TeamViewer Backup, 
który zapewnia wykonywanie kopii zapaso-
wych plików w chmurze z zastosowaniem 
najwyższych standardów ochrony danych. 

Rozszerzone wsparcie
Rzeczywistość rozszerzona (Augmented 
Reality) wchodzi powoli także do polskich 
fi rm przemysłowych. Wspiera pracowników 
w różnego typu procesach logistycznych, 
produkcyjnych i montażowych, podnosi ja-
kość pracy, zmniejsza liczbę reklamacji i po-
zwala zmniejszyć koszty. Oprogramowanie 
TeamViewer Assist AR umożliwia zasto-
sowanie rozwiązań AR do świadczenia zdal-
nego wsparcia technikom odpowiedzialnym 
np. za instalację lub naprawę skomplikowa-
nych maszyn, z wykorzystaniem smartfona 
lub tabletu. Zapewnia to przede wszystkim 
olbrzymią oszczędność czasu i  kosztów 

dzięki wyeliminowaniu konieczności po-
dróżowania ekspertów do miejsca, gdzie 
znajduje się sprzęt. Możliwe jest także na-
grywanie sesji pomocy technicznej w celu 
wykorzystania jej do prowadzenia szkoleń. 

W ofercie producenta są również znacz-
nie bardziej zaawansowane rozwiązania. 
Rodzina oprogramowania TeamViewer 
Frontline jest pierwszym na świecie 
i w pełni zintegrowanym pakietem dla pra-
cowników wykorzystujących systemy AR. 
Umożliwia tworzenie treści AR wyświetla-
nych w urządzeniach typu wearable. Jest on 
obsługiwany za pomocą przyjaznego gra-
fi cznego interfejsu, bez konieczności korzy-
stania z jakiegokolwiek języka skryptowego 
lub programowania. Zawiera edytor work-
fl ow, jak też dodatkowe, wstępnie skonfi -
gurowane komponenty do optymalizacji 
pracy, np. umożliwiające konwertowanie 
mowy do tekstu, zapewniające integrację 
z czujnikami IoT, otwieranie dokumentów 
PDF i wiele innych.

Liczbę sposobów zastosowania rozwią-
zania TeamViewer Frontline w łańcuchu 
dostaw przedsiębiorstwa ogranicza tyl-
ko ludzka wyobraźnia. Skorzystają z niego 
fi rmy borykające się z nieefektywnym za-
rządzaniem wydajnością, problemami ze 
skoordynowaniem dostępności ekspertów 
w różnych lokalizacjach, niewystarczająco 
wykształconym personelem technicznym 
czy dysponujące bardzo skomplikowanym 
we wdrażaniu, obsłudze i  serwisowaniu 
sprzętem. TeamViewer w  ramach pakie-
tu Frontline przygotował cztery produkty: 
xPick (wsparcie dla procesów logistycz-
nych, zbierania zamówień, sortowania 

Marta Rose, 
Channel Account Manager, 

TeamViewer 

towaru), xMake (instalacja sprzętu, kon-
trola jakości, zdalne szkolenia personelu), 
xInspect (utrzymanie i serwisowanie, zdal-
na diagnostyka i  rozwiązywanie proble-
mów) oraz xAssist (zdalne wsparcie, usługi 
posprzedażne, szkolenia). 

Dystrybutorem rozwiązań TeamViewer 
w Polsce jest Prianto.
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Integratorzy i usługodawcy mogą wykorzystać narzędzia 
Matrix42 FireScope do zdalnego weryfi kowania poprawności 
pracy infrastruktury swoich klientów.

T rzonem należącej do Matrix42 ofer-
ty produktów dostępnych pod mar-
ką FireScope jest oprogramowanie 

Secure Discovery and Dependency Map-
ping (SDDM). Umożliwia ono nieustan-
ną analizę w czasie rzeczywistym zasobów 
podłączonych do sieci IT przedsiębiorstwa 
oraz obserwuje ich relację z krytycznymi 
usługami biznesowymi. SDDM uzyskuje in-
formacje o zasobach komputerów, a także da-
ne o wirtualnych hostach gości i pamięciach 
masowych. Jest w stanie zbierać informacje 
także ze środowisk VMware vCenter oraz 
Amazon Web Services.

Narzędzie SDDM powstało w celu za-
spokojenia potrzeb administratorów IT 
w fi rmach, którzy z różnych powodów po-
trzebują poznać rzeczywisty stan wykorzy-
stywanych zasobów, ponieważ ze względu 
na ich nadmiar, bądź niewystarczającą ilość 
personelu nie są w stanie dokonywać inwen-
taryzacji w sposób ręczny. Dzięki niemu mo-
gą stworzyć pełną dokumentację środowiska 
IT i zaktualizować posiadaną bazę CMDB. 
Odzyskają też pełną kontrolę, potrzebną 
przy prowadzaniu zmian w infrastrukturze 
IT, dopasowywaniu jej do zmieniających 
się oczekiwań działów biznesowych, jak 
też nieodzowną w przypadku konieczno-
ści przeprowadzenia śledztwa po podjętej 
próbie ataku na sieć przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że FireScope SDDM 
nie wykonuje snapshotów środowiska IT, 
ale prowadzi jego ciągłą obserwację (dzięki 
temu uwadze administratorów nie umkną 
wydarzenia występujące pomiędzy wyko-
naniem snapshotów). Obejmuje nią nie tylko 
fi zyczne urządzenia, ale i świadczone przez 
nie usługi. Wszystkie zaobserwowane zmia-
ny są natychmiast raportowane administra-
torom. Wdrożenie tego narzędzia jest bardzo 
proste, nie jest też wymagane przyznawanie 
użytkownikom obserwowanych urządzeń 
praw administratora.

W portfolio marki FireScope dostępne są 
także inne, wspierające administratorów 
narzędzia. Service Performance Mana-
ger (SPM) prowadzi nieustanny monito-
ring infrastruktury IT oraz aplikacji i usług 
biznesowych pod kątem tego, czy pracują 
z optymalną wydajnością. Ułatwia oszaco-
wanie możliwości spełnienia wymagań biz-
nesowych przez posiadane rozwiązania IT 
oraz ryzyka wpływu na działalność bizne-
sową fi rmy z powodu braku wystarczającej 
ilości zasobów. Monitorowanie odbywa się 
w sposób bezagentowy lub z wykorzysta-
niem wydajnych, ale niezajmujących istotnej 
ilości zasobów agentów. Zebrane dane przed-
stawiane są w  postaci konfi gurowalnych 

dashboardów oraz w rapor-
tach SLA. Rozwiązanie SPM 
można zintegrować z posia-
daną bazą CMDB i systemem 
zarządzania usługami IT 
(IT Service Management).

Kolejnym ciekawym na-
rzędziem jest Business In-
telligence DataMart (BI 
DataMart). To usługa SaaS, 
która konwertuje zebrane 

informacje o zasobach IT przedsiębiorstwa 
w łatwe do zrozumienia i zwizualizowania 
raporty. Umożliwia tym samym podejmo-
wanie strategicznych i taktycznych decyzji 
dotyczących poszczególnych usług bizne-
sowych, zależnie od obecnej sytuacji doty-
czącej rozwiązań IT, które nimi zarządzają. 
Ułatwia też wykrywanie niewykorzystywa-
nych przez fi rmę urządzeń i licencji opro-
gramowania, jak i pomaga w identyfi kacji 
potencjalnych luk bezpieczeństwa lub zaso-
bów nieobjętych już wsparciem producenta. 

Ostatnim produktem oferowanym pod 
marką FireScope jest Integration Manager. 
Umożliwia on synchronizację zebranych 
danych z innymi aplikacjami i narzędziami 
wykorzystywanymi do zarządzania usługa-
mi w przedsiębiorstwie.  FireScope ma go-
towe konektory do rozwiązań ITSM takich 
producentów jak ServiceNow, BMC, CA 
czy Ivanti, co znacząco ułatwia partnerom 
prowadzenie wdrożeń i integrację z innymi 
rozwiązaniami.

ułatwia kontrolę infrastruktury IT

Dodatkowe informacje:
Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42 

bogdan.lontkowski@matrix42.com

Matrix42 FireScope

n  projekty zapewniające transparentność 

środowiska IT,

n  zarządzanie zmianą i ryzykiem,

n  zbieranie danych do bazy CMDB,

n  migracja pomiędzy centrami danych 

i do chmury,

n  zabezpieczanie środowiska IT i reago-

wanie na incydenty,

n  projekty konsolidacyjne (np. w wyniku 

połączenia fi rm),

n  optymalizacja kosztów.

Najczęstsze scenariusze 
wykorzystania oprogramowania 

Matrix42 FireScope

ZDALNE ZARZĄDZANIE  INFRASTRUKTURĄ IT
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Globalny rynek usług Device as a Service to, jak wynika z ra-
portu Market Research Future, biznes wysoce intratny i ma-
jący przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju. W 2026 r. 

ma osiągnąć wartość ponad 190 mld dol., przy rocznym wzroście 
w tempie 55,8 proc. Jeszcze bardziej optymistycznie patrzą na ten 
segment branży IT analitycy MarketsandMarkets. Według ich sza-
cunków wartość globalnego rynku DaaS wzrośnie z 50,3 mld dol. 
w 2021 r. do 303,6 mld dol. w roku 2026. 

Za istotny czynnik rozwoju, który ma niebagatelny wpływ na 
gwałtowny wzrost zainteresowania usługami DaaS, uznawane są 
skutki pandemii koronawirusa. Firmy zostały zmuszone do nagłe-
go przystosowania swoich środowisk i infrastruktury do zdalnej 
pracy. Często najlepszym rozwiązaniem okazywa-
ło się sięgnięcie po subskrypcyjny model. A jeszcze 
niedawno, bo w 2019 r., analitycy Market Research 
Future prognozowali, że przychody z  biznesu 
w modelu DaaS będą się zwiększać średnio jedy-
nie o 9 proc. rocznie, by w 2023 r. osiągnąć wartość 
8 mld dol. w skali globalnej. 

W blokach startowych
W Polsce ten segment rynku IT jest jeszcze młody. 
Wiele fi rm dopiero dwa, trzy lata temu wprowadziło możliwość ko-
rzystania ze sprzętu w formie usługi. Niektóre wchodzą z taką ofertą 
na rynek dopiero teraz. Zarówno producenci, jak i analitycy, widzą 
jednak duży potencjał w tym obszarze biznesu. Zachętę mają stano-
wić: optymalizacja kosztów, odciążenie fi rmowych działów IT od 
codziennych działań obsługowych oraz szansa na częstszą wymianę 

sprzętu na nowy. Użytkownicy zdają się przejawiać coraz większe 
zainteresowanie wynajmem maszyn wraz z pełną obsługą serwiso-
wą oraz dodatkowymi usługami, niż zakupami. 

Do sytuacji, która w pełni zadowalałaby producentów i integra-
torów jest jednak jeszcze daleko. Co prawda, z badania przeprowa-
dzonego przez Computerworld we współpracy z HP wynika, że 
w 2019 r. z rozwiązań o charakterze DaaS korzystało już 23 proc. 
fi rm, ale tylko w ograniczonym zakresie. Aż 32 proc. respondentów 
w ogóle nie słyszało o takiej usłudze. 

Nie widać wielkiego zainteresowania płaceniem abonamentu 
za używanie sprzętu w sektorze MŚP. Po części jest to zrozumiałe, 
gdyż wynajem pojedynczych urządzeń przez małą fi rmę może być 

dla niej nieopłacalny. Do tego dochodzi zakorzenio-
na mocno wśród przedsiębiorców chęć posiadania 
maszyn na własność. Inaczej jest w przypadku du-
żych fi rm, w których kupuje się zazwyczaj duże ilości 
sprzętu za duże kwoty, a poczucie własności rozmy-
wa się w strukturach korporacji. Tutaj oszczędności 
– fi nansowe i organizacyjne – mogą być już znaczą-
ce i bardziej przemawiać do wyobraźni kadry mene-
dżerskiej. Poza tym, wiele fi rm nie chce angażować 
jednorazowo dużych, własnych środków na zakup 

drogiego sprzętu. Woli przeznaczyć te fundusze na inne cele, a dostęp 
do potrzebnych urządzeń zapewnić sobie w formie opłacanej mniej-
szymi kwotami usługi. Jednak, póki co, nawet w dużych polskich fi r-
mach usługi DaaS nie stały się jeszcze elementem codzienności. 

Wyjątek stanowią jedynie usługi zarządzania środowiskiem 
druku, które już na stałe zagościły w wielu polskich fi rmach, insty-

Korzystanie z urządzeń w modelu usługowym chroni przed zamrażaniem kapitału w dużych, 
jednorazowych wydatkach, a jednocześnie odciąża dział IT od żmudnej, codziennej obsługi 
infrastruktury IT. Jednak każdy musi sam policzyć, co mu się najbardziej opłaca, a rolą 
integratora jest prezentacja przekonujących argumentów na potrzeby takiej kalkulacji.

n Andrzej Gontarz

DaaS: 
SPRZĘT JAKO USŁUGA

VADEMECUM CRN listopad 2021

Rozwojowi DaaS 
sprzyja ograniczona 
dostępność 
wykwalifi kowanych 
kadr IT. 

bez własności, 
ale z korzyściami
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tucjach i urzędach. W modelu usługowym sprzęt drukujący i ska-
nujący oferowany jest wraz z serwisem oraz oprogramowaniem 
i różnego rodzaju dodatkowymi usługami. To rozwiązanie zyskuje 
na polskim rynku coraz większą popularność. 

– Jeszcze kilka lat temu urzędy oraz mniejsze i większe fi rmy ko-
rzystały z usług zewnętrznych dostawców głównie po to, aby wdrażać 
lub rozwijać systemy informatyczne. Dzisiaj nadal tak jest, ale po-
pularne stało się również powierzanie zewnętrznym specjalistom 
całego obszaru druku i zarządzania nim – mówi Łukasz Rumowski, 
dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju w Arcusie. 

W jego opinii już dawno minęły czasy, gdy niemal na każdym biur-
ku stała drukarka. W wielu miejscach wciąż jednak działa sporo 
urządzeń przestarzałych, mało wydajnych, zużywających za dużo 
prądu. To pole do działania dla tych, którzy szansy na swój bizneso-
wy sukces upatrują w obszarze DaaS. 

W grupie małych podmiotów szczególnie zainteresowani dłu-
goterminowymi kontraktami DaaS są przedstawiciele startupów. 
Oni zazwyczaj dobrze rozumieją, że zamiast zajmować się utrzy-
mywaniem infrastruktury, lepiej w tym czasie skupić się na rozwoju 
kluczowych aspektów biznesu. Dlatego też chętnie oddają obsłu-
gę swoich urządzeń zewnętrznej, wyspecjalizowanej fi rmie, która 
weźmie na siebie całość działań zapewniających sprawne funkcjo-
nowanie potrzebnych rozwiązań. Z drugiej strony opłata abona-
mentowa to dla młodych fi rm również sposób na poradzenie sobie 
z problemem braku zdolności fi nansowej do realizacji dużych za-
kupów. Co ciekawe, na polskim rynku pojawiają się startupy, które 
same oferują usługi w modelu DaaS. Jednym z nich jest Renderro,
udostępniające korzystanie ze stacji grafi cznych w chmurze. 

Zdaniem integratora 
nPaweł Kwidziński, dyrektor Działu Biznesu, Delkom 2000
DaaS to zdecydowanie więcej niż leasing czy najem długoter-

minowy. Klient zyskuje przede wszystkim elastyczność, czy-

li możliwość rozwiązania umowy bez dodatkowych kosztów. 

Niestety, rynek w Polsce nie jest gotowy na pełny DaaS, cho-

ciażby przez brak produktów fi nansowych, które pozwalają na 

pełną elastyczność, na przykład rozwiązanie umowy w do-

wolnym momencie. Dlatego też, tworząc ofertę DaaS, byliśmy 

zmuszeni do samofi nansowania naszych działań, aby stawić 

czoła temu wyzwaniu. Mamy do czynienia z dwoma rodza-

jami klientów. Z jednej strony są to mikro- i małe fi rmy, któ-

re zwyczajnie szukają ucieczki od kosztów kapitałowych na 

rzecz operacyjnych. Z drugiej zaś, małe i średnie fi rmy, którym 

oprócz powyższego zależy również na łatwiejszym wdraża-

niu i zarządzaniu fl otą IT lub też oddaniu tego zadania w ręce 

ekspertów. 

nArtur Wojtysiak, prezes, Inforoffi ce
Usługa druku i skanowania pojawiła się w Polsce pod koniec 

lat 90., jako odpowiedź na oczekiwania dużych, głównie mię-

dzynarodowych fi rm. Obecnie na rynku zarządzania środo-

wiskiem druku panuje coraz większa konkurencja. Większość 

dostawców urządzeń drukujących oferuje swoje usługi w mo-

delu DaaS, a to prowadzi do obniżania cen. Żeby utrzymać się 

na rynku i wygrać w walce z konkurencją, trzeba w ramach 

tego samego abonamentu dostarczać coraz więcej, lepszej ja-

kości usług. Drukowanie i kopiowanie dokumentów to tylko 

jeden z elementów, duże znaczenie zaczyna odgrywać opro-

gramowanie do zarządzania sprzętem i obiegiem dokumen-

tów – skanowanie i OCR, archiwizowanie oraz bezpieczeństwo 

zgromadzonych danych. Ponadto, klienci oczekują kontroli 

dostępu do urządzeń oraz rozliczania liczby skanów i wydru-

ków na poszczególnych użytkowników lub departamenty. Te-

go typu wymagania eliminują część dostawców usługi druku, 

dzierżawy urządzeń oraz pozwalają na wygenerowanie wyż-

szej marży.

nAndrzej Zieliński, dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży, 
Komputronik Biznes

Ofertą DaaS najczęściej zainteresowane są fi rmy, które chcą 

zmienić strukturę swoich kosztów lub nie mają zdolności do 

pozyskania zewnętrznego fi nansowania. Innym powodem jest 

ograniczona liczba specjalistów IT, którzy mogliby zadbać o ak-

tualność oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz 

zapewnić ciągłość działania używanych urządzeń. Najczęściej 

wynajmowane są laptopy i telefony, ale równie dobrze w for-

mie usługi można wynająć serwery, macierze lub nawet porty 

przełącznika sieciowego, a także oprogramowanie, na przy-

kład do wirtualizacji i backupu. Bardzo często usługa DaaS jest 

poszerzana o dodatkowe korzyści dla klienta, np. gwarancję 

stałości ceny, dostępny w siedzibie klienta bufor sprzętowy, 

przypisany opiekun biznesowy lub technik serwisu. Z uwagi na 

postęp technologiczny okres najmu wynosi najczęściej 2 lata 

dla urządzeń mobilnych, 3 lub 4 lata dla laptopów i nawet 5 lat 

dla komputerów stacjonarnych. W przypadku infrastruktury 

centrów danych standardem są również dłuższe okresy.
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O sukcesie usługowego modelu korzystania z urządzeń informa-
tycznych decyduje – zdaniem Artura Wojtysiaka, prezesa Inforoffice 
– to, że firmy i instytucje nie muszą ponosić wysokich kosztów zwią-
zanych z zakupem sprzętu, mają dostęp do najnowszych technologii 
i tym samym do wysokich standardów bezpieczeństwa. 

– Zmiany technologiczne zachodzą zdecydowanie szybciej niż wy-
nosi przeciętny okres użytkowania kupionych urządzeń, m. in. dlatego  
firmy coraz częściej decydują się na dzierżawę sprzętu IT, nie tylko  
drukarek, ale też laptopów czy serwerów – uważa Artur Wojtysiak. 

Niebagatelne znaczenie może mieć też jednak zmiana pokolenio-
wa na rynku pracy. Młodzi ludzie zdają się nie mieć tak utrwalone-
go poczucia własności jak starsze pokolenia. Przyzwyczajeni są do 
używania wynajętych na godziny hulajnóg czy samochodów, bądź 
do korzystania w modelu abonamentowym z treści w internecie. Być 
może łatwiej przyjdzie im podejmować decyzje rów-
nież w sprawie dzierżawy urządzeń IT. 

Dobra kalkulacja to podstawa
W tym kontekście dużego znaczenia nabiera obec-
nie edukacja użytkowników. Wielu odbiorców wciąż 
nie ma bowiem jeszcze dostatecznej wiedzy na temat 
faktycznych korzyści z usługowej formy. Do wielu nie 
dotarła zapewne nawet informacja o dostępności ta-
kiego rozwiązania na rynku, by mogli zastanowić się 
nad możliwością zastąpienia zakupów sprzętu i oprogramowania 
opłatami abonamentowymi za jego użycie. Problem polega na tym, że 
korzyści z tego typu rozwiązań trzeba pokazywać umiejętnie i w spo-
sób ściśle dopasowany do sytuacji oraz potrzeb potencjalnego klienta. 

Nie ma jednej, uniwersalnej formuły przekonania użytkownika 
do skorzystania z usługi DaaS. Dla każdego co innego może być waż-
ne. Dla jednego przedsiębiorcy liczyć się będzie przede wszystkim 
oszczędność kosztów, podczas gdy dla drugiego kluczową sprawą 
może okazać się zdjęcie z siebie ciężaru bieżącej obsługi urządzeń 
czy odciążenie od takich zadań firmowego działu IT. To ostatnie 
może być dla wielu firm szczególne ważne dzisiaj, gdy są trudności 
z pozyskaniem specjalistów IT oraz wciąż mamy do czynienia z ro-
snącymi wymaganiami płacowymi z ich strony. 

Dlatego tak ważne jest też umiejętne przygotowanie przez inte-
gratora czy resellera odpowiedniej oferty – optymalnej dla klienta, 
ale również i dla usługodawcy. Potrzebna jest do tego skrupulatna 
analiza wszystkich aspektów całego przedsięwzięcia, w tym finan-
sowych i organizacyjnych. Trzeba dobrze skalkulować wszystkie za 
i przeciw, przy czym niejeden klient będzie nawet skłonny zapłacić 
więcej za swój „święty spokój”. Integrator powinien jednak dokład-
nie policzyć, czy rzeczywiście ta zwiększona opłata będzie dla niego 
opłacalna. Musi sprawdzić, czy na przykład w tym wyglądającym 
na pierwszy rzut oka atrakcyjnie abonamencie nie będzie musiał 
zapewnić dodatkowych świadczeń, materiałów lub zasobów. Musi 
być pewien, czy świadczenie usługi na wymaganym poziomie – za 
ustaloną wcześniej opłatę – nie będzie się wiązało z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Z  punktu widzenia integratora, niezmiernie 
ważne jest więc uwzględnienie w rachunku zy-
sków i strat wszystkich czynników, uwarunkowań 
i zmiennych, które mogą wpłynąć na ostateczny 
efekt biznesowy. Szczególnego znaczenia nabiera 
wybór odpowiedniej formy sfinansowania dostę-
pu do oferowanego w ramach usługi sprzętu. Pro-
ducenci dopuszczają różne możliwości – kupno za 
środki własne lub kredyt, wynajem, leasing, dzier-
żawę. Trzeba wiedzieć, która opcja w danej sytu-

acji jest najbardziej opłacalna. Z tego samego względu ważne jest 
również ustalenie, w jakiej konkretnie formule ze sprzętu będzie 
korzystał klient. Integrator musi więc dobrze ocenić, które rozwią-
zania są dla niego optymalne. Od tego w dużej mierze zależy osta-
teczna decyzja, czy bardziej opłaca mu się uruchomić własne środki 
na sfinansowanie zakupu czy też skorzystać z jakiejś formy finanso-
wania zewnętrznego. Czasami warto próbować negocjować z pro-
ducentem specjalną cenę pod konkretny projekt, na przykład duże 
zamówienie publiczne. 

 
Dla małych integratorów brak wystarczających zasobów na sfinan-
sowanie dostępu do sprzętu może stanowić poważną barierę, któ-

ra niejednokrotnie uniemożliwia wejście 
w biznes IT w modelu usługowym. Poważną 
przeszkodą może być też brak odpowiednie-
go specjalisty, który będzie potrafił rzetel-
nie ocenić i skalkulować potencjalną ofertę 
przy całej złożoności finansowo-organiza-
cyjnej przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 
wszystkich czynników, które mają wpływ na 
ostateczny wynik biznesowy. Dodatkowym 
utrudnieniem bywa fakt, że umowy typu  
DaaS mają zazwyczaj charakter długoter- 
minowy, więc trzeba brać pod uwagę dodat-
kowe ryzyko, na przykład związane z kursa-
mi walut. Dla małych firm IT często okazuje 
się to przeszkodą nie do pokonania. 

Problemem może być też utrudniony do-
stęp do odpowiedniej klasy specjalistów od 
poszczególnych rozwiązań i  technologii. 
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Nie ma jednej 
uniwersalnej 
formuły przekonania 
użytkownika do 
usługi DaaS.

STAŁE KOSZTY i oszczędność czasu 
Niezadowolenie pracowników (48 proc.) oraz trudności w pozyskiwaniu funduszy na 

wymianę sprzętu (46 proc.) to najczęściej wskazywane odpowiedzi w przeprowadzo-

nym w 2019 r. badaniu Computerworlda i HP na temat problemów w obszarze zarzą-

dzania urządzeniami użytkowników końcowych w polskich firmach. Ich rozwiązaniem 

może być korzystanie z maszyn w modelu DaaS. Zwłaszcza, że przeciętny czas eksplo-

atacji komputerów osobistych w przedsiębiorstwach wynosi 4 lata lub więcej, a model 

Device as a Service pozwala skrócić ten okres nawet o kilkanaście miesięcy. 

Wśród innych korzyści ankietowani wymieniali: przewidywalny model kosztowy (58 

proc.), odciążenie działu IT od zadań związanych z zarządzaniem urządzeniami osobi-

stymi (50 proc.), usprawnienie zarządzania cyklem życia urządzeń, na przykład wycofy-

wania ich z użycia (50 proc.). Device as a Service może stanowić również remedium na 

inne, równie często wymieniane bolączki działów IT w obszarze utrzymania urządzeń 

osobistych pracowników. Zalicza się do nich konieczność poświęcania zbyt dużej ilości 

czasu na zarządzanie sprzętem komputerowym kosztem innych projektów IT (36 proc.) 

oraz problemy z konserwacją i serwisem urządzeń (32 proc. odpowiedzi). 

SPRZĘT JAKO USŁUGA
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Jako że w ramach abonamentu klient otrzymuje nie tylko możli-
wość korzystania ze sprzętu, ale też zazwyczaj dodatkowe usługi 
serwisowe lub inne (np. katalogowanie danych, zabezpieczenia, 
doradztwo techniczno-biznesowe), dostawca musi dysponować 
fachowcami, którzy będą w stanie tego typu zadania zrealizować. 
Przy coraz większym stopniu komplikacji technicznej współcze-
snych rozwiązań IT, potrzeba coraz bardziej doświadczonych i wy-
kształconych specjalistów, których należy odpowiednio, zazwyczaj 
wysoko, wynagrodzić. To są dodatkowe koszty i wymagania, które 
należy również uwzględnić w ostatecznej kalkulacji. 

Z pomocą mniejszym partnerom mogą przyjść producenci, któ-
rzy uruchamiają specjalne linie wsparcia technicznego lub udo-
stępniają wiedzę na temat oferowanych rozwiązań. Trudno jednak 
oczekiwać obecnie w tym zakresie wspólnych, jednolitych rozwią-
zań ze strony vendorów. To raczej działania w gestii poszczegól-
nych fi rm, które mogą w ramach swoich programów partnerskich 
zapewniać takie wsparcie mniejszym partnerom, żeby zachęcić ich 
do wejścia w usługowy model oferowania sprzętu. Na razie jednak 
nie wydaje się być to rozwiązaniem powszechnie stosowanym. 

– Niestety, żaden z dostępnych modeli współpracy proponowanych 
przez producentów sprzętu nie zapewnia DaaS-a w pełnym wymia-
rze – ocenia Paweł Kwidziński, dyrektor Działu Biznesu w Delkom 
2000. – Wszystkie oferty są wariacjami na temat leasingu lub najmu, 
niektóre sprowadzają się tylko do dodatkowych usług polegających 
na rozszerzeniu warunków wsparcia technicznego w ramach gwa-
rancji. Tymczasem bez holistycznego podejścia do cyklu życia usługi, 

od jej sfi nansowania i uruchomienia po zakończenie i bezpieczne za-
gospodarowanie zwróconego sprzętu, nie można mówić o prawdzi-
wym modelu DaaS. 

Wzrostowi zainteresowania rozwiązaniami w  modelu DaaS 
i rozwojowi tej formy korzystania ze sprzętu informatycznego mo-
że sprzyjać dająca się coraz bardziej we znaki ograniczona dostęp-
ność wykwalifi kowanych kadr IT. 

– Nasi klienci coraz częściej podkreślają, że chcą delegować swoich 
inżynierów i administratorów do projektów bezpośrednio wspierają-
cych rozwój ich podstawowej działalności biznesowej. Natomiast pro-
ste i powtarzalne czynności, związane na przykład z dostarczeniem 
i przygotowaniem laptopa lub komputera w predefi niowanej konfi -
guracji, wolą zakupić w formie usługi DaaS u integratora – tłumaczy 
Andrzej Zieliński, dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w Kompu-
tronik Biznes. 

Zewnętrzny podmiot może zarządzać i utrzymywać fl otę kompu-
terów, gwarantując dostęp do magazynu części zapasowych, realizu-
jąc usługę serwisu w miejscu użytkowania sprzętu, czy zapewniając 
gotowość komputera do pracy po wyjęciu z pudełka. Wybór takiego 
rozwiązania musi być jednak świadomą decyzją klienta, który powi-
nien odpowiednio wcześniej zastanowić się, czy bardziej opłacalny 
będzie zakup infrastruktury, czy skorzystanie z niej w formie usługi. 
Andrzej Zieliński podkreśla, że są już obecnie dostępne modele fi -
nansowe, które pozwalają dokonać tego typu kalkulacji – z przewa-
gą na korzyść DaaS. Ważne, by z odpowiednią argumentacją trafi ć 
do właściwych decydentów, niekoniecznie w obszarze IT.  n
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Co dzisiaj możemy rozumieć pod pojęciem DaaS?
Pod tym skrótem kryją się dwa pokrewne poję-

cia. Pierwsze to Desktop as a Service - chodzi tu 

o wykorzystanie mocy lub pojemności infrastruk-

tury IT, na przykład serwerów czy pamięci maso-

wych do obsługi urządzeń klienckich w ramach 

usługi wirtualnych desktopów. Drugi przypadek 

dotyczy modelu Device as a Service, w którym 

producent dostarcza sprzęt, a użytkownik korzy-

sta z niego według własnych potrzeb, rozlicza-

jąc się za użycie w formule abonamentowej lub 

według taryfi katora. W obu przypadkach ważna 

jest skalowalność usługi, aby klient płacił tylko 

za to, z czego faktycznie korzysta. To drugie po-

dejście jest ciągle mniej powszechne w ofertach 

producentów. Łatwiej bowiem rozliczać usługę 

przez dostęp do platformy sprzętowej niż przez 

przekazanie klientowi do użytku komputerów. 

Tutaj bardziej sprawdza się leasing sprzętu IT – 

powszechnie stosowany w Europie Zachodniej 

i USA, ale jeszcze nie w Polsce. 

Trzy pytania do…
Jarosława Smulskiego, Senior Research Managera w polskim oddziale IDC

W jakim kierunku producenci będą w najbliższym 
czasie rozwijać ofertę DaaS?
Producenci znajdują się pod bardzo silną presją 

trendów chmurowych. Zmusza to ich do szuka-

nia rozwiązań, w których elastyczność płatności 

za korzystanie przez dużych użytkowników biz-

nesowych z infrastruktury serwerów czy pamię-

ci masowych on-premise będzie porównywalna 

do tej w przypadku Amazona czy Google’a. Co-

raz częściej więc fi rmy rozszerzają swoje pro-

pozycje również na urządzenia klienckie. Te 

rozwiązania mogą spotkać się z rosnącym zain-

teresowaniem działów IT, które dążą do zdjęcia 

z siebie uciążliwych obowiązków obsługi sprzę-

tu, szczególnie teraz, gdy tak powszechna stała 

się praca z domu. 

Co w sposób szczególny wpływa obecnie na zainte-
resowanie ofertą DaaS na polskim rynku? 
W polskich fi rmach nie ma presji, by przenosić 

koszty urządzeń klienckich z formuły CAPEX

na OPEX. Działy IT ma-

ją swoje budżety i wolą ku-

pować sprzęt, niż go dzierżawić. Dla zarządów 

fi rm nie stanowi to wielkiego problemu, bo kosz-

ty komputerów w dużych fi rmach i tak są ni-

skie w porównaniu z innymi inwestycjami, na 

przykład wydatkami na środki transportu czy 

maszyny produkcyjne. W Europie Zachodniej 

czy USA dominuje podejście, by nie zamrażać 

kapitału w dużych, jednorazowych wydatkach. 

W Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej tego 

nie ma. CIO chcą mieć zazwyczaj większe bu-

dżety, ale nie szukają sposobów, by zmienić 

strukturę wydatków. Jeśli już szukają oszczęd-

ności to częściej poprzez wydłużanie cyklu ży-

cia komputerów. To się jednak powoli zmienia. 

Obserwujemy wśród szefów IT coraz większe 

zainteresowanie elastycznymi formami wyko-

rzystania sprzętu w przedsiębiorstwach. Każdy 

jednak musi sam skrupulatnie policzyć, co mu 

się naprawdę bardziej opłaca.
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Czy dziesiątki lat po spopularyzowaniu druku w fi rmach można jeszcze wymyślić coś nowego? 
Jak pokazuje rosnące zainteresowanie usługami zarządzania drukiem, to jak najbardziej możliwe. 

Zusług Managed Print Services (MPS) 
już teraz korzysta co piąta fi rma, a co 
trzecia planuje ich wdrożenie w naj-

bliższym czasie. I trudno się dziwić, skoro 
narzędzia do monitorowania, kontrolowa-
nia i analizowania procesów drukowania 
pozwalają uzyskać istotne oszczędności, 
które przekładają się na wzrost przewagi 
rynkowej. Klienci chcą drukować szybko, 
wydajnie i tanio, a jednocześnie urządzenia 
mają być niezawodne i charakteryzować się 
szeroką funkcjonalnością, która podniesie 
ogólną efektywność biznesową fi rmy. Jak to 
pogodzić? Z pomocą przychodzą takie roz-
wiązania, jak proponowany przez Epso-
na coraz popularniejszy model dzierżawy 

sprzętu z umową serwisową. W takim wy-
padku rozliczane jest tylko używanie, a nie 
posiadanie urządzenia. 

Bez względu na wielkość oraz charak-
ter fi rmy, taki abonamentowy model korzy-
stania z urządzeń do druku niesie ze sobą 
szereg zalet, a przede wszystkim zapew-
nia wymierne oszczędności. Aby przepro-
wadzić wdrożenie, nie ma potrzeby zakupu 
samego sprzętu – jest on wydzierżawiany 
przez partnera Epsona w ramach długofa-
lowego pełnego kontraktu serwisowego. 
Użytkownik rozliczany jest wyłącznie za 
wydrukowaną ilość stron, a w kwestii kosz-
tów eksploatacyjnych związanych z dru-
kiem, po jego stronie leży wyłącznie dbanie 

o to… by nie skończył się papier. Jednym sło-
wem, klient płaci za stronę wydruku i tylko 
to powinno go interesować, reszta zaś spo-
czywa na barkach partnera dostarczającego 
sprzęt i usługę. Decydująca się na MPS fi r-
ma otrzymuje usługę szytą na miarę, co za-
pewnia precyzyjne szacowanie wydatków.

Jak to działa? Partner najpierw prze-
prowadza analizę jak funkcjonuje dane 
przedsiębiorstwo oraz kiedy i  dlaczego 
pracownicy drukują dokumenty. Ten etap 
pozwala wskazać obszary wymagające 
optymalizacji. W kolejnym kroku propo-
nuje najlepiej pasujące i dobrane rozwią-
zania, a po dostarczeniu urządzeń zajmuje 
się kompleksowo ich serwisowaniem, uzu-
pełnianiem materiałów eksploatacyjnych 
oraz okresowym serwisem i  wsparciem 
technicznym. Umowa gwarantuje po pro-
stu ciągłość pracy urządzeń w najwyższym 
stopniu ich sprawności, czyli to, czego klient 
oczekuje.

Poza wygodą i  niezawodnością, takie 
rozwiązanie jest także dobre z punktu wi-
dzenia przewidywalności wydatków na 
utrzymanie zaplecza IT. Rozliczanie trans-
akcji w  ramach kosztów operacyjnych 
pozwala klientowi na optymalizację budże-
tową. Z kolei dla partnera oznacza to kom-
fort prognozowania przychodów, a dla obu 
podmiotów długofalowa relacja biznesowa 
przekłada się na „spokojną głowę” i poczu-
cie bezpieczeństwa. 

Umiejętność zaproponowania właściwe-
go rozwiązania zależy oczywiście przede 
wszystkim od kwalifi kacji i doświadcze-
nia integratora. Dlatego Epson cały czas 
stawia na edukację i wsparcie swoich part-
nerów handlowych, umożliwiając im ofero-

MPS według Epsona: 
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po prostu drukuj!po prostu drukuj!
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Dodatkowe informacje: 
Krzysztof Janiec, MPS Specialist, Epson 

krzysztof.janiec@epson.pl
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wanie klientom wartości dodanej w postaci 
wsparcia eksperckiego. Najważniejsza jest 
tu dogłębna wiedza o produktach – nie tyl-
ko o samych urządzeniach, ale także o sys-
temach zwiększających ich wydajność 
i funkcjonalność oraz poziom bezpieczeń-
stwa. Co ważne, dołączenie usług MPS do 
oferty jest dla partnerów szansą na dotarcie 
do takiego klienta końcowego, który z róż-
nych przyczyn (np. budżetowych) nie zde-
cydowałby się na kupno sprzętu. 

MPS – sposób na 

Efektem udanego wdrożenia usług do za-
rządzania drukiem jest zredukowanie nie-
potrzebnych wydatków i strat związanych 
z tworzeniem dokumentów, zoptymalizo-
wanie infrastruktury, a nawet zmniejszenie 
floty urządzeń, co również przekłada się na 
dodatkowe oszczędności. W przypadku out-
sourcingu druku, eliminuje się też wydat-
ki na konieczność utrzymywania zasobów 
zarówno ludzkich, jak i  magazynowych, 
które gwarantują ciągłość dostaw materia-
łów eksploatacyjnych i utrzymania zapasu 
urządzeń drukujących na okoliczność wy-
stąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń. 
Możliwość skalowania środowiska druku 
w tym modelu w reakcji 
na rozwój firmy zapew-
nia klientom większą 
wydajność i rentowność 
oraz przewidywalność 
kosztów.

W kontekście usług 
MPS trzeba pamiętać, że 
obejmowane nimi urzą-
dzenia wielofunkcyjne 
to obecnie znacznie wię-
cej niż sprzęt drukujący 
z dodatkowymi opcjami. 
Dzięki zaawansowanym 
narzędziom do skanowa-
nia i dystrybucji dokumentów cyfrowych 
stają się one centrami obiegu informacji 
i pozwalają skutecznie je współużytkować. 
Świadome wykorzystanie tych możliwości 
pozwala – przy użyciu drukarek jako plat-
formy – korzystać z rozwiązań niosących 
szersze możliwości niż tylko druk. 

Wśród przedsiębiorców z roku na rok 
coraz bardziej rośnie też świadomość po-
trzeby uszczelniania systemów przed ewen-
tualnymi wyciekami wrażliwych informacji.  

Odpowiadając na to, 
Epson od lat dostarcza 
swoje urządzenia z  na-
rzędziami, które poz- 
walają na odpowiednie 
zabezpieczenie systemu 
obiegu informacji. Ad-
ministratorzy otrzymują 
pełen zestaw oprogra-
mowania, które umoż-
liwia zarządzenie flotą 
(także taką, w skład któ-
rej wchodzą urządzenia 
innych producentów), 
przez co minimalizuje  
ryzyko wycieku infor-
macji oraz kosztownego 
przestoju sprzętu.

integracja z MPS
W środowisko usług zarządzania drukiem 
idealnie wpisują się urządzenia z rodziny 
Epson WorkForce Enterprise. Niezawod-
ność sprawdzonej technologii głowic Pre-
cisionCore, drukujących w niewymagającej 
użycia ciepła, autorskiej technologii Heat-
-Free, gwarantuje olbrzymie oszczędno-
ści. Wynikają one z niskich kosztów druku, 

ale także ze zmniejszenia 
liczby koniecznych inter-
wencji serwisowych. Te 
atramentowe urządze-
nia, w  przeciwieństwie 
do drukarek laserowych, 
pozbawione są podzespo-
łów wymagających czę-
stej wymiany, takich jak 
bębny, grzałki i  tonery. 
Dzięki uproszczonej bu-
dowie oraz obecności po-
jemnych zasobników na 
tusz korzystanie z  nich 
ogranicza czynności ser-

wisowe do minimum.
Zastosowany tu zaawansowany system 

wymiany pojemników z  atramentem za-
pewnia wysoką wydajność drukowania, co 
pozwala na znaczące zmniejszenie kosz-
tów związanych z obsługą serwisową i lo-
gistyką. Urządzenia WorkForce Enteprise 
zmniejszają negatywny wpływ na środo-
wisko związany z logistyką i recyklingiem, 
gdyż generują nawet 96 proc. mniej odpa-
dów i zużywają do 83 proc. mniej energii 

elektrycznej (w porównaniu z analogicz-
nymi drukarkami laserowymi i kopiarkami).

Warto także wspomnieć, że używane 
w rodzinie WorkForce Pro tusze DURA-
Brite i  UltraDURABrite zapewniają bar-
dzo wysoką wydajność, co przekłada się na 
niski koszt druku w przeliczeniu na jedną 
stronę. Dzięki tym atramentom Epsona wy-
druki znacznie lepiej znoszą upływ czasu, 
gdyż zachowują najwyższe parametry przez 
wiele lat. Jest to idealne rozwiązanie do ar-
chiwizowania dokumentów zgodnie z prze-
pisami prawa. 

Dodatkowo można korzystać z  wielu 
rozwiązań usprawniających przepływ pra-
cy, które pomagają zwiększyć rentowność 
firmy. Epson Open Platform, Epson Print 
Admin, Document Capture Pro i  Epson 
Device Admin to zaawansowane funkcje, 
dzięki którym urządzenie z rodziny Work-
Force Enterprise będzie czymś więcej niż 
tylko zwykłą drukarką i skanerem. W połą-
czeniu z zaletami modeli z serii Enterprise, 
usługi zarządzania drukiem to doskonałe 
rozwiązanie, pozwalające na połączenie 
przewidywalności wydatków i rozłożenia 
ich w czasie, ze stabilnym, a jednocześnie 
bezpiecznym przebiegiem procesów obie-
gu dokumentów. 

Bez względu na 
wielkość i charakter 
firmy, abonamentowy 
model korzystania 
z urządzeń do druku 
niesie ze sobą szereg 
zalet, głównie 
finansowych.
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Sharp uruchomił rozliczaną w trybie miesięcznym usługę PCaaS, w ramach której eksperci działu 

wsparcia dbają o wydzierżawione przez klienta komputery oraz zapewniają dodatkowe usługi.

W ramach usługi PCaaS ofero-
wanej przez Sharp dostępne 
są najnowocześniejsze laptopy 

biznesowe Dynabook (Sharp kupił dział od-
powiedzialny za ich produkcję od Toshiby)
oraz pełen zestaw opcjonalnych akceso-
riów, takich jak torby, myszki, podstawki, 
ładowarki samochodowe itp. Ich wynajem 
rozliczany jest w ramach niskiej (zaczynają-
cej się od 30 euro) miesięcznej opłaty. Dzię-
ki temu klienci, zamiast ponosić duże koszty 
związane z zakupem nowego sprzętu dla 
pracowników oraz z jego czasochłonnym 
zarządzaniem, mogą zainwestować te pie-
niądze w dalszy rozwój swojej fi rmy. 

Laptopy biznesowe Dynabook to rodzi-
na produktów rozwijana od ponad 35 lat. 
Wszystkie trzy linie biznesowe (Satellite 
Pro, Tecra oraz Portégé) spełniają najwyższe 
standardy bezpieczeństwa, działają nieza-
wodnie, a ponadto są bardzo lekkie, eleganc-
kie, łatwe w obsłudze i zarządzaniu. Dzięki 
specjalnie opracowanej konstrukcji ogra-
niczona została liczba ich wewnętrznych 
komponentów, co przekłada się bezpośred-
nio na niezawodność. Producent wziął pod 
uwagę również ich standaryzację. Dzięki 

temu oprogramowanie zarządzające, ak-
cesoria zasilające, stacja dokująca, stan-
dardy łączności czy funkcje współpracy 
są uniwersalne, niezależnie od wybranego 
modelu. Wszystkie laptopy w standardzie 
mają port HDMI oraz USB-C z funkcją ła-
dowania i podłączenia do sieci LAN. Są też 
wyposażone w systemy logowania wielo-
poziomowego przy użyciu haseł, linii papi-
larnych i opcjonalnie kart dostępu.

Laptopy, zamówione przez klienta w ra-
mach usługi PCaaS, są dostarczane w stanie 
gotowym do pracy – z systemem operacyj-
nym, aplikacjami i ustawieniami konfi gu-
racyjnymi odpowiadającymi wcześniej 
przekazanej specyfi kacji. W  trakcie ich 
eksploatacji są proaktywnie monitorowa-
ne w trybie 24/7 – weryfi kowana jest ich 
wydajność i obciążenie, pracownicy działu 
wsparcia reagują też na informacje o poja-
wiających się błędach. Gwarantowana jest 
też wymiana akumulatorów, jeśli w znaczą-
cym stopniu utracą swoją moc. 

W cenę pakietu PCaaS wliczona jest 
dodatkowa usługa zarządzania bezpie-
czeństwem (Managed Critical Security), 
w  ramach której zapewniona jest pełna 
ochrona komputerów przed wirusami i in-
nymi zagrożeniami. Jej zakres obejmu-
je niezwykle ważne, a często pomijane lub 
źle zarządzane poprawki zabezpieczeń. 
W cenie zawarta jest także licencja opro-
gramowania antywirusowego Webroot AV, 
którego skuteczność działania monitoro-

wana jest w scentralizowany sposób. 
Klienci mogą również ko-

rzystać z  własnych 
narzędzi antywiruso-

wych – także one zostaną 
objęte zdalnym monitoringiem.

Po zakończonym trzyletnim okresie 
wsparcia klient może wykupić użytkowany 
sprzęt lub przekazać z powrotem do Sharpa 
w celu poddania go recyklingowi. Przedsta-
wiciele producenta odbierają i bezpiecznie 
utylizują stare laptopy, zgodnie z przepisa-
mi UE, dzięki czemu odzyskiwane są cen-
ne materiały i wykorzystywane ponownie 
w produkcji. Dzięki temu także pracowni-
cy klienta zyskują pewność, że ich poufne 
informacje biznesowe nie trafi ą w niepo-
wołane ręce. Na życzenie klienta może być 
pozostawiony u  niego uszkodzony dysk 
twardy, który został wymieniony na nowy 
w ramach umowy serwisowej PCaaS. 

jako miesięczną usługę 

Dodatkowe informacje:
Cezary Mąka, ITS Business Development Manager CEE, Sharp 

cezary.maka@sharp.eu

Sharp oferuje notebooki Dynabook  

Cezary Mąka, 
ITS Business Development Manager 

CEE, Sharp  

SPRZĘT JAKO USŁUGA
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Drukowanie stało się tak oczywistym i naturalnym 

zjawiskiem, że nierzadko menedżerowie zapominają 

o tym, jak kluczowy jest jego wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie biznesu. A przecież całościowe spoj-

rzenie na system druku i obiegu dokumentów może 

przynieść znaczące oszczędności, poprawić przepływ 

informacji i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Wydajność całego przedsiębior-
stwa, ale także poziom optyma-
lizacji kosztów, można podnieść 

przede wszystkim dzięki nowatorskim pro-
duktom i usługom. Jednocześnie w dzisiej-
szych czasach koniecznością jest efektywne 
zarządzanie zasobami finansowymi przezna-
czonymi na wdrażanie innowacji. To sprawia, 
że wydatkowanie budżetów technologicz-
nych powinno bazować na dogłębnych ana-
lizach dostępnych na rynku opcji.

Jednym z rozwiązań, które mogą ułatwić 
firmom opanowanie nowego typu rozwiązań, 
jest leasing sprzętu biurowego u partnerów 
Brothera. Efektem, w przypadku przedsię-
biorstw decydujących się na wydzierżawie-
nie drukarek czy skanerów, będzie przede 
wszystkim optymalizacja kosztów, gdyż 
często zapłacą one jedynie za zużycie sprzę-
tu. Niestety, to rozwiązanie nie jest jeszcze 
zbyt popularne w Polsce. Z badania Brother 
„Cyfrowa Rewolucja” wynika, że na dzierża-
wę części sprzętu decyduje się dwa na pięć 

przedsiębiorstw, a jedynie co szósta firma  
gotowa jest na wypożyczenie wszystkich  
wykorzystywanych urządzeń.

Najlepszą metodą wspierającą firmy w osią-
gnięciu sukcesu jest korzystanie z  pomo-
cy doświadczonych i zaufanych partnerów. 
W obszarze druku jest to chociażby korzysta-
nie z programu Usług Zarządzania Drukiem 
MPS, czyli połączenia leasingu urządzeń  
Brother z fachową pomocą partnerów i ser-
wisem, co pomaga w prosty sposób zoptyma-
lizować ten ekosystem. Na podstawie analizy 
potrzeb danej firmy, doradcy dobierają od-
powiedni sprzęt, a jego stałe monitorowanie 
pozwala na usprawnienie procesów i faktu- 
rowanie na podstawie faktycznego zużycia. 

W takim modelu współpracy każde wdro-
żenie rozwiązań drukujących jest wspólnym 
projektem producenta i partnera, dzięki cze-
mu przedsiębiorstwa dostają nie tylko najlep-
sze urządzenia dostosowane do ich wymagań, 
bez utraty wewnętrznych zasobów i czasu na 
bieżącą obsługę sprzętu, ale również know-
-how dostawcy. Pozwala też wdrożyć do-
datkowe rozwiązania upraszczające pracę 
i zapewniające kolejne innowacyjne funkcje. 

– Klienci często patrzą na koszty druku 
w sposób wybiórczy. Przy wyborze urządze-
nia w pierwszej kolejności skupiają się na je-
go cenie, aby następnie zwracać uwagę na 
koszt tonerów i papieru, pomijając wydat-
ki na pełną eksploatację sprzętu, serwis oraz 
czas stracony przez wyłączenie urządzenia 
z użytku – podkreśla Paweł Lechicki, MPS 
Coordinator w polskim oddziale Brothera.  

– Usługa Brother MPS agreguje te czynniki 
i dzięki przekazaniu odpowiedzialności za nie 
jednej, wyspecjalizowanej jednostce pozwala 
znacząco obniżyć wydatki na druk i uzyskać 
ich przejrzystość. 

Brother, dzięki szeroko zakrojonej współ-
pracy z partnerami w całej Polsce, jest w sta-
nie zaoferować usługę o wysokim stopniu 
personalizacji, w zależności od wielkości 
i profilu klienta. Przed każdym wdrożeniem 
partner przeprowadza szczegółową anali-
zę potrzeb użytkownika, dzięki czemu jest 
w stanie nie tylko dopasować odpowiednie 
urządzenia, ale także zaproponować opro-
gramowanie do zarządzania dokumenta-
mi i dostępem do sprzętu. Przekłada się to 
z kolei na zwiększenie efektywności pracy, 
uproszczenie lub zautomatyzowanie pew-
nych zadań oraz integrację nowego śro-
dowiska IT z rozwiązaniami posiadanymi 
przez klienta. 

Tak czy inaczej, urządzenia do druku mu-
szą być obecnie niezawodne, mieć krótki 
czas przestoju i być zgodne ze wszystkimi 
najnowszymi standardami. Dlatego właśnie 
kluczowe staje się, by każda złotówka prze-
znaczona na unowocześnienie przedsię- 
biorstwa była odpowiednio spożytkowana. 

w usługach druku

Dodatkowe informacje: 
mps@brother.pl

Innowacje to konieczność 
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n Wojciech Urbanek

Model SaaS nie tylko zyskuje na popu-
larności, ale staje się też coraz bardziej doj-
rzały. Nadal jednak ulega zmianom – wraz 
z dalszym rozwojem aplikacji chmuro-
wych zarówno dostawcy, jak i nabywcy 
usług, będą musieli sprostać kolejnym 
wyzwaniom. Liz Herbert, analityk Forre-
ster Research, wskazuje pięć kluczowych 
obszarów zmian w  SaaS: specjalizacja 
branżowa, rozbudowa części analitycz-
nej, orkiestracja wielu usług, integra-
cja z sieciami społecznościowymi oraz 
mobilność. 

System operacyjny z chmury
Streaming muzyki, fi lmów czy gier stał 
się zjawiskiem powszechnym, ale usługo-
dawcy idą krok dalej i próbują w ten sam 
sposób dostarczać systemy operacyjne dla 
komputerów osobistych. Dyskusje na ten 
temat toczą się już od dłuższego czasu, 
aczkolwiek kluczowy jest tutaj głos Mi-
crosoftu, bowiem system Windows pra-
cuje na niemal 80 proc. pecetów. Koncern 
z Redmond, podczas lipcowej konferen-
cji Inspire 2021, zaprezentował system Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

stają fi rmy, wzrosła w  ciągu ostatnich 
trzech lat z 16 do nawet 80. 

Na sukces aplikacji chmurowych składa 
się kilka czynników. W obecnych czasach 
pierwszorzędne znaczenie ma bardzo 
krótki czas od momentu podjęcia decy-
zji o rozpoczęciu korzystania z danego 
narzędzia do rozpoczęcia pracy w nim 

w  trybie produkcyjnym. 
Tutaj oprogramowanie 
chmurowe nie ma sobie 
równych. Poza tym, SaaS
obniża próg fi nansowych 
wymagań – nawet począt-
kująca fi rma może sko-
rzystać z narzędzi, które 
oferowane w  tradycyj-
nym modelu sprzedażo-

wym byłyby często poza jej zasięgiem. 
Kolejnym walorem SaaS jest elastyczność 
i skalowalność. Klient może w dowolnej 
chwili zwiększyć liczbę użytkowników 
bądź zamówić opcjonalne funkcje. Na-
tomiast dostęp przez internet umożliwia 
subskrybentom łatwe korzystanie z apli-
kacji z dowolnego miejsca. 

Oprogramowanie sprzedawane w modelu usłu-
gowym jest motorem napędowym oferty chmu-
rowej. I nic nie wskazuje na to, aby w nieodległej 
przyszłości silnik ten miał wytracić swoją moc.

Oprogramowanie sprzedawane 
w modelu SaaS już od wielu lat 
pozostaje najpopularniejszą usłu-

gą chmury publicznej. Według szacun-
ków Gartnera, stanowi ono blisko 40 proc. 
wartości całego rynku chmurowego. Ana-
litycy przewidują, że na koniec bieżące-
go roku globalne przychody ze sprzedaży 
SaaS wyniosą 122,6  mld 
dol., zaś w 2022 r. będzie 
to już 145,4 mld dol. 

W tej grupie usług naj-
większym popytem cieszą 
się aplikacje biurowe, sys-
temy ERP oraz CRM. Pan-
demia COVID-19 mocno 
ożywiła popyt na komu-
nikatory oraz narzędzia 
do współpracy i  komunikacji. Liczba 
aplikacji używanych przez użytkowni-
ków biznesowych stale się powiększa, co 
w znacznym stopniu jest zasługą rozwoju 
oprogramowania oferowanego w mode-
lu usługowym. Z raportu opracowane-
go przez BetterCloud wynika, że średnia 
liczba programów SaaS, z których korzy-

SaaS,SaaS,
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czyli pożegnanie czyli pożegnanie 

Model SaaS nie 
tylko zyskuje na 
popularności, ale 
staje się też coraz 
bardziej dojrzały.

z pudełkamiz pudełkami
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jakość bezpieczeństwa – tłumaczy Tomasz 
Onyszko, CTO w Predica Group. 

Jednak zwolennicy tradycyjnych roz-
wiązań wskazują na słabsze strony chmu-
rowego systemu operacyjnego, w  tym 
potrzebę stałego i szybkiego połączenia 
z  internetem, ograniczoną funkcjonal-
ność czy trudności związane z nieodpo-
wiednim zabezpieczeniem danych.

– W fi rmach coraz częściej łączymy się ze 
środowiskiem pracy za pomocą przeglądar-
ki internetowej. Zatem biznes w pewnym 
stopniu korzysta z takich rozwiązań – mó-
wi Grzegorz Przebieracz, IT Solutions 
Architect & Development Team Director 
w ITBoom. – W związku z tym dalsze upo-
wszechnianie się systemów operacyjnych 
w modelu usługowym pozostaje kwestią 
czasu. Jedynym problemem, jaki dostrze-
gam, jest niechęć do udostępniania wszyst-
kich danych w chmurze.

Biuro w chmurach
O ile dalszy rozwój sytuacji na rynku sys-
temów operacyjnych stoi pod znakiem 
zapytania, o  tyle najbliższą przyszłość 
pakietów biurowych raczej łatwo prze-
widzieć. Po pierwsze, tradycyjne wersje 
zaczną powoli odchodzić do lamusa, zaś 
po drugie, obszar ten będzie kontrolowa-
ny tylko przez dwóch graczy – Microsoft 
oraz Google. 

Jak powszechnie wiadomo, pakiety biu-
rowe zazwyczaj obejmują pocztę e-mail,
udostępnianie plików, edycję dokumen-
tów i narzędzia do współpracy. Z  tych 
aplikacji korzysta większość pracowni-
ków, a wraz z nadejściem pandemii ko-
ronawirusa stały się one kluczowym 
elementem środowiska pracy. COVID-19 
uwypuklił potrzebę rozwoju chmuro-
wych platform współpracy, które można 
błyskawicznie skalować. Nawet po zakoń-
czeniu pandemii migracja w kierunku te-
go typu rozwiązań będzie kontynuowana. 
Tym bardziej, że ich dostawcy cały czas 
rozbudowują swoje platformy i rozsze-
rzają je o nowe funkcje.

Dominacja Microsoftu oraz Google’a 
w segmencie biurowych pakietów ofe-
rowanych w modelu SaaS nie jest przy-
padkowa. Warto zauważyć, że Microsoft 
Offi  ce zadebiutował 32 lata temu. Wraz 
z nadejściem Satyi Nadelli fi rma posta-
wiła na rozwój usług chmurowych. 

Windows 365 określany jako Cloud PC. 
Microsoft zamierza w ten sposób doko-
nać małego przewrotu w segmencie kom-
puterów osobistych. Niezależnie od tego, 
czy użytkownik posiada peceta z „okien-
kami”, MacBooka czy terminal z  An-
droidem, może uruchomić Windowsa 
z chmury i pracować z każdego miejsca. 

Szefowie koncernu deklarują, że Cloud 
PC otwiera nowe możliwości przed part-
nerami. Na przykład niezależni dostaw-
cy oprogramowania będą mogli dotrzeć 
ze swoimi usługami do szerszego grona 
odbiorców. Z kolei integratorzy powinni 
być pomocni przy tworzeniu środowisk 
w  pełni wykorzystujących okienkowy 
ekosystem. Natomiast ceny Windows 
365 nie pozostawiają złudzeń, że w naj-
bliższym czasie będzie to rozwiązanie wy-
łącznie dla klientów biznesowych. 

Najpoważniejszym konkuren-
tem Cloud PC wydaje się być Google 
Chrome OS. To system operacyjny bazu-
jący na chmurze, przeznaczony do pra-
cy na Chromebookach. Cechuje się on 
bardzo niskimi opóźnieniami, co umoż-
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liwia szybką łączność z internetowymi 
zasobami. W Google Chrome OS uaktu-
alnienia i poprawki wykonywane są au-
tomatycznie – nie wymagają interwencji 
ze strony użytkownika bądź administra-
tora sieci. Google przez kilka lat współ-
pracowało z  Neverware, producentem 
systemu operacyjnego CloudReady, któ-
ry pozwala uruchamiać Chrome OS nie 
tylko na Chromebookach, ale również in-
nych komputerach. Pod koniec ubiegłego 
roku Google przejęło Neverware i zapew-
ne dokona pełnej integracji CloudReady 
z Chrome OS. Systemy operacyjne ofero-
wane w modelu usługowym mają kilka 
zalet, a jedną z najważniejszych jest na-
tychmiastowa i automatyczna aktualiza-
cja oprogramowania. 

– Wprawdzie Microsoft informuje użyt-
kowników o  konieczności aktualizacji 
systemu operacyjnego, ale część użytkow-
ników ignoruje zalecenia, otwierając tym 
samym furtki hakerom. W przypadku roz-
wiązania SaaS to usługodawca we wła-
snym zakresie dba o wszelkie modyfi kacje 
i uaktualnienia, co zdecydowanie podnosi 
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Zdaniem specjalisty 

n Dorota Zaremba, wiceprezes zarządu, SAP 
Zwinne, zautomatyzowane i wydajne przedsiębiorstwo to cel wielu 

fi rm. Trudno zatem będzie resellerom bądź integratorom uniknąć 

konieczności dostosowania modelu działania, gdyż takie są ocze-

kiwania rynku. Nowe technologie przeobrażają sposób, w jaki ży-

jemy i pracujemy, zaś pandemia, zmiany klimatyczne czy napięcia 

geopolityczne ujawniają, jak kruchy jest nasz świat. Dziś potrzeba 

więc holistycznej transformacji biznesu polegającej na zmianie całej 

kultury i sposobu myślenia przedsiębiorstwa. Nasi partnerzy są kluczowi 

w tym przeprojektowywaniu procesów. Co więcej, IaaS lub SaaS to w naszej 

ocenie za mało. Tym, czego naprawdę potrzeba, jest Business Transformation-

-as-a-Service – działania, w których narzędzia techniczne będą wykorzysty-

wane do analizy biznesowej oraz szybkiego, automatycznego wprowadzania 

zmian. 

n Mariusz Siwek, Sales Director Poland and Baltics, Infor
Oprogramowanie ERP w chmurze stanowi naturalny wybór dla 

średnich i dużych fi rm, które szukają możliwości usystematyzo-

wania procesów i rozwoju prowadzonej działalności. Ze wzglę-

du na wysoką dostępność i skalowalność stanowi ono najszybszą 

drogę do osiągnięcia tych celów. W przypadku mniejszych fi rm 

czy startupów duże znaczenie ma model subskrypcyjny. Dzięki nie-

mu nie muszą inwestować dużych kwot w zakup niezbędnych roz-

wiązań. Aplikacje chmurowe to także możliwość zdalnego wdrożenia. Nabrało 

to szczególnego znaczenia w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy to ze 

względu na trwającą pandemię fi rmy ograniczały – i nadal ograniczają – kon-

takty osobiste do niezbędnego minimum. Obecnie około 30 procent przycho-

dów pochodzi ze sprzedaży SaaS.

n Jacek Słowik, Key Account Manager, Comarch ERP
Zmiana modelu oferowania oprogramowania na chmurowy nie 

wyklucza z tego procesu resellerów i integratorów, którzy nadal 

stanowią główne ogniwo łączące klienta z usługodawcą oraz są 

podstawowym źródłem lokalnej pomocy. Zauważalną zmianą jest 

model rozliczeń z resellerami wynikający ze specyfi ki sprzedaży 

SaaS. Zamiast jednorazowej prowizji za sprzedaż oprogramowania, 

reseller ma stały comiesięczny przychód, który nie wymaga od niego 

prowadzenia żadnych dalszych działań sprzedażowych i jednocześnie trwa aż 

do chwili, gdy klient zdecyduje się zakończyć korzystanie z usługi. W praktyce 

mamy partnerów, którzy generują w ten sposób pasywny przychód od 21 lat, 

czyli od momentu, w którym zaczęliśmy oferować oprogramowanie w modelu 

Software-as-a-Service. 

n Sławomir Terlecki, Software Business Unit Manager, AB
Zaletą rozwiązań chmurowych jest to, że nie ma problemów 

z kompatybilnością usług wstecz, a dostawca dokonuje aktualiza-

cji na bieżąco. Wielu dużych producentów oprogramowania, jak 

choćby Microsoft, zaczynało od oferowania go w formie licen-

cji wieczystych. Dziś odchodzą od tego modelu, inwestują duże 

nakłady fi nansowe i organizacyjne w opracowywanie rozwiązań 

chmurowych, które są łatwo dostępne dla użytkowników indywidual-

nych oraz fi rm. Szacujemy, że w segmencie usług chmurowych w 2020 roku 

nastąpił 58-procentowy wzrost przychodów rok do roku. Najbardziej popu-

larną subskrypcją wśród klientów biznesowych, jeśli chodzi o SaaS, pozostaje 

pakiet Microsoft 365. W dalszej kolejności plasują się programy antywiruso-

we, księgowe czy systemy CRM. 

W rezultacie obok pudełkowego Offi  ce’a
pojawiła się tego jego chmurowa wer-
sja Business Productivity Online Suite, 
która później zmieniła nazwę na Offi  ce 
365 i Microsoft 365. Z kolei Google jako 
pierwszy na świecie wprowadził natyw-
ny dla chmury pakiet biurowy. Wówczas 
funkcjonował pod nazwą Google Apps for 
Your Domain, zaś w kolejnych latach zo-
stał przemianowany na G Suite, a następ-
nie Google Workspace. 

Według Gartnera, Microsoft kontrolu-
je ponad 87 proc. rynku oprogramowania 
pakietów biurowych, a Google 11,5 proc. 
Tak wyraźna przewaga to przede wszyst-
kim zasługa wieloletniej niekwestiono-
wanej dominacji Microsoft Offi  ce. Poza 
tym fi rma ma bardzo duże możliwości 
w zakresie udzielania rabatów poprzez 
łączenie usług platformy Azure z syste-
mem operacyjnym Windows, co pozwa-
la jej dotrzeć do bardzo szerokiego grona 
klientów.

Obecnie tradycyjne oprogramowa-
nie biurowe wygrywa z rozwiązaniami 
chmurowymi tylko tam, gdzie pracownicy 
lub domownicy mają kłopot z dostępem 
do szerokopasmowego internetu. Dlate-
go też znaczenie tego argumentu będzie 
sukcesywnie maleć. Osobną kwestią po-
zostaje włączenie się do rywalizacji no-
wych graczy, którzy podejmą rywalizację 
z dwójką liderów. 

– W  najbliższym czasie bardzo cięż-
ko będzie zbliżyć się do Microsoftu i Goo-
gle’a. Niemniej, widzę dwóch pretenden-
tów. Jednym z nich jest Salesforce, który 
niedawno przejął fi rmę Slack, zaś drugim 
Facebook – mówi Tomasz Onyszko. – Co 
istotne, oba koncerny próbują przybrać 
odmienną strategię niż Microsoft. Sales-
force zmierza w kierunku integracji na-
rzędzi i komunikacji nie tylko pomiędzy 
pracownikami, ale także partnerami ze-
wnętrznymi. Natomiast Facebook posta-
nowił iść w kierunku pakietów bazujących 
na wirtualnej rzeczywistości.

Jak wynika z szacunków Cisco, w 98 proc. 
tegorocznych spotkań biznesowych weź-
mie udział przynajmniej jeden zdal-
ny uczestnik. Taka sytuacja powoduje 
konieczność posiadania odpowiedniej 
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aplikacji przeznaczonej do pracy i  ko-
munikacji grupowej. W czasie pandemii 
pierwszoplanową rolę odgrywają takie 
narzędzia jak Zoom, Slack, Google Hang- 
outs czy Microsoft Teams. Czy istnieje 
jeszcze jakiekolwiek miejsce dla innych 
produktów?

– Microsoft oraz Google cały czas roz-
budowują swoje pakiety biurowe, tym sa-
mym „zjadając” usługi mniejszych graczy. 
Tak dzieje się chociażby w przypadku na-
rzędzi do komunikacji i współpracy, które 
nabrały dodatkowego znaczenia w czasie 
pandemii –  zauważa Tomasz Onyszko. 
– Czasami nie warto płacić za pojedyncze 
produkty, mimo tego, że spełniają nasze 
oczekiwania, skoro można otrzymać po-
dobną funkcjonalność w ramach większe-
go rozwiązania. 

W  pierwszych miesiącach pande-
mii ludzie nie przywiązywali więk-
szej uwagi do wyboru narzędzi do 
pracy grupowej, bowiem priorytetem by-
ło utrzymanie kontaktu. Dopiero kłopo-
ty związane z bezpieczeństwem Zooma 
uzmysłowiły użytkownikom, że warto 
z większą rozwagą dobierać narzędzia 
do komunikacji.

– Obecnie jesteśmy na etapie tworze-
nia zupełnie nowego środowiska pracy, 
w  którym rozwiązania do komunikacji 
i współpracy stały się kluczowym zasobem 
biznesowym. Natomiast ich bezpieczeń-
stwo jest najważniejszym kryterium wy-
boru, zarówno w wymiarze cyfrowym, jak 
i sanitarnym – mówi Anna Szymanek-Za-
łęska, Collaboration Product Sales Specia-
list w Cisco.

Nie tylko Cisco wychodzi z założenia, 
że w segmencie produktów do pracy gru-
powej tkwi duży potencjał rynkowy i nie 
wszystkie karty zostały rozdane. Specja-
liści z Citrixa spodziewają się integracji 
tych narzędzi nie tylko z oprogramowa-
niem Jira, SAP, ale również z systemami 
obiegu dokumentów. 

– W  kręgu zainteresowań wielu firm 
znajduje się również kompletne rozwią-
zanie, które integruje w sobie bardzo wie-
le funkcji – przekonuje Sebastian Kisiel,  
Senior Sales Engineer w Citrix Systems. – 
Przykładem są platformy typu workspace. 
Niezależnie od tego, czy będą one pochodzić 
od Citrixa czy innego vendora, resellerzy 
będą mieli możliwość zarobić nie tylko na 

sprzedaży, ale również wdrożeniu, szkole-
niu oraz integracji z istniejącymi w firmach 
systemami czy usługami chmurowymi. 

Pakiety biurowe bądź narzędzia do ko-
munikacji i współpracy bardzo dobrze 
funkcjonują w modelu chmurowym. To 
samo można powiedzieć o innych rodza-
jach oprogramowania, takich jak Busi-
ness Intelligence czy CRM. Grzegorz 
Przebieracz z  ITBoom zwraca uwagę 
na ogromną popularność 
aplikacji chmurowych 
w  obszarze marketingu 
oraz zarządzania zasoba-
mi personalnymi. Co cie-
kawe, wiele zamówień na 
tego typu aplikacje nie 
przychodzi z  departa-
mentów IT, lecz dwóch 
wspomnianych działów 
biznesowych. 

Wyraźne zmiany widać 
też w księgowości, w któ-
rej rozwiązania online 
szczególnie sprawdzają się wśród małych 
i średnich firm, szukających oszczędno-
ści, ale nie obawiających się nowinek 
technicznych. Najczęściej po tego typu 
aplikacje sięgają startupy opierające swo-
ją działalność na platformach e-commer-
ce. Teresa Warska, ekspert ds. księgowości 
w Systim.pl, podkreśla, że w przypadku 
korzystania z aplikacji chmurowych ko-
nieczne jest regularne zapoznawanie się 
z bieżącymi przepisami. W przeciwnym 
razie łatwo popełnić nawet niewielki 
błąd, który w ostatecznym rozrachunku 
przyniesie negatywne konsekwencje, nie 
tylko finansowe. 

Na osobną uwagę zasługuje rynek 
ERP, ze względu na  złożoność proce-
sów związanych z przenoszeniem tego 
oprogramowania do chmury. Eksperci 
wskazują na kilka poważnych przeszkód 
utrudniających migrację. Do najpoważ-
niejszych można zaliczyć niemożność 
dostosowania do specyfiki przedsiębior-
stwa, nieprzewidywalne koszty związane 
z przeniesieniem zasobów czy technicz-
ne trudności z migracją danych. Do tego 
dochodzą również kwestie związane z za-
pewnieniem bezpieczeństwa, w tym za-
rządzanie backupem. 

– W  przypadku rozwiązań SaaS ERP 
nie dostrzegamy znaczących wzrostów 
sprzedaży. W tych systemach znajdują się 
najcenniejsze dane, stąd firmy chcą je naj-
częściej pozostawić w swoich czterech ścia-
nach – zauważa Grzegorz Przebieracz. 

W jednym z wywiadów Rob Tarkoff, wi-
ceprezes Oracle’a, stwierdził, że ERP jest 
uważane za najbardziej skomplikowane 
oprogramowanie na świecie. Stanowi ono 
jednak fundament działania praktycznie 
każdego przedsiębiorstwa, ale jest to tak-

że silnik, który zasila in-
ne aplikacje biznesowe, 
w  tym systemy obsługi 
klienta

– Ten właśnie segment 
staje się w  ostatnim cza-
sie niezwykle ważny, po-
nieważ dotyka kluczowej 
kwestii dotyczącej ocze-
kiwań klientów w  epoce 
dynamicznej cyfryzacji go-
spodarki – tłumaczy Paweł 
Jędrusik, szef sprzeda-
ży aplikacji w Oracle’u. – 

Dlatego przeznaczamy na rozwój tej klasy 
systemów ogromne środki. Wszystkie za-
soby będące owocem ponad dziesięciu lat 
pracy, w tym przejęć firm oferujących opro-
gramowanie SaaS w dziedzinie sprzedaży 
i obsługi klienta, zgromadziliśmy w jednej 
platformie, na której działa również nasza 
chmura ERP.

Badanie przeprowadzone na zlecenie 
SAP dowodzi, że aż 70 proc. firm w Pol-
sce posiada lub w najbliższych miesią-
cach planuje kupno oprogramowania dla 
firm. Zdaniem większości ankietowa-
nych przedsiębiorców, warto zainwesto-
wać w rozwiązania chmurowe, by lepiej 
przygotować się na ewentualne nadej-
ście kolejnych obostrzeń i światowych 
kryzysów. Specjaliści z SAP-a potwier-
dzają potrzebę szybszego przenoszenia 
do chmury procesów ERP, dotyczących 
szczególnie finansów i księgowości czy 
zarządzania łańcuchem dostaw, nieza-
leżnie od branż, w jakich działają. Wie-
le wskazuje na to, że przyszłość rynku 
oprogramowania będzie nierozerwal-
nie związana z chmurą, a integratorzy 
i klienci dość szybko zapomną o tym, że 
kiedyś było ono sprzedawane w pudeł-
kach, na dyskietkach i płytkach.  n

Kłopoty z bezpie- 
czeństwem Zooma 
uzmysłowiły 
użytkownikom, że 
warto rozważniej 
dobierać narzędzia 
do komunikacji.
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W związku z  postępującą w  fir-
mach cyfrową transformacją 
rośnie liczba i różnorodność wy-

korzystywanego przez nie oprogramowania, 
metod jego dostarczania, rodzajów licencji 
i sposobów ich rozliczania. Z jednej strony 
zapewnia to klientom dużą elastyczność wy-
boru, ale z drugiej stwarza zagrożenie nad-
użyć, które mogą doprowadzić do nałożenia 
kar. Do tego pojawia się aspekt finansowy 

– w ogromnej liczbie przedsiębiorstw ak-
tywne są licencje, z których nikt nigdy nie ko-
rzysta. Wówczas firma ponosi niepotrzebnie 
koszty ich odnawiania i utrzymania. Często 
są one tak duże, że wdrożenie profesjonal-
nego narzędzia do zarządzania licencjami 
zwraca się… natychmiast. 

Oprogramowanie Matrix42 Software 
Asset Management (SAM) służy do kom-
pleksowego, proaktywnego zarządzania 

oprogramowaniem i  jego licencjami na 
każdej platformie – w urządzeniach koń-
cowych, serwerach, sprzęcie mobilnym 
i w chmurze. Gwarantuje, że w obliczu au-
dytu u klienta końcowego nie wynikną na-
gle żadne niespodzianki, prowadzące do 
nałożenia kar. Narzędzie to tworzy bazę 
danych zawierającą informacje konfigura-
cyjne (Configuration Management Data- 
base, CMDB), która wyraźnie wyszczególnia 
wszystkie usługi, aplikacje i infrastrukturę 
na bazie ciągłego i automatycznego proce-
su wykrywania i inwentaryzacji wszystkich 
urządzeń, serwerów, zasobów chmurowych, 
użytkowników i usług, z których korzystają. 
Zarządzanie w ten sposób licencjami i umo-
wami pozwala na zapewnienie zgodności 
z przepisami (w tym ISO/IEC 19770–1) oraz 
uzyskanie przejrzystości kosztów, zgodnie 
z metodyką zdefiniowaną w ITIL.

Funkcjonalność platformy Matrix42 Soft- 
ware Asset Management wykracza znacz-
nie bardziej poza klasyczne funkcje narzę- 
dzi typu SAM. Gwarantuje ona pełną ela-
styczność konfiguracji procesów skanowania 
i optymalizacji posiadanego oprogramowa-
nia, skalowalność, bezpieczeństwo, a także 
wiele funkcji, które zwiększają produktyw-
ność pracowników działu IT.

Wbudowany mechanizm SolutionBuilder 
umożliwia tworzenie formularzy i wizual-
nych szablonów prezentujących aktualny 
stan w firmie, a także ich łatwe dostosowy-
wanie do zmieniającej się sytuacji w przed-
siębiorstwie. Natomiast funkcja Workflow 
Studio pozwala na modelowanie procesów 
metodą „przeciągnij i  upuść”. Taka kon-
strukcja bardzo pozytywnie wpływa na 
komfort pracy użytkownika, ponieważ mo-
że on w prosty sposób dostosować narzędzie 
do swoich potrzeb, zamiast zlecać informa-
tykom konieczność jego skomplikowanej  
rekonfiguracji.

z Matrix42

Profesjonalne 
zarządzanie licencjami 

Integratorzy zapewniający kompleksową obsługę swoich klientów 
powinni rozważyć wprowadzenie do swojej oferty usług związa-
nych z zarządzaniem licencjami oprogramowania. Może im w tym 
pomóc narzędzie Matrix42 Software Asset Management, którego 
dojrzałość i bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nawet naj-
większych przedsiębiorstw.

n  Zarządzanie umowami i kontraktami z dostawcami, w tym monitorowanie i proaktywne  

powiadamianie o terminach umów.

n  Tworzenie budżetów i planów kosztów, analiza kontraktów.

n  Definiowanie konfiguracji, które później mogą być dostarczane jako usługi w Katalogu Usług.

n  Import informacji o posiadanych zasobach.

n  Automatyczna inwentaryzacja urządzeń końcowych, serwerów, zasobów chmurowych  

i przypisanie do centrów kosztowych, jednostek organizacyjnych i lokalizacji.

n  Rozbudowane opcje konfiguracyjne umożliwiające pełne odwzorowanie firmy, hierarchii,  

użytkowników i ich usług, urządzeń oraz oprogramowania.

n  Optymalizacja licencji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, w centrum danych,  

na urządzeniach mobilnych i w usługach chmurowych.

n  Zarządzanie zapasami licencji.

n  Usługa chmurowa LIS Standard umożliwiająca automatyczne wykrywanie i dostarczanie wielu  

informacji o oprogramowaniu firm: Acronis, Adobe, Apple, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft,  

Symantec, Oracle, Trend Micro. 

Główne funkcje  oprogramowania Matrix42 
Software Asset Management

OPROGRAMOWANIE JAKO USŁUGA
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Do tego zagwarantowano dostępność 
wielu funkcji bezpieczeństwa, takich jak 
jednorazowe logowanie (Enterprise SSO), 
kontrolę stanu bezpieczeństwa urządzeń, 
jak również analizę przyczyn ewentualnych 
anomalii za pomocą funkcji Secure Audit 
i Insight Analysis. Rozwiązanie uzupełniają 
mechanizmy zarządzania incydentami oraz 
bezpiecznego wdrażania oprogramowania 
za pomocą agentów.

licencjami
Sercem oprogramowania Matrix42 Soft-
ware Asset Management jest mechanizm 
LIS Standard (License Intelligence Servi-
ce), czyli chmurowa usługa zawierająca 
wzorce aplikacji dziesięciu największych 
producentów (Acronis, Adobe, Apple, Au-
todesk, Corel, McAfee, Microsoft, Syman-
tec, Oracle, Trend Micro), umożliwiające 
automatyczną identyfi kację ich oprogra-
mowania. Dostarcza ona szczegółowych 
i  użytecznych informacji o  posiadanych 
przez fi rmę aplikacjach, na przykład doty-
czących opcji downgrade’u. Dzięki zastoso-
waniu ponad 350 predefi niowanych modeli 
licencyjnych umożliwia automatyczne obli-
czanie zapotrzebowania na licencje. 

Jak wygląda strategia Matrix42 dotycząca 
kształtu kanału dystrybucyjnego w Polsce?
Matrix42 otworzył biuro w Polsce dwa lata 

temu, ale w ostatnim czasie została podjęta 

strategiczna decyzja o intensyfi kacji działań 

biznesowych w tym regionie. Powstały przy 

tym kolejne biura w Moskwie, Pradze, Buka-

reszcie i Wilnie. Budujemy zespół sprzeda-

żowy i techniczny, a także znacznie chcemy 

rozbudować kanał dystrybucyjny w regionie. 

W Polsce obecnie dystrybutorem Matrix42 

jest Veracomp. Chcemy mieć więcej autory-

zowanych partnerów technologicznych, któ-

rzy dzięki swoim kwalifi kacjom biznesowym 

i technicznym będą w stanie realizować naj-

bardziej zaawansowane projekty. Niemniej 

szukamy też mniejszych integratorów i resel-

lerów z wartością dodaną, którzy w ramach 

prowadzonej kompleksowej obsługi klienta

Trzy pytania do…
Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego Matrix42 

Dodatkowe informacje:
Bogdan Lontkowski,

dyrektor regionalny, Matrix42
bogdan.lontkowski@matrix42.com

Istnieje także rozszerzona wersja tej 
usługi – LIS Premium. Udostępnia ona bazę 
aplikacji wszystkich znanych producentów 
oprogramowania, zawierającą informacje 
o kategoriach oprogramowania (eCl@ss / 
UNSPSC), cyklu życia i plikach wykony-
walnych. Jeżeli jakiegoś 
pakietu nie ma w  bazie, 
subskrybenci usługi LIS 
Premium mogą go zgłosić 
i baza zostanie uzupełnio-
na. Usługa ta umożliwia 
szczegółową kategoryzację 
oprogramowania i  zarzą-
dzanie cyklem jego życia. 
Do dyspozycji użytkowni-
ków są eksperci producenta, którzy mogą 
pomóc przy wdrażaniu modeli licencyj-
nych lub tworzeniu własnych. Klient ma 
też możliwość raz na kwartał indywidual-
nego uzgadniania jego priorytetów i wska-
zywania kluczowych dla niego danych. Dla 
subskrybentów dostępne są również co-
miesięczne newslettery podsumowujące 
ostatnie najważniejsze kwestie dotyczące 
zarządzania oprogramowaniem.

Do pakietu Matrix42 SAM dostępne są 
też inne dodatki. Jednym z nich jest moduł 
obejmujący wyłącznie oprogramowanie 

będą mogli współpracować bezpośrednio z na-

mi lub naszymi partnerami technologiczny-

mi przy wybranych wdrożeniach u klientów 

końcowych.

Czy do sprzedaży produktów Matrix42 wyma-
gane jest ukończenie szkoleń?
Tak, te szkolenia są ważne, ponieważ dzię-

ki nim integrator pozna dogłębnie wszystkie 

funkcje rozwiązania – ich odpowiednie wy-

korzystanie umożliwi uzyskanie pełnych ko-

rzyści przez klienta. Bardzo zależy nam na 

edukowaniu kanału dystrybucyjnego, dlatego 

zdecydowaliśmy, że dla naszych partnerów 

szkolenia będą bezpłatne w ramach projektu 

Global Academy. Jeżeli jest taka potrzeba, mo-

żemy też przeprowadzić szkolenia indywidu-

alne, dotyczące wybranych zagadnień – w tym 

celu proszę o kontakt ze mną.

Część potencjalnych klientów korzysta już z ja-
kichś narzędzi do zarządzania zasobami swo-
jego środowiska IT. Jak często oczekują oni, że 
w przypadku wdrożenia rozwiązań Matrix42 
dokonana zostanie migracja ich historycznych 
danych?
Tego typu oczekiwanie jest dość powszechne, 

często pojawia się nawet w warunkach przetar-

gów publicznych na rozwiązania, które oferuje-

my. W wielu przypadkach taka migracja danych 

jest możliwa, chociaż każdy tego typu projekt 

jest traktowany indywidualnie, ponieważ jego 

powodzenie zależy od posiadanego wcześniej 

przez klienta narzędzia. Zdarza się też, że re-

komendujemy mu utrzymanie obu rozwiązań 

przez pewien czas – starego, żeby uzyskiwać 

dostęp do danych historycznych tak długo, jak 

tylko mają one jakiekolwiek znaczenie, zaś no-

wego do prowadzenia bieżącej działalności. 

fi rmy SAP. Zapewnia kompleksowe rapor-
towanie, analizę stanu posiadania licencji 
SAP i automatyczne przypisywanie opty-
malnego typu licencji na bazie ich rzeczywis-
tego wykorzystania. Pomaga też w identyfi -
kowaniu zbędnych licencji i unikaniu dub-

lujących się kont użytkowników.
Kolejnym dodatkiem jest 

mechanizm ułatwiający zarzą-
dzanie wydatkami w chmurze. 
Umożliwia pełną inwentaryza-
cję wykorzystywanych przez 
fi rmę zasobów chmury, anali-
zuje zawarte przez nią umo-
wy i wynikające z nich koszty. 
Narzędzie to jest dostępne dla 

usług Microsoft Azure, Amazon Web Servi-
ces oraz Google Cloud Platform. W kontek-
ście chmury możliwe jest też zarządzanie 
i optymalizacja subskrypcji oprogramowa-
nia dostępnego w modelu SaaS – Microsoft 
365, Offi  ce 365 oraz Adobe Creative Cloud. 

W wielu przed-
siębiorstwach 
są licencje, 
z których nikt 
nie korzysta.
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Obowiązek zapewnienia zgodności 
z wymogami prawa wykorzystywa-
nych rozwiązań chmurowych oraz 

sposobów ich stosowania leży zarówno po 
stronie użytkowników, jak i dostawców śro-
dowisk chmurowych. Zobligowani są do tego 
tak samo administratorzy danych oraz prze-
twarzający je – na ich zlecenie – operatorzy. 
Problem polega na tym, że na gruncie polskie-
go prawa nie ma jednego uniwersalnego aktu, 
który w sposób całościowy i kompleksowy re-
gulowałby wszystkie kwestie związane z za-
stosowaniami chmury obliczeniowej. 

Regulacje dotyczące funkcjonowania tego 
rynku są mocno rozproszone. Trzeba się od-
woływać do wielu różnych przepisów, któ-
re w sposób pośredni lub bezpośrednio, ale 
w odniesieniu do konkretnych, wybranych 
obszarów działalności gospodarczej, określa-
ją wymagania wobec usług w chmurze. 

Umowa to podstawa 
Podstawowym sposobem określania relacji 
pomiędzy poszczególnymi stronami usłu-
gi chmurowej jest obecnie umowa między 
usługodawcą i  usługobiorcą. Odpowied-
nio spisana, wskazująca wzajemne zobo-
wiązania i uprawnienia, staje się kluczem 
do dobrej współpracy biznesowej dostawcy 
środowiska chmurowego bądź jego partnera 
z klientami w zakresie przetwarzania danych 
w chmurze. 

Powinny się w niej znaleźć nie tylko zasa-
dy i warunki podjęcia oraz realizacji współ-
pracy, lecz również okoliczności rezygnacji 
z usług w chmurze. Chodzi o zabezpieczenie 
na wypadek sytuacji, gdyby wskutek rozwią-
zania przez użytkownika umowy bez waż-
nego powodu, doszło do szkody po stronie 
dostawcy. Użytkownik jest wtedy zobowią-
zany do jej naprawienia. Trzeba jednak pa-
miętać, że ta reguła działa również w drugą 
stronę. 

W  umowie mogą zo-
stać zawarte wyłączenia 
lub ograniczenia odpowie-
dzialności dostawcy usług 
chmurowych. Nie zawsze 
jednak będą one dopusz-
czalne i możliwe. Na przy-
kład, w sytuacji korzystania 
z rozwiązań chmurowych 
przez indywidualnych kon-
sumentów, klauzule ograni-
czające odpowiedzialność dostawcy usługi 
za wyrządzone szkody są uznawane za nie-
dopuszczalne. W przypadku gdy użytkow-
nikowi zostanie wyrządzona szkoda, może 
on dochodzić odszkodowania od dostawcy 
na drodze sądowej.

W relacjach biznesowych dostawcy usług 
chmurowych mogą próbować chronić swo-
je interesy poprzez ograniczenie odpowie-
dzialności w sytuacjach niedookreślonych 

lub nieprecyzyjnie uregulowanych. Ko-
rzystne jest więc zawieranie dokładnych, 
szczegółowych umów, w których w miarę 
precyzyjnie i przejrzyście zostaną określone 
wzajemne zobowiązania stron oraz zakresy 
ich odpowiedzialności. Dla jej ustalenia umo-
wa ma w razie potrzeby kluczowe znaczenie 
– przede wszystkim ważne jest kto i do czego 
się zobowiązał oraz na co się zgodził.

Jednak w praktyce często umowa świad-
czenia usług chmurowych 
ma tylko ogólny, przekro-
jowy charakter. Podstawą 
stosunków z klientem jest 
bowiem w wielu sytuacjach 
opracowany przez dostaw-
cę regulamin świadcze-
nia usługi. Ma to miejsce 
szczególnie w przypadku 
świadczenia usług chmu-
rowych w obszarze konsu-
menckim, chociaż nie tylko 

– zdarza się również we współpracy z klien-
tami biznesowymi. 

Regulacje ogólne 
Podpisywane umowy muszą oczywiście za-
wierać rozstrzygnięcia zgodne z  obowią-
zującym porządkiem prawnym. Co więcej, 
należy pamiętać, że określone przepisa-
mi prawa wymagania obowiązują wszyst-
kie strony kontraktu, bez względu na to, czy 
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W ustawodawstwie 
coraz bardziej 
zyskuje na znaczeniu 
podejście bazujące 
na konieczności 
analizy ryzyka. 

od ogółu do szczegółu
Nie ma jednego aktu prawnego, który w sposób całościowy regulowałby obszar związany 
z usługami chmurowymi. Dostawcy muszą w swojej działalności uwzględniać wiele przepisów 
rozproszonych po różnych miejscach. Są wśród nich zarówno ustawy o charakterze ogólnym, 
jak i regulacje branżowe.

CHMURA:  
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Oprócz danych poufnych, będących na 
przykład tajemnicą przedsiębiorstwa, szcze-
gólnej ochronie ze względu na wysokie ryzy-
ko wycieku w wyniku ataku podlegają także 
dane osobowe. Zasady ich zabezpieczania re-
guluje obowiązujące od 2018 r. unijne Roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych 
(RODO). Określone w nim wymogi odnoszą 
się nie tylko do administratorów danych oso-
bowych, lecz również do podmiotów, którym 
administratorzy powierzyli ich przetwarza-
nie, a więc i do operatorów usług chmuro-
wych. Ich obowiązki są wskazane w art. 28 
RODO. 

Podmiot przetwarzający dane osobowe 
w imieniu administratora zobowiązany jest 
przede wszystkim do stosowania odpowied-
nich do tego celu środków organizacyjnych 
i technicznych. Jednymi z możliwych są, na 
przykład, szyfrowanie czy pseudonimizacja 
danych. Ostateczna decyzja o wyborze kon-
kretnych rozwiązań zabezpieczających da-
ne należy do operatora po analizie ryzyka 
związanego z procesem ich przetwarzania. 
Przepisy nie pozwalają dostawcom usług 
przetwarzania danych osobowych na zleca-
nie zadań podwykonawcom bez uprzedniej 
zgody administratora tych danych. Jednak 
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NIEROZŁĄCZNA 
PARA: regulacja 
i bezpieczeństwo
Ryzyko związane z bezpieczeństwem 

oraz zapewnieniem zgodności z wy-

maganiami regulacyjnymi to – zdaniem 

uczestniczących w badaniu Accen-

ture szefów działów IT – największa 

przeszkoda w czerpaniu pełnych 

korzyści z rozwiązań chmuro-

wych. Również według anali-

tyków Gartnera, kluczowymi 

wyzwaniami w kontekście prze-

chowywania danych w chmurze są 

cyberbezpieczeństwo oraz zapewnienie 

zgodności z regulacjami. Ta zbieżność 

w określaniu dwóch najważniejszych 

aspektów funkcjonowania środowiska 

chmurowego jest znacząca. Bezpie-

czeństwo zasobów i usług chmurowych 

można bowiem w wielu wypadkach 

osiągnąć właśnie poprzez zapewnienie 

zgodności z przepisami prawa, czy też 

istniejącymi normami i standardami. 

Sposobem osiągnięcia takiego poziomu 
zabezpieczeń jest w szczególności zasto-
sowanie technik kryptografi cznych. Niedo-
pełnienie tego wymogu może być podstawą 
do pociągnięcia dostawcy usługi do odpowie-
dzialności. Natomiast art. 8 nakłada na usłu-
godawcę obowiązek stworzenia regulaminu 
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz 
jego nieodpłatnego udostępnienia usługo-
biorcy przed zawarciem umowy.

W zakresie ochrony danych poufnych, za-
stosowanie będą miały zapisy ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy 
o ochronie informacji niejawnych. Ta ostat-
nia ustanawia specjalne warunki ich prze-
twarzania we wszelkiego rodzaju systemach 
teleinformatycznych, co może skutkować 
tym, że zastosowanie w praktyce chmury 
może okazać się niejednokrotnie niemoż-
liwe lub co najmniej utrudnione. Może to 
wynikać z tego, że przepisy nakazują doko-
nanie akredytacji systemów teleinforma-
tycznych, w których mają być przetwarzane 
informacje niejawne. Akredytacja udzielana 
jest na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 
Warunkiem jej uzyskania jest sporządzenie 
kompletnej dokumentacji bezpieczeństwa 
systemu teleinformatycznego i jej zatwier-
dzenie przez odpowiedni organ (np. ABW 
lub SKW w przypadku systemu przezna-
czonego dla informacji o klauzuli „poufne” 
lub wyższej).

zostały wprost uwzględnione i wskazane 
w umowie, czy też nie. Istotne jest przy tym, 
że część regulacji ma charakter ogólny i jest 
wspólna dla całego sektora publicznego oraz 
dla biznesu, a inne mają charakter sektoro-
wy czy branżowy. Wśród ogólnych jest co naj-
mniej kilka ustaw, które należy uwzględniać 
w działalności związanej z udostępnianiem 
rozwiązań o charakterze chmurowym i ko-
rzystaniem z nich. 

Ze względu na wspomnianą już, znaczą-
cą rolę umów w kontraktach chmurowych, 
wśród przepisów o  charakterze ogólnym 
istotne znaczenie ma Kodeks cywilny. Re-
guluje on stosunki między podmiotami bę-
dącymi stronami procesu udostępniania 
i wykorzystania usług chmurowych. Relacja 
dostawcy chmury bądź działającego na je-
go rzecz partnera (pośrednika) i jego klienta 
ma charakter cywilnoprawny. Dlatego też to 
właśnie Kodeks cywilny znajduje się w gro-
nie najważniejszych aktów prawnych regu-
lujących zagadnienia dotyczące tego typu 
rozwiązań. 

Natomiast z uwagi na to, że usługa chmu-
rowa ma charakter cyfrowy, należy stoso-
wać się do regulacji wynikających z ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jej 
art. 7 mówi, że usługodawca musi zapewnić 
taki poziom bezpieczeństwa, by uniemoż-
liwić osobom nieuprawnionym dostęp do 
treści przekazu składającego się na usługę.
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w sytuacji, gdy dostawca dostanie zgodę na 
korzystanie z usług osób trzecich, musi na-
łożyć na tychże podwykonawców takie same 
obowiązki w zakresie ochrony danych, jakie 
obejmują jego samego na podstawie podpisa-
nej z administratorem umowy.

 
Wśród regulacji branżowych warto zwró-
cić uwagę na przepisy dotyczące wykorzy-
stania chmury obliczeniowej w  bankach. 
Możliwość taką dopuszcza art.  6a Prawa 
bankowego. Zgodnie z jego zapisami umowa 
korzystania przez bank z chmury obliczenio-
wej ma charakter outsourcingowej umowy 
agencyjnej, regulowanej przepisami Kodek-
su cywilnego. W niektórych przypadkach 
podpisanie umowy z dostawcą wymagać bę-
dzie dodatkowo zezwolenia Komisji Nadzo-
ru Finansowego (KNF). Jest ono wymagane 
m.in. w sytuacji tzw. podoutsourcingu. Do te-
go możliwość przekazywania zadań podwy-
konawcom jest ograniczona tylko do jednego 
poziomu w dół. 

Niektóre aspekty korzystania z rozwiązań 
chmurowych zostały uwzględnione w wy-
danej przez KNF w 2013 r. Rekomendacji D, 
dotyczącej zarzadzania obszarami technik in-
formacyjnych i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w bankach. Podobna re-
komendacja została też wydana dla firm i to-
warzystw ubezpieczeniowych. Dodatkowo, 

w styczniu 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego opublikował komunikat doty-
czący przetwarzania przez podmioty nadzo-
rowane informacji w chmurze obliczeniowej 
publicznej lub hybrydowej. Doprecyzowuje 
on i wyjaśnia zasady korzystania przez insty-
tucje finansowe z usług chmurowych. Doku-
ment zawiera także przykłady praktycznego 
rozumienia wielu zagadnień związanych 
z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych 
na rynku finansowym. 

Tak zwany komunikat chmurowy UKNF 
należy do grupy zaleceń o charakterze soft-
-law. Znajduje się w nim rekomendacja, by 
serwery obsługujące chmurę dla banków 
czy ubezpieczycieli znajdowały się na terenie 
państw należących do Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego (EOG). Lokalizację po-
winna wskazywać umowa z dostawcą usług 
chmurowych. Jeśli jej precyzyjne określenie 
może rodzić zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
powinien być podany co najmniej kraj umiej-
scowienia centrum przetwarzania danych. 
Natomiast banki uznane za operatorów usług 
kluczowych – na mocy ustawy o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa – powinny, 
w myśl zaleceń KNF, korzystać w pierwszej 
kolejności z centrów przetwarzania danych 
zlokalizowanych na terenie Polski, o ile ofe-
rowane przez nie warunki nie są gorsze od 
tych oferowanych przez centra poza grani-
cami kraju.

Do grupy pozaprawnych regulacji, któ-
re powinni uwzględniać dostawcy usług 
(w tym chmurowych) i rozwiązań cyfro-
wych, należą również różnego rodzaju stan-
dardy, normy (w tym ISO), rekomendacje 
oraz zbiory dobrych praktyk. Dookreślają 
one wskazane na poziomie ustawowym wy-
magania i zasady korzystania z potrzebnych 
do prowadzenia działalności biznesowej sys-
temów teleinformatycznych. 

W sektorze finansowym funkcjonuje kil-
ka tego typu opracowań. Związek Banków 
Polskich przygotował dokument pt. „Stan-
dard wdrożeń przetwarzania informacji 
w chmurze obliczeniowej”. Również Polska 
Izba Ubezpieczeń przyjęła podobny stan-
dard dla swojej branży. Natomiast na pozio-
mie podstawowym korzystanie z chmury 
przez firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe 
w ramach umów outsourcingowych regulu-
je ustawa o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz ustawa o dystrybucji  
ubezpieczeń. 

Swoje standardy i wytyczne pod adresem 
rozwiązań chmurowych mają również inne 
środowiska zawodowe. Na przykład, na zle-
cenie Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie został opracowany w ubie-
głym roku standard przetwarzania informa-
cji w chmurze obliczeniowej przez radców 
prawnych. Natomiast Krajowa Izba Radców 
Prawnych przyjęła wytyczne CCBE, czyli 
wytyczne Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 
Prawniczych Europy w zakresie korzystania 
przez prawników z usług pracy w chmurze. 
Z kolei w placówkach opieki zdrowotnej za-
sady korzystania z usług chmurowych okre-
ślają przepisy ustawy o prawach pacjenta 
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, w których istotne znaczenie ma wy-
móg zachowania tajemnicy lekarskiej. 

 
W szczególny sposób regulowane jest wy-
korzystanie rozwiązań z zakresu chmur ob-
liczeniowych w sektorze publicznym. Przy 
zamawianiu i  kontraktowaniu tego typu 
usług podstawowe znaczenie ma Prawo za-
mówień publicznych. Dopuszcza ono moż-
liwość przetwarzania danych w chmurze. 
W myśl jego zapisów, zamówienie na usłu-
gi chmurowe mieści się w zakresie standar-
dowego zamówienia publicznego. Praktyka 
realizacji przetargów pokazuje jednak, że 
problemem często bywa właściwe zdefinio-
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CERTYFIKATY  
podnoszą wiarygodność dostawcy 
Gwarancją wysokiej jakości usług świadczonych w chmurze mogą być certyfikaty posia-

dane przez dostawców. Do najważniejszych należą te związane z normami ISO, jak: ISO 

27018 (Bezpieczeństwo danych w chmurze), ISO 27001 (Zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji) czy ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania). Posiadanie przez opera-

tora certyfikatów norm technicznych może stanowić dla administratora danych ważną 

przesłankę do podjęcia decyzji o wyborze danego dostawcy.
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wanie przedmiotu zamówienia na rozwiąza-
nie chmurowe. Szczególnie chodzi o decyzję, 
czy traktować korzystanie z komponentów 
chmury jako usługę, czy jako dostawę. 

Można przyjąć, że określenie usługi chmu-
rowej jako dostawy produktów standardo-
wych sprawdza się szczególnie w sytuacji, 
gdy dostęp do zasobów chmurowych reali-
zowany jest przez pośrednika, czyli partnera 
dostawcy chmury. Jego rola jako wykonawcy 
przedmiotu zamówienia ogranicza się w tym 
przypadku do zapewnienia zamawiającemu 
dostępu do usług chmurowych świadczo-
nych przez dostawcę chmury, na przykład 
poprzez dostarczenie pakietów subskryp-
cyjnych lub abonamentowych. Dostawca nie 
bierze wtedy udziału w przetargu, a stroną 
kontraktu jest wykonujący zadanie pośred-
nik. Z nim też, a nie z dostawcą chmury, wiążą 
instytucję publiczną relacje umowne i rygory 
Prawa zamówień publicznych. 

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowa-
ło Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur  
Obliczeniowych (SCCO), które stanowią 
część Narodowych Standardów Cyberbez-
pieczeństwa. Pierwsza wersja SCCO zosta-
ła opublikowana w lutym 2020 r. Definiuje 
ona cztery poziomy bezpieczeństwa deter-
minujące stosowanie poszczególnych mo-
deli chmur obliczeniowych w  sektorze 
publicznym: niekontrolowane informacje 
nieklasyfikowane; kontrolowane informacje 
urzędowe; kontrolowane wrażliwe informa-
cje urzędowe; informacje 
niejawne. 

Ponadto, na zlecenie 
Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów zostały opra-
cowane „Wytyczne dla 
administracji publicznej 
w  zakresie wykorzysta-
nia usług chmurowych 
w sektorze usług publicz-
nych”. Zawierają one opis 
procesu oceny, pomagającego określić, któ-
re z posiadanych danych mogą być przetwa-
rzane w chmurze. Te wskazówki mogą być 
pomocne przy podejmowaniu decyzji doty-
czących nabywania przez jednostki admini-
stracji publicznej usług IT. 

Do tego, w ramach Wspólnej Infrastruk-
tury Informatycznej Państwa (WIIP), dzia-
ła System Zapewniania Usług Chmurowych 
(ZUCH). Zawiera on również wskazówki, 
które pomogą ocenić przydatność technik 

chmurowych w sektorze publicznym. Jest 
to platforma informatyczna, za pośrednic-
twem której organy administracji publicznej 
mogą wyszukiwać i pozyskiwać zweryfiko-
wane pod względem bezpieczeństwa usłu-
gi chmurowe. W ten sposób ma udostępniać 
kupującym możliwość zapoznania się z ofer-
tą zweryfikowanych dostawców usług 
świadczonych z chmury lub usług wsparcia 
związanych z chmurą obliczeniową. 

Umowa i obowiązujące przepisy, to jednak 
nie wszystko, na co trzeba zwrócić uwagę 
w przypadku prowadzenia działalności biz-
nesowej w obszarze chmur obliczeniowych. 
Dostawca takich usług musi w razie potrze-
by wykazać, że dochował należytej staran-
ności w zapewnieniu wymaganego poziomu 
usługi, w tym szczególnie bezpieczeństwa 
przetwarzanych danych i udostępnianych 
rozwiązań informatycznych. Bez względu 
na zastosowane środki bezpieczeństwa pod-
miot przetwarzający dane może zostać pocią-
gnięty do odpowiedzialności, gdyby okazało 
się, że wykorzystywane przez niego zabez-
pieczenia okazały się być niewystarczające.

Z drugiej strony należy pamiętać, że to na 
administratorze danych, w szczególności da-
nych osobowych, spoczywa podstawowa od-
powiedzialność za ich ochronę. Dlatego też 
jego zadaniem jest wybranie wiarygodnego, 

rzetelnego, gwarantujące-
go poprawne i bezpiecz-
ne przetwarzanie danych 
dostawcy usług chmuro-
wych. Decyzja musi opie-
rać się przede wszystkim 
na dokładnie przepro-
wadzonej analizie ryzyka 
oraz skrupulatnej ocenie 
kompetencji podmiotu 
oferującego świadczenie 

usług w chmurze. Incydent, który zdarzy 
się operatorowi przetwarzającemu dane, 
będzie miał bowiem wpływ również na sy-
tuację prawną i wizerunek samego admini-
stratora danych. 

Duża liczba rozproszonych po różnych 
miejscach przepisów, które mają wpływ 
na ostateczny kształt kontraktów chmu-
rowych, nie ułatwia zadania ani jednej, ani 
drugiej stronie. Na dodatek, w  obecnym 
ustawodawstwie coraz bardziej zyskuje na 

OBOWIĄZKI  
w krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa
Uchwalona w 2018 r. ustawa o krajo-

wym systemie cyberbezpieczeństwa 

(u.k.s.c.) obejmuje dostawców usług elek-

tronicznych, do których zaliczeni zostali 

również dostawcy usług w chmurze. Ich 

obowiązki zostały określone w rozdziale 

4 ustawy, szczególnie w art. 17 i 18. 

Przede wszystkim muszą oni „podejmo-

wać właściwe i proporcjonalne środki 

techniczne i organizacyjne w celu wła-

ściwego zarządzania ryzykiem, na jakie 

narażone są wykorzystywane do świad-

czenia usługi systemy informacyjne”. 

Środki te muszą zapewniać odpowiedni 

poziom cyberbezpieczeństwa, adekwat-

ny do istniejącego ryzyka. Powinny 

ponadto uwzględniać: bezpieczeństwo 

systemów informacyjnych i obiektów, 

postępowanie w przypadku obsługi 

incydentu, zarządzanie ciągłością działa-

nia dostawcy w celu świadczenia usługi 

cyfrowej, monitorowanie, audyt i te-

stowanie oraz najnowszy stan wiedzy, 

w tym zgodność z normami międzyna-

rodowymi. Zadaniem dostawcy usługi 

chmurowej jest także „podejmowanie 

środków zapobiegających i minimali-

zujących wpływ incydentów na usługę 

cyfrową w celu zapewnienia ciągłości jej 

świadczenia”.
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znaczeniu podejście bazujące na konieczno-
ści analizy ryzyka, w miejsce wyznaczania 
jednoznacznych, ściśle określonych wyma-
gań. To zmusza zarówno usługodawców, jak 
i usługobiorców rozwiązań chmurowych do 
nieustannej obserwacji otoczenia bizneso-
wego i technicznego w celu jak najlepszego, 
jak najskuteczniejszego przeciwdziałania 
istniejącym ryzykom i zagrożeniom. Z te-
go też względu coraz bardziej znacząca 
staje się na gruncie działalności gospodar-
czej rola umów między dostawcami i użyt-
kownikami rozwiązań chmurowych. 
Dzięki nim można bowiem w miarę precy- 
zyjnie określić konkretne, wzajemne zobo-
wiązania i relacje oraz dostosować oczeki-
wane rozwiązania do istniejących potrzeb 
i możliwości.  n

To na administratorze 
danych spoczywa 
podstawowa 
odpowiedzialność  
za ich ochronę.
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portal B2B w branży IT! 

N01
51_Vad 4_2021_autoreklama chcesz byc poinformowany.indd   51 01.11.2021   16:11:59



52_Vad 4_2021_reklama kappa.indd   52 01.11.2021   16:13:49


