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To nie pierwszy raz w historii, gdy Chi-
ny odgradzają się od świata murem. 
Nie od całego i nie w pełni, ale jednak. 

Pierwszy raz taki manewr wykonali bardzo 
dawno temu, tworząc linię umocnień znanych 
jako Wielki Mur Chiński. Miał on jednak zna-
czenie militarne i nie służył izolacji od świato-
wego handlu czy przepływów kapitałowych 
i kulturowych. Izolacjonizm w ścisłym ro-

zumieniu tego słowa miał 
miejsce około 400 lat temu, 
kiedy ówczesne chińskie 
władze poczuły się zagro-
żone wpływami Zachodu. 

Wcześniej ze Stare-
go Kontynentu zaczęli do 
Państwa Środka masowo 
przybywać kupcy, misjo-

narze, dyplomaci, a wraz z nimi zachodnie 
towary i kapitał, czemu towarzyszyły rosną-
ce wpływy kulturowe, polityczne i militar-
ne. Chińczycy zdecydowali się w końcu na 
zamknięcie granic przed obcymi wpływa-
mi, co marnie się dla nich skończyło. Zamiast 
wzmocnić niezależność Chin, mimowolnie 
doprowadzili do większego niż kiedykolwiek 
uzależnienia Chińczyków od… opium. 

Dilerem byli Brytyjczycy, którzy zaczęli 
sobie w ten sposób odbijać straty poniesione 
na zakazanym imporcie herbaty, porcelany 
czy jedwabiu. Popyt był bardzo duży i sys-
tematycznie rósł, a opium bez większych 
problemów trafi ało do celu w masowych 
ilościach przez rzadkie sito skorumpowa-
nych lokalnych urzędników. W drugą stronę 
jechały chińskie towary (w ramach barte-
ru), a z czasem coraz częściej srebro, które-
go odpływ z kraju zaczął w końcu odczuwać 
nawet chiński budżet (kruszec ten służył do 
płacenia podatków). Dość powiedzieć, że 
skończyło się wygranymi przez Anglików 
wojnami opiumowymi, które były począt-
kiem upokarzania Chin przez międzynaro-
dowe mocarstwa w kolejnych stuleciach. 

Teraz, po upływie kilkuset lat, Chiny zno-
wu zaczynają się izolować, ale tym razem pod 
względem technologicznym. Wewnętrzny 
przemysł „xinchuang”, wytwarzający chiń-

skie rozwiązania teleinformatyczne, rośnie jak na 
drożdżach i ma docelowo uniezależnić Państwo 
Środka od oprogramowania i sprzętu z Zacho-
du. Podobne kroki podjęła Rosja na kilka lat przed 
agresją na Krym. Przy czym Rosjanie, pomimo 
prób, nie stworzyli własnej Doliny Krzemowej, 
własnego Microsoftu i własnego Della. Natomiast 
Chińczycy to już inna liga i w ich przypadku mo-
że się to udać jeszcze w tej, a najpóźniej w kolej-
nej dekadzie. A to nie byłaby dobra wiadomość 
dla światowego ładu, gdyż status tech-mocarstwa 
uodporniłby Chiny na ewentualne amerykańskie 
i europejskie sankcje technologiczne po wywoła-
niu przez Pekin konfl iktu na Tajwanie (czego nie-
stety nie można wykluczyć). 

Zainteresowanych rozwojem przemysłu 
„xinchuang” odsyłam do artykułu Alberta Bo-
rowieckiego i deklaruję, że będziemy uważnie ob-
serwować ten jeden z najważniejszych globalnych 
trendów na rynku IT. 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Sieci franczyzowe AB w Polsce liczą już ponad tysiąc punktów sprzedaży. Naj-

większy jest Alsen (555 salonów na koniec I kw. 2022 r.), a dalej Kakto ze sprzętem RTV/AGD 

(303 placówki) i Wyspa Szkrabów z zabawkami (167 sklepów). Natomiast łącznie z Czechami 

i Słowacją sieć franczyzowa grupy AB liczy około 2 tys. punktów. Wzrost obrotów w sieciach 

w trzech krajach wyniósł w I kw. br. w sumie 12 proc. rok do roku. 

Dominik Wcibisz objął nowe stanowisko w międzynarodowych strukturach Iron 

Mountain. Jako Regional Implementations Lead będzie odpowiedzialny za zarządzanie zespo-

łami specjalistów w zakresie wdrożeń projektów, a także rozwoju i implementacji oprogramo-

wania dla klientów w regionie Europy Środkowej, DACH i Beneluxu. Dominik Wcibisz dołączył 

do Iron Mountain Polska w 2010 r. Na nowe stanowisko awansował z funkcji Digital Solutions 

Managera, którą pełnił przez ponad 2 lata. 

Lenovo w roku fi nansowym 2021/2022 (zakończonym 31 marca br.) po raz kolejny 

osiągnęło duży wzrost sprzedaży i zysku. Przychody poprawiły się o 10 mld dol. już drugi rok 

z rzędu – zwiększyły się o 18 proc., do 71,6 mld dol., a zysk netto o 72 proc., do 2 mld dol. Co 

istotne, wszystkie główne biznesy Lenovo są teraz rentowne (dotychczas przez ładnych kilka 

lat biznes infrastrukturalny miał stratę). Jednak w ostatnim kwartale roku obrotowego (I kw. 

2022 r.) dynamika już nieco siadła – sprzedaż była wyższa o 7 proc. rok do roku (blisko 17 mld 

dol.), a zysk o 58 proc. (412 mln dol.). Pomimo kolejnego bardzo dobrego roku Lenovo ostrzega, 

że branżę czeka słabszy okres – dostawy spowolnią, ponieważ blokady związane z Covid-19 

w Chinach w marcu i kwietniu mocno poszarpały i tak już nadwyrężony łańcuch dostaw.

Grupa Asseco Poland zwiększyła sprzedaż w kraju o blisko 10 proc. w I kw. 

2022 r., do 467,7 mln zł. Oznacza to udział lokalnego biznesu na poziomie 11,5 proc. w global-

nych przychodach (4,1 mld zł) największego polskiego koncernu informatycznego. Jeśli nato-

miast chodzi o sprzedaż w segmencie Asseco Poland (obejmuje on spółki z grupy, osiągające 

przychody głównie na polskim rynku), to ich obroty wyniosły w I kw. br. łącznie 408,4 mln zł 

wobec 366,8 mln zł przed rokiem (+11,3 proc.). W I kw. 2022 r. wyraźnie wzrosła sprzedaż As-

seco w kraju do instytucji publicznych i jest to największy pod względem obrotów sektor rynku 

grupy w kraju (211 mln zł w minionym kwartale).

Komputronik w roku obrotowym 2021/2022 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 

2022 r.) zwiększył przychody o 20 proc., do blisko 1,7 mld zł, zaś zysk (przed opodatkowa-

niem) o ponad 50 proc., do 18,8 mln zł. Dane mają charakter wstępny i mogą się różnić od 

liczb zaprezentowanych w sprawozdaniu fi nansowym po zakończeniu badania przez audyto-

rów. Jednostkowo po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22 zysk netto Komputronika 

wyniósł 9,6 mln zł wobec 4,8 mln zł przed rokiem, podczas gdy zysk przed opodatkowaniem 

14,1 mln zł (wzrost o 93 proc.), przy przychodach 1,27 mld zł (wzrost o 23 proc.). 

"Będzie bardzo duża 
wojna cenowa, czy to 
w dystrybucji czy w re-
tailu” – Piotr Bieliński, 

prezes Actionu. 

„Mamy zagwarantowa-
ną marżę. Problem 
ceny to problem 
vendora” – Grzegorz 

Ochędzan, CFO AB. 

Samsung zamierza zmniejszyć planowaną produkcję smartfonów na 2022 r. o 10 proc., 

z 310 mln do 280 mln szt. – donosi koreański dziennik Maeil Business Newspaper. Jako możliwe 

powody wskazuje się niepewną sytuację gospodarczą na świecie. Rosyjska inwazja na Ukrainę 

i przyspieszona przez wojnę infl acja zmniejszyła zapotrzebowanie na smartfony – podkreśla-

ją dziennikarze. Znamienne jest też, że (jak z kolei informuje Bloomberg) Apple zamierza w br. 

wyprodukować około 220 mln iPhone’ów, podobnie jak rok wcześniej, co sugeruje, że nie liczy 

na większą sprzedaż. 

94 proc. polskich fi rm, które padły ofi arą ransomware’u, przyznaje, że atak 

negatywnie wpłynął na ich zyski – wynika z badania Vanson Bourne na zlecenie Sophosa. Jedno-

cześnie ponad połowa przedstawicieli średnich i dużych podmiotów potwierdza, że cyberataków 

w 2021 r. było więcej niż w latach poprzednich, a w ocenie 57 proc. cyberprzestępcy posługują 

się coraz bardziej zaawansowanymi technikami. Blisko połowa (45 proc.) stwierdziła, że zwięk-

szyły się skutki ataków. Na szczęście rośnie świadomość ryzyka: jeszcze w 2020 r. 27 proc. pol-

skich przedsiębiorstw przyznawało, że nie uważa się za potencjalny cel dla hakerów, podczas 

gdy w 2021 r. odsetek ten zmalał do zaledwie 3 proc. 

Trzem cyberprzestępcom postawiono zarzut wyłudzenia 1,7 mln zł. Są 

to obywatele Pakistanu, Indii i Bangladeszu. Grupa przestępcza działała na terenie Warszawy, 

Gdańska, Krakowa, Katowic, Będzina oraz poza Polską. W jej skład według prokuratury wcho-

dziło co najmniej 20 osób. Wobec 17 prowadzone jest odrębne postępowanie karne. Według 

śledczych włamywano się do poczty e-mail, modyfi kując treść korespondencji do kontrahentów, 

zawierającej faktury VAT. Zmieniano numer rachunku bankowego, na który miała trafi ć zapłata. 

W ten sposób pieniądze wpływały na konta założone na „słupy”, a następnie niezwłocznie były 

przelewane na inne rachunki bankowe lub wypłacane w bankomatach. 

Comarch w I kw. br. zarobił „na czysto” na polskim rynku 2,5 mln zł, czyli ponad 10 ra-

zy mniej, niż w I kw. ub.r. (26,4 mln zł). W tym roku zwiększyły się koszty dotyczące sprzedaży 

zarówno zewnętrznym klientom, jak i pozostałym. Z kolei krajowe przychody sięgnęły w oma-

wianym okresie 230 mln zł. Cała Grupa Comarchu w I kw. 2022 r. wypracowała 416,3 mln zł 

przychodów, a więc o 8,4 proc. więcej niż przed rokiem (ponad 32 mln zł). 

Akcjonariusze Intela odrzucili plan wynagrodzeń kadry kierowniczej korpo-

racji – w tym rekordową gażę CEO Pata Gelsingera, któremu za 2021 r. przyznano pakiet warty 

178,6 mln dol. Przeciw było około 65 proc. głosów. Jak twierdzi amerykański CRN, inwestorzy 

byli wstrząśnięci, gdy w lutym Pat Gelsinger ogłosił swój czteroletni plan, warty 43,5 mld dol., 

mający przywrócić Intelowi jego pozycję lidera na rynku czipów. Firmę czekają wielkie inwesty-

cje w Europie, gdzie w ciągu 10 lat Intel zamierza wydać 80 mld euro. Rzecznik Intela zapewnia, 

że opinie akcjonariuszy są traktowane „bardzo poważnie”. 

„Nie ma jednego dobre-
go sposobu migracji 
do chmury” – Piotr 
Szypułka, dyrektor 

w Polcomie. 

CRN nr 6/2022 5

powiedzieli

05_CRN_06_2022 powiedzieli.indd   5 07.06.2022   08:51:54



WYDARZENIA

CRN nr 6/20226

n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Nowe konsorcjum 
polskich firm

Beyond.pl i Grupa MiŚOT rozpoczęli 

strategiczną współpracę. Utworzyli 

konsorcjum pod nazwą Telesynergia. 

Beyond.pl to dostawca usług data cen-

ter i chmurowych, a Grupa MiŚOT jest 

operatorem największego polskiego 

punktu wymiany ruchu EPIX. Celem 

aliansu jest dostarczanie usług łączą-

cych infrastrukturę i komunikację, które 

są przeznaczone dla krajowych i zagra-

nicznych ISP, dostawców treści inter-

netowych (CDN) oraz przedsiębiorstw. 

Udostępniono już nową 

wspólną ofertę. 

Według zapewnień 

konsorcjum trwają 

prace nad dołącze-

niem do partner-

stwa kolejnych firm, 

które mogą dołożyć 

komplementarne usługi.

n Przejęcie w Gdyni
Grupa Symfonia kupiła spółkę HRtec z Gdyni, 

która specjalizuje się w tworzeniu chmurowego 

oprogramowania do zarządzania i automatyzacji 

procesów HR. Działa od blisko 20 lat. Wartość 

transakcji nie została ujawniona. Symfonia dekla-

ruje, że dąży do osiągnięcia pozycji lidera wśród 

dostawców oprogramowania biznesowego dla 

MŚP w Polsce. Pod obecną marką działa od ub.r. 

Do rebrandingu doszło po przejęciu polskiego 

oddziału brytyjskiej grupy Sage, który został 

kupiony przez fundusz Mid Europa Partners za 

około 340 mln zł. Symfonia przejęła już między 

innymi Reset2.pl, producenta oprogramowania 

kadrowo-płacowego oraz Cloud Planet i powią-

zaną z nią spółkę Skanuj.to, producentów i do-

stawców chmurowej platformy do obsługi mikro 

i małych przedsiębiorstw oraz biur rachunko-

wych. Jak zapowiedziano, połączenie Symfonii, 

HRtec oraz Reset2.pl pozwoli na stworzenie 

kompleksowej oferty oprogramowania do obsłu-

gi pracowników. 

n  Sygnity zostanie kupione za ok. 255 mln zł
W maju br. holenderska firma TSS Europe w wyniku wezwania objęła blisko 73 proc. udziałów 

w Sygnity za cenę około 197 mln zł. Celem jest przejęcie 100-procentowej kontroli nad warszaw-

ską spółką, co w sumie będzie kosztować TSS Europe 255 mln zł. TSS Europe należy do kanadyj-

skiej korporacji Constellation Software. Inwestuje w spółki tworzące oprogramowanie dla przed-

siębiorstw, dostarczając im wsparcia finansowego, know–how i możliwości współpracy w ramach 

grupy. TSS (Total Specific Solutions) przejęła już ponad 80 podmiotów z różnych krajów. Na po-

czątku br. sfinalizowała proces zakupu Simple, co kosztowało holenderską firmę ponad 60 mln zł. 

Tym samym dwie duże warszawskie grupy informatyczne, weterani branży obecni od ponad 

30 lat na rynku, znalazły się pod skrzydłami światowych graczy.

n Action połączy się z krakowską spółką 
Action połączy się z Activebrand – krakowską spółką 

z o.o., którą kontroluje w 100 proc. Jej cały majątek 

zostanie przeniesiony na Action SA. Przy czym na 

dzień 30 kwietnia br. wartość tego majątku określo-

no na… zero złotych. Taką kwotę ustalono w oparciu 

o metodę wartości księgowej netto (wartość aktywów 

netto). Activebrand powstał w 2012 r., a po ośmiu latach rozpoczął sprzedaż artykułów dla zwie-

rząt. Ta działalność będzie nadal prowadzona, z tym że bezpośrednio przez Action. Obecnie sta-

nowi już 7–8 proc. obrotów całej grupy i rośnie. W I kw. 2022 r. przychody grupy Action wyniosły 

550,9 mln zł. Zarząd uzasadnia wchłonięcie spółki zależnej oszczędnościami i zamiarem uspraw-

nienia funkcjonowania struktury grupy. To już zresztą kolejna taka konsolidacja. W 2017 r. Action 

przejął cztery spółki zależne: Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl.

n  Mocne zarzuty wobec zarządu i prawników Komputronika
Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, pranie brudnych pieniędzy i łapownic-

two to niektóre zarzuty prokuratury w Słupsku wobec 11 osób z zarządu i prawników 

Komputronika. Akta oskarżenia zawierają 18 tys. dokumentów. Według prokura-

tury wartość szkody to 11 mln zł. W maju br. sprawa trafiła do sądu okręgowego 

w Poznaniu. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Z komentarza Komputronika wynika, 

że sprawa jest związana z ciągnącym się od lat sporem związanym z Clean & Carbon 

Energy (CCE). „Spór ten, rozpoczęty w związku z zawarciem pierwszej ugody w paź-

dzierniku 2014 r., zakończył się drugą ugodą zawartą między stronami w dniu 7 listopa-

da 2017 roku. W ocenie niezależnych ekspertów prawnych to właśnie Komputronik jest 

ofiarą działań grupy firm i osób kierowanych przez Stanisława P. >Paszę<” – twierdzi 

spółka. Poznańska firma utrzymuje, że w sprawie było bardzo wiele wątpliwości co do 

treści dokumentów znajdujących się w aktach śledz-

twa i opinii biegłej powołanej przez prokuraturę; 

wskazuje też na wewnętrznie sprzeczną argumen-

tację prokuratury dotyczącą zarzutów. Komputronik 

twierdzi też, że biegły sądowy ocenił straty finanso-

we grupy w wyniku bezprawnych działań „Paszy” na 

20–30 mln zł, a stosowna ekspertyza została prze-

kazana do akt. Obrońcy mają wnioskować o umo-

rzenie sprawy. Poznańska firma zapewnia, że grupa 

Komputronik nie jest jej stroną i nie ma ona wpływu 

na działalność spółki i jej wyniki finansowe.
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Pod koniec ubiegłego roku spodzie-
wano się spektakularnego debiu-
tu giełdowego startupu Thrasio. 

Ta amerykańska fi rma jest jednym z klu-
czowych graczy wśród tzw. agregatorów 
e-commerce, których działalność pole-
ga na wyszukiwaniu dobrze rokujących 
sklepów internetowych w celu ich zaku-
pu. Jednak wyceniana w ubiegłym roku 
na 10 miliardów dolarów fi rma porzuciła 
swoje plany związane z giełdą, tłumacząc 
to problemami z  audytem fi nansowym. 
W ostatnich tygodniach startup zwolnił 
20 proc. pracowników, wstrzymał zaku-
py i wymienił dyrektora generalnego. Co 
ciekawe, jeszcze do niedawna agregatory 
e-commerce należały do pupilków fundu-
szy venture capital. Czym zatem tłumaczyć 
ten nagły zwrot? 

Thrasio w ciągu czterech lat swojej dzia-
łalności zebrało od inwestorów 2,4 miliar-
da dolarów (sic!). Oczywiście nie jest to 
jednostkowy przypadek. Według Pitch-
Book w samym tylko czwartym kwartale 
ubiegłego roku inwestycje venture capital 
osiągnęły rekordowy poziom 95 miliar-
dów dolarów. Startupy stały się w ostat-
nich latach benifi cjentami niskich stóp 
procentowych i spadku liczby akcji spółek
publicznych. Oba czynniki przyciągnęły 
inwestorów do kapitału wysokiego ryzy-
ka. Trend ten umocnił się wraz z nadej-
ściem pandemii. Fundusze venture capital 
zwiększyły wówczas swoje zainteresowa-
nie startupami technologicznymi, ponie-
waż aplikacje i cyfrowe usługi stały się 
wyjątkowo gorącymi aktywami. 

Jednak od kilku miesięcy mamy do czy-
nienia z odwrotem. Inwestorzy unikają 
wysokich wycen i domagają się, aby fi rmy 
wydawały mniej i poprawiały swoje mar-

Koniec imprezy

że, choć jeszcze do niedawna ważniejszy 
od rentowności był szybki wzrost przy-
chodów. PitchBook informuje, że skala in-
westycji venture capital zmalała o 26 proc. 
w pierwszych trzech miesiącach tego roku 
w ujęciu kwartalnym. Natomiast według 
Carta, począwszy od końca ubiegłego roku 
do pierwszego kwartału bieżącego roku, 
wyceny szybko rozwijających się startu-
pów spadły średnio o 42 proc.

Zaciskanie pasa
Presja ze strony funduszy VC skłoniła star-
tupy, które jeszcze kilka miesięcy temu pię-
ły się w górę, do zwalniania pracowników, 
ograniczania wydatków na marketing, anu-
lowania projektów… Matt Schulman, dyrek-
tor generalny fi rmy programistycznej Pave, 
żali się, że inwestorzy analizują marże brut-
to w sposób, w jaki nie robili tego wcześniej. 
W odpowiedzi na to menadżer sporządził 
listę piętnastu potencjalnych sposobów na 
zmniejszenie wydatków. Jednym z nich by-
ło zwiększenie zatrudnienia 
w tańszych regionach, takich 
jak Ameryka Łacińska. 

W ciągu dekady inwe-
storzy przeznaczyli 1,3 bi-
liona dolarów na startupy, 
tworząc rocznie setki fi rm, 
które osiągnęły wyceny po-
wyżej miliarda dolarów. Tym 
samym przyciągały zaintere-
sowanie zagranicznych rządów i czołowych 
funduszy hedgingowych. W 2021 roku fun-
dusze venture capital zebrały 132 miliardy 
dolarów na inwestycje w startupy, a więc 
prawie dwukrotnie więcej niż w 2019 roku 
i sześciokrotnie więcej niż dziesięć lat te-
mu, kiedy liczba funduszy wynosiła około 
jednej trzeciej obecnej. 

n Wojciech Urbanek

Inwestorzy venture capital stają się coraz mniej pobłażliwi dla 
technologicznych startupów i przykręcają kurek z pieniędzmi. 
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Startupy, które pozyskiwały od inwesto-
rów duże sumy przy wysokich wycenach, 
znalazły się pod presją rozwoju. W rezulta-
cie szybko zaczęły zwiększać zatrudnienie 
i dokonywać często niezbyt przemyśla-
nych przejęć, co w większości przypadków 
doprowadziło do znacznego pogorszenia 
jakości pracy. 

Nie najlepszą passę mają też najwięk-
sze spółki technologiczne, tak przecież 
świetnie radzące sobie w czasie pande-
mii. Akcje Meta i Amazona spadły w tym 
roku o ponad 30 proc., zaś Apple’a, Micro-
softu i Alphabetu o około 20 proc. Wyjąt-
kowo trudny czas ma Netfl ix, ze spadkiem 
aż o 69 proc. Złe wiadomości napłynę-
ły też między innymi z SoftBanku, któ-
ry w pierwszym kwartale bieżącego roku 
stracił na inwestycjach w spółki technolo-
giczne rekordowe 26,2 miliarda dolarów. 

Trudno się zatem dziwić mi-
norowym nastrojom panują-
cym w Dolinie Krzemowej.

Jednak, jak to zwykle by-
wa nawet w najczarniejszych 
czasach, nie wszyscy tracą 
rezon. „Moim zdaniem nie 
jest to scenariusz z 2001 ani 
z 2008 roku. Po prostu słabsze 
startupy nie otrzymują fi nan-

sowania, co uważam za zdrowe zjawisko” 
– podkreśla John Chambers, były dyrek-
tor generalny Cisco Systems, a dziś jeden 
z inwestorów venture capital. I w zasadzie 
trudno się z nim nie zgodzić. 

Artykuł powstał na podstawie materia-
łów z The Wall Street Journal. 
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passę mają też 
największe 
spółki 
technologiczne.

dla startupów
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n  Broadcom kupi VMware’a 
za 61 mld dol.

Broadcom, producent czipów, przejmie 

VMware’a za 61 mld dol. Finalizacja transakcji 

ma nastąpić w 2023 r. Z zapowiedzi wynika, 

że po fuzji obecna grupa software’owa

Broadcoma będzie działać pod marką 

VMware’a, włączając oferowaną infrastruk-

turę i oprogramowanie zabezpieczające do 

rozszerzonego portfolio tej firmy. Producent 

czipów przejął w minionych latach rów-

nież inne duże firmy software’owe: CA 

Technologies i biznes enterprise Symanteca.

Analitycy spekulują, że Broadcom buduje 

swoje możliwości oprogramowania z myślą 

o chmurze i chce umocnić się na atrakcyjnym 

rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw. 

Jednym z największych beneficjentów trans-

akcji będzie Michael Dell, obecnie największy 

udziałowiec VMware’a (41 proc.).

Naukowcy z  Politechniki War-
szawskiej, na czele z prof. Lesz-
kiem Niedzickim, odkryli i  po 

cichu wdrożyli pierwszy na świecie elek-
trolit, który nawet trzykrotnie wydłu-
ża żywotność akumulatora samochodu 
elektrycznego. Do tego wdrażają zupełnie 
nową generację elektrolitów pozbawio-
nych fl uoru – bardzo toksycznego w razie 
pożaru, co może uratować życie tysiącom 
ludzi na Ziemi! Polacy tym samym jako 
pierwsi na świecie opracowali nowy elek-
trolit z użyciem mniej toksycznego ma-
teriału, który sprawia, że ogniwo działa 
dłużej i wolniej się starzeje. To drugi w hi-
storii tworzenia przez człowieka baterii 
taki związek – w stosunku do dotychczas 
stosowanego posiada zbliżone parametry 
elektryczne, ale dużo lepsze odnośnie do 
odporności temperaturowej i chemicznej. 

Okrycie polskich naukowców po cichu 
znalazło już zastosowanie w  smartfo-
nach oraz w najnowszych samochodach 
elektrycznych. Związek ten, zwany solą 
LiTDI, jest produkowany na licencji Po-
litechniki Warszawskiej przez francuski 
koncern chemiczny Arkema. Jego uży-
cie nawet potraja żywotność baterii, co 
– zwłaszcza ze względu na ich cenę – jest 
istotne w autach. 

Mało tego, bateria wynaleziona przez 
Polaków umożliwia działanie w  dużo 
wyższych temperaturach bez szkód dla 
baterii – bez problemu może ona 
funkcjonować do 90°C.  Dzię-
ki temu znikają ograniczenia dla 
urządzeń i zmniejsza się wymóg 
stosowania chłodzenia w bate-
riach, na przykład tych stoso-

wanych w samochodach elektrycznych. 
Zmniejsza to zużycie energii na utrzymy-
wanie temperatury i tym samym zwiększa 
zasięg samochodu, zwłaszcza w gorące 
dni. Pozwala też zmniejszyć wymagania 
dla fabryk produkujących baterie, a  to 
oznacza niższe koszty produkcji. 

Polscy naukowcy, jak już wskazałem, 
są też pierwszymi na świecie, którym 
w laboratorium udało się stworzyć nową 
generację elektrolitów pozbawionych 
fl uoru niezwykle toksycznego w  razie 
pożaru pojazdu. Powtarzam: to odkry-
cie może uratować życie tysiącom ludzi 
na Ziemi. 

Osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 r. 
nie będzie możliwe bez elektromobilno-
ści, a ta musi być tańsza, sprawniejsza 
i bardziej dostępna, by stała się masowa. 
I to, co zrobili Polacy, to rewolucja w bie-
gu, by tego właśnie dokonać. Duma i moje 
wielkie gratulacje. To jedno z najważniej-
szych odkryć polskiego sektora technolo-
gicznego od lat. 

Nowa generacja
elektrolitów
Polacy, jako pierwsi na świecie, opracowali nowy elek-
trolit z użyciem mniej toksycznego materiału, który 
sprawia, że ogniwo działa dłużej i wolniej się starzeje.

n  Kolejna chmurowa 
inwestycja Google’a 

Google ogłosił, że buduje w Krakowie 

zespół inżynierski, który zajmie się 

tworzeniem najważniejszych elementów 

chmury obliczeniowej. Jak zapowiedzia-

no, będzie realizował samodzielne pro-

jekty tworzenia najważniejszych usług 

i narzędzi, wykorzystywanych przez 

klientów chmury Google’a oraz odpo-

wiadających za działanie światowego 

internetu. Jest to drugie miasto w kraju, 

po Warszawie, gdzie koncern tworzy 

ośrodek inżynierski. W 2021 r. w stolicy 

uruchomił Centrum Rozwoju Technologii 

Google Cloud, które jest największe w 

Europie. Z kolei w ub.r. we Wrocławiu po-

wstał zespół wsparcia dla klientów usług 

chmurowych. Niedawno ogłoszono wartą 

około 2,7 mld zł inwestycję Google’a 

w zakup kompleksu biurowego Warsaw 

Hub, w którym obecnie działa stołeczne 

centrum. W planach jest jego rozbudowa.  

n Maciej Kawecki
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Oddane do użytku centrum danych 
zostało przejęte przez Grupę 3S 
w  ubiegłym roku, a  następnie 

zmodyfi kowane i  odnowione. Wcześniej 
dzierżawcą obiektu był globalny dostawca 
technologii informatycznych, który świad-
czył tam usługi dla jednego ze swoich mię-
dzynarodowych kontrahentów. 

– Uruchomienie centrum danych w Gdań-
sku pozwoliło nam skompletować infra-
strukturę teleinformatyczną przeznaczoną 
do świadczenia usług dla lokalnego bizne-
su. Już od dwóch lat rozbudowujemy sieć 
światłowodową w Trójmieście. Obecnie li-
czy ona blisko 200 kilometrów, a  docelo-
wo ma być ich około 500 – mówi Tomasz 
Mrozowski, CEO Grupy 3S. 

Grupa 3S otworzyła swoje pierwsze cen-
trum danych jedenaście lat temu w Kato-
wicach. W następnych latach fi rma, oprócz 
dwóch kolejnych w tym mieście, urucho-
miła podobne obiekty w Warszawie, Kra-
kowie oraz Bytomiu. Gdańskie centrum 
danych jest siódmą placówką, a łączna po-
wierzchnia klastra data center Grupy 3S 
wynosi ponad 5300 m2. Ofertę dzierżawy 
infrastruktury uzupełnia wsparcie inżynie-
rów wyspecjalizowanych w projektach ko-

lokacyjnych, chmurowych, monitorowaniu 
infrastruktury IT i zabezpieczaniu danych. 
Grupa dysponuje w skali Polski własną in-
frastrukturą światłowodową o  długości 
6000 km. Operator dużą wagę przywiązuje 
do współpracy z partnerami strategicznymi. 

– Od początku stawiamy na spraw-
dzonych i zaufanych partnerów technolo-
gicznych. W przypadku sprzętu wyszliśmy 
z założenia, że chcemy pracować na spraw-
dzonych i dobrze ocenianych przez naszych 
klientów urządzeniach. Dlatego też uży-
wamy wyłącznie serwerów wyposażonych 
w procesory Intela. W segmencie produktów 
do wirtualizacji wybraliśmy VMware, a jed-
nocześnie cały czas współpracujemy z Mi-
crosoft oraz Veeam, który dostarcza systemy 
do backupu maszyn wirtualnych – tłumaczy 
Tomasz Doligalski, członek zarządu spółek 
Grupy 3S oraz dyrektor ds. usług IT.

Warto na koniec dodać, że biuro regio-
nalne Grupy 3S działa w Gdańsku od 2020 
roku, a operator poza inwestycjami w infra-
strukturę prowadzi szereg działań, których 
celem jest pozyskanie do współpracy part-
nerów handlowych. 

– W tej chwili posiadamy 62 aktywnych 
partnerów, choć podpisanych umów agencyj-

nych jest około 200. Nie ukrywam, że chce-
my mocniej skoncentrować się na północy 
i tam właśnie poszukujemy fi rm chętnych 
do współpracy. W Trójmieście mamy osobę 
odpowiedzialną za budowanie kanału part-
nerskiego w tej części kraju. Chciałabym przy 
tym podkreślić, że obok kolokacji czy chmu-
ry oferujemy zarówno usługi telekomuni-
kacyjne – dostępu do Internetu, Transmisji 
Danych czy Dzierżawy Włókien – jak i za-
awansowane rozwiązania w postaci central 
wirtualnych – podsumowuje Anna Serda, 
dyrektor sprzedaży pośredniej w Grupie 3S. 

Firma dostrzega ogromny potencjał na 
Pomorzu, bowiem działa tutaj wiele fi rm 
idących z duchem czasu i stawiających na 
cyfryzację. To przedsiębiorstwa, które po-
szukują profesjonalnych dostawców i part-
nerów, zapewniających bezpieczeństwo 
ich danych i środowisk IT.

Grupa 3S, należąca do spółki P4, uruchomiła w Gdańsku 
centrum danych o powierzchni 500 m2. To pierwszy tego 
typu obiekt operatora w Trójmieście i siódmy w Polsce.

Grupa 3S  
wyrusza na północ 

Gdańskie centrum danych Grupy 3S o mocy 
1,2 MW pomieści 192 szafy rack i umożliwia podłączenie 
do sieci dowolnego operatora telekomunikacyjnego. 
Dzięki redundancji zasilania i chłodzenia – dwóm 
niezależnym liniom energetycznym, systemom UPS 
i agregatom prądotwórczym – gwarantuje 72 godziny 
działania przy pełnym obciążeniu w przypadku odcięcia 
obiektu od bieżących dostaw energii. W obiekcie zasto-
sowano technologię free-coolingu – chłodzenia w oparciu 
o system wody lodowej i podział na zimne oraz ciepłe 
korytarze. Dzięki temu uzyskano współczynnik 
efektywności energetycznej PUE na poziomie 1.5. 

Tomasz Mrozowski, 
CEO Grupy 3S 

Nasz nowy obiekt jest 
najbardziej profesjonal-
nym centrum danych na 
Pomorzu, które posiada 

Infrastructure as a Service czy serwerów wirtu-
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Lista błędów, jakie popełniają fun-
dusze venture capital, którą niedawno 
zamieściłeś w mediach społecznościo-
wych, liczy ponad 120 punktów. Na-
prawdę jest aż tak źle? 
Szymon Janiak Z każdym z wymienio-

nych przeze mnie błędów zetknąłem się 

osobiście. Listę opracowałem i opubli-

kowałem nie dla samej krytyki, ale że-

by ci, którzy chcą się uczyć na błędach, 

łatwiej je dostrzegli. Uważam, że polski 

rynek VC rozwija się w dobrą stronę, ale 

trzeba uświadamiać zarówno inwesto-

rów, jak i founderów, co jest 

dla nich dobre, a co złe. Z ko-

rzyścią dla wszystkich. 

n A nie lepiej skoncentro-
wać się na prowadzeniu fun-
duszu, korzystając z błędów 
innych, zamiast wytykać je 
palcami i  samemu narażać 
się na krytykę? 
Za wsadzanie kija w mrowi-

sko już nie raz dostałem po 

głowie. I to zarówno od zarządzających 

funduszami, jak i founderów. Spójrzmy 

jednak na to z innej perspektywy: ana-

lizuję około 1300 spółek rocznie, in-

westując w jedynie dziesięć z nich. To 

oznacza, że zostaje 1290, którym od-

mówiłem fi nansowania. Czy ich foun-

derzy są szczęśliwi z  tego powodu? 

Oczywiście nie, ale czy to znaczy, że 

mam zmienić zasady działania, żeby 

się wszystkim podobać? W tym bizne-
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sie z defi nicji trzeba mieć grubą skórę. 

A wracając do pytania, to kiedy ja zaczy-

nałem działać na rynku VC, brakowało 

mi informacji o jego jasnych i ciemnych 

stronach. Musiałem się uczyć na wła-

snych błędach, a nie cudzych. Dlatego 

teraz, korzystając ze zdobytego do-

świadczenia, chcę edukować inwesto-

rów i founderów. A przy okazji, dzięki 

temu, że promuję dobre standardy, lu-

dzie wiedzą, czego mogą ode mnie 

oczekiwać, co ułatwia mi pozyskiwanie 

ciekawych projektów, zbieżnych z mo-

imi wartościami. 

n Na co szczególnie warto 
zwrócić uwagę, jeśli chodzi 
o te ciemne strony? 
Chociażby na to, że nie 

wszystkie fundusze powsta-

ły po to, aby zarabiać pienią-

dze dla inwestorów. Dotyczy 

to zwłaszcza funduszy pu-

bliczno-prywatnych. Wie-

lokrotnie spotykałem się 

z sytuacją, że ich zarządzający myślą 

głównie o swoim interesie, a pozostałe 

dwie strony tego układu, czyli fi nansu-

jący fundusze inwestorzy oraz będący 

ich odbiorcami founderzy startupów 

nie mają dla nich znaczenia. 

n A jak to powinno wyglądać w ideal-
nym świecie? 
W idealnym świecie obowiązuje zasa-

da win-win-win. W sytuacji, gdy spółka 

się rozwinie i zacznie zarabiać pienią-

dze, to powinni z nich korzystać przede 

wszystkim founderzy, następnie inwe-

storzy, a na koniec osoby zarządzają-

ce funduszami. Tak, aby wszyscy byli 

zadowoleni. Jednak w realnym życiu 

bardzo dużo, bo kilkadziesiąt procent 

funduszy nigdy nie zwraca inwestorom 

powierzonego im kapitału. 

n Ryzyko jest duże, ale zarobki, jeśli 
się pojawią, mogą być zaskakująco wy-
sokie. Na tym to polega.
W  rzeczywistości to ciężki kawałek 

chleba, bo jeżeli przykładowo fundusz 

ma 40 milionów złotych kapitalizacji, 

to najpierw trzeba odzyskać te pienią-

dze – głównie na kolejnych tzw. exitach. 

Najczęściej będzie to sprzedaż startupu 

jakiejś większej spółce lub debiut gieł-

dowy. Dopiero po latach, z nadwyżki 

powyżej tych 40 przykładowych milio-

nów, fundusz dostaje swoje 20 do 30 

procent, które trzeba jeszcze podzie-

lić pomiędzy dwóch, trzech partnerów 

funduszu. 

n Ile lat trwa taki proces inwestycyjny 
w przypadku jednego funduszu? 
Przeciętny czas życia funduszu to jest 

osiem do dziesięciu lat. Przez pierwszą 

połowę tego okresu trwa budowanie 

portfela spółek, a później następuje wy-

chodzenie z kolejnych inwestycji. Tak 

naprawdę więc najczęściej dopiero po 

dziesięciu latach zarządzający fundu-

JEDNOROŻCÓW 

KANAPA CRN POLSKA

Niestety,
większość
funduszy 
nie zwraca 
powierzonego 
im kapitału.

Nie szukam  
„Kiedy zaczynałem działać na rynku VC, brakowało mi informacji o jego jasnych 
oraz ciemnych stronach. Musiałem się uczyć na własnych błędach, a nie cudzych”
– mówi  Szymon Janiak, partner zarządzający funduszem Czysta3.vc. 
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szami mogą na tym zarobić lub nie. To 

okres na tyle długi, że część z nich za-

czyna wątpić w to, czy ma to sens, czy 

dowiozą wynik, czy aby nie okaże się, 

że po dekadzie ciężkiej pracy nic z te-

go nie będzie. A to z kolei może rodzić 

określone oczekiwania, niekoniecznie 

zgodne z wolą inwestorów. 

n To znaczy? 

Część zarządzających zaczyna skupiać 

się na uzyskaniu możliwie najwyższej 

pensji, która stanowi opłatę ponoszoną 

przez inwestorów za zarządzanie fun-

duszem. Zarządzający wynajmują więc 

możliwie tanio zespół młodych anality-

ków, co daje im przestrzeń do windowa-

nia swoich zarobków. I jeśli mają je na 

poziomie, dajmy na to, 20 tysięcy zło-

tych, to nawet, jeśli po tych 10 latach 

nie dostaną pokaźnych bonusów za do-

bre wyniki funduszu, nie ma tragedii, bo 

i tak co miesiąc dostają dobre pieniądze. 

Zresztą na tyle dobre, że nierzadko bio-

rą się za poboczne inwestycje, zakłada-

ją jakieś małe firmy i nie angażują się 

w stu procentach w rozwój funduszu. 

n Brak zaangażowania na ryzykownym, 
zmiennym i wysoce konkurencyjnym 
rynku startupów to więcej niż błąd, to 
zbrodnia. 
A to nie jedyna pokusa. Kolejna wiąże 

się z silnym lewarem w postaci alokacji 

kapitału, jakim dysponują zarządzają-

cy funduszami. Od nich bowiem zależy, 

gdzie tak naprawdę popłyną pieniądze 

z funduszu. Zdarza się, że inwestycja 

jest uzależniona od tego, czy startup 

będzie kupował produkty w konkretnej 

spółce, czy zamawiał usługi w jakiejś 

wskazanej przez fundusz kancelarii 

prawnej. Oczywiście nie mogą to być 

podmioty powiązane formalnie z wła-

dzami funduszu, bo to jest zakaza-

ne. Jednak w takich sytuacjach gołym 

okiem widać, że stworzyły one sobie 

alternatywne źródło przychodów. To 

działanie nieetyczne, a przy tym często 

nieuzasadnione biznesowo. Podobnie, 

jak wstawianie przez fundusz swojego 

prezesa zarządu z wysokim wynagro-

dzeniem bądź ustalanie wysoko od-

płatnej rady nadzorczej. To są bardzo 

kłopotliwe sytuacje z punktu widzenia 

inwestorów i founderów. 

n Czy i jak inwestorzy mogą temu prze-
ciwdziałać? 
Co do zasady inwestorzy mają formalny 

zakaz angażowania się w decyzyjność 

funduszu. Co ma głęboki sens, biorąc 

pod uwagę, że w przeciętnym fundu-

szu venture capital jest 20–30 inwesto-

rów. Gdyby każdy z nich miał wpływ 

na decyzje władz funduszu, to wytwo-

rzyłby się totalny miszmasz. A zatem 

mamy do czynienia z sytuacją analo-

giczną, jak w przypadku funduszy TFI, 

którym przekazujemy swoje pieniądze 

i liczymy na to, że będą one dobrze za-

rządzane. 

n Co w takim razie inwestor może? 
Kiedy decydujemy się włożyć pienią-

dze do funduszu, stajemy się Limited 

Partnerem. Z kolei ktoś, kto zarządza 

funduszem jest General Partnerem. 

Obie te strony łączy umowa inwesty-

cyjna, w której powinny być okre-

Najwięcej 
nadużyć 
widziałem  
w funduszach 
publiczno- 
-prywatnych.
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Najwięcej nadużyć widziałem w fundu-

szach publiczno-prywatnych. Pieniądz 

publiczny jest zwykle łatwiejszy do 

zebrania niż prywatny, przez co z de-

finicji przyciąga kombinatorów, którzy 

mają więcej dojść niż talentu. Przed laty 

więc, kiedy ruszały rządowe programy, 

kapitał bywał transferowany do pod-

miotów powiązanych z takimi osoba-

mi i dopiero z czasem zostało to mocno 

uszczelnione. Powstała nawet „czarna 

lista” osób, które już nigdy nie powin-

ny dostać do ręki publicznych pienię-

dzy. Niemniej nigdy nie uda się w pełni 

uszczelnić państwowego systemu i nie-

uczciwi ludzie zawsze będą się poja-

wiać. Na szczęście fundusze w Polsce są 

teraz mocno kontrolowane. Nawet naj-

mniejszy musi przybrać postać alterna-

tywnej spółki inwestycyjnej i działać 

pod nadzorem KNF-u.

 

n W takim razie jak ocenić angażowanie 
publicznych środków w rozwój rynku 
VC? 
To dobry pomysł, bo służy rozwojowi 

tego rynku. Zresztą sprawdziło się to 

też w wielu innych krajach. Ułatwiając 

inwestowanie, mechanizm ten sprawia, 

że jest więcej chętnych do wykładania 

swoich prywatnych środków. W  ten 

sposób wiele osób uczy się w prakty-

ce, jak lokować kapitał, czego nie da się 

poznać z książek. Zwykle trzeba naj-

pierw stracić, żeby potem zyskać, a ła-

twiej podjąć ryzyko, jeśli dzielimy je ze 

skarbem państwa. 

n Prywatnym funduszom jest 
więc trudniej pozyskać chęt-
nych do inwestowania? 
Oczywiście. Fundusz prywat-

ny musi znaleźć osoby, które 

powierzą mu swoje pieniądze. 

W Polsce, gdzie są to zwykle 

właściciele firm lub członko-

wie zarządów dużych przed-

siębiorstw, znalezienie chętnych wcale 

nie jest łatwe, bo wiąże się z dużym 

ryzykiem finansowym. Żeby więc ten 

sektor się rozwijał, wchodzą do nie-

go z pieniędzmi publicznymi instytu-

cje państwowe, stosując szereg zachęt. 

Na przykład w modelu asymetrii zy-

sków, gdzie inwestorzy wpłacają poło-

KANAPA CRN POLSKA
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ślone, jasne zasady działania funduszu, 

w tym proces inwestycyjny oraz me-

tody ochrony kapitału. Wiadomo więc, 

w jaki sposób fundusz powinien dzia-

łać i w tym zakresie inwestorzy mogą 

kontrolować pracę jego zarządu. Każdy 

inwestor musi więc bardzo dokładnie 

przeanalizować umowę i zastanowić 

nad różnymi rodzajami ryzyka. Po pod-

pisaniu umowy, jeśli zarząd przestrze-

ga jej zasad, inwestor staje się biernym 

obserwatorem. No chyba, że ma do-

świadczenie w jakimś obszarze i chce 

się zaangażować w rozwój któregoś ze 

startupów, otwierając mu na przykład 

różne drzwi na rynku czy dzieląc się 

wiedzą. W każdym razie, zanim zde-

cydujemy się na rolę inwestora, trze-

ba sobie zdawać sprawę z mechaniki 

działania funduszów. Obecnie rynek się 

zunifikował i zapisy umów są zestanda-

ryzowane. W efekcie umowy w solid-

nych funduszach są bardzo do siebie 

podobne. Kluczowy stał się więc wybór 

doświadczonych osób, którym chcemy 

powierzyć swój kapitał. 

n Jak wybrać takie osoby i jak odróżnić 
solidne fundusze od tych gorszych? 

Najprościej rzecz ujmując, dobry fun-

dusz to taki, który daje inwestorom 

dobre zwroty z  inwestycji. Różne są 

strategie i taktyki działania, ale na ko-

niec dnia liczy się wynik finansowy. 

Jak fundusz nie jest nowy, to można 

sprawdzić wartość jego portfela po ko-

lejnych rundach, jak też realny kapi-

tał, który wrócił po tych 

latach do funduszu i  do 

inwestorów. Można ta-

kie parametry obiektyw-

nie oceniać. No chyba, że 

mamy do czynienia z no-

wym funduszem i wtedy 

trzeba uwierzyć w zarzą-

dzających nim ludzi, czy to 

mając referencje od zna-

jomych, czy w oparciu o ich wcześniej-

sze sukcesy w biznesie lub bankowości 

inwestycyjnej. Wybór zarządzających 

jest moim zdaniem trudniejszy niż wy-

bór funduszu. 

n Czy są jakieś rodzaje funduszów, na 
które szczególnie trzeba uważać? 

wę funduszy, a druga połowa to środki 

publiczne. Zatem wkład jest na zasadzie 

fifty-fifty, ale jeśli pojawi się zysk, to 

inwestorzy nie muszą dzielić się nim 

z państwem. Bywa i  tak, że na każ-

dą złotówkę od inwestora prywatnego 

przypada kilka złotych ze środków pu-

blicznych. Zarobek inwestora jest więc 

kilka razy większy niż byłby, gdyby za-

inwestowane środki pochodziły w cało-

ści z jego kieszeni. 

n Czy, biorąc pod uwagę statystyki, 
warto inwestować w polskim sektorze 
venture capital? 
Zacznijmy od tego, że działa na nim 

w sumie od 100 do 130 funduszy, li-

cząc z tymi najmniejszymi. Przy czym 

statystycznie ponad połowa nie zwra-

ca zainwestowanego w nie kapitału. 

W mojej ocenie tak naprawdę mamy 

jedynie około 20 dobrych funduszy, 

którym nie bałbym się powierzyć pry-

watnego kapitału. Oczywiście zdając 

sobie sprawę, że mógłbym stracić, ale 

jednak ze sporą szansą na zarobek. 

Wiem, że nie każdy się zgodzi z tak su-

rową oceną rynku, niemniej ja tak wła-

śnie uważam. 

n Trudno mi z tym polemizować, bo nie 
znalazłem raportów kompleksowo ob-
razujących stan rodzimego segmentu 
VC. 
Bo takich raportów nie ma, co stano-

wi ciekawostkę samą w sobie. Ktoś, kto 

chce inwestować, ma problem z oceną 

poszczególnych funduszy. W tym celu 

musi polegać na danych, które uzyska 

bezpośrednio od każdego z nich, bada-

jąc też sprawozdania finansowe i anali-

zując dane spółek portfelowych. Jednak 

wyniki finansowe często nie oddają ich 

potencjału, a więc analizy te są obarczo-

ne błędem. Poza tym kluczowa kwestia 

to rzeczywisty zwrot z zainwestowane-

go kapitału i raporty z tym wskaźnikiem 

byłyby bezcenne dla inwestorów. Może 

kiedyś ktoś zacznie takie raporty publi-

kować. W każdym razie ważne jest też 

to, że sama ocena portfela często pole-

ga jedynie na szacunkowej wartości po-

siadanych aktywów – nie na realnych 

pieniądzach, które udało się zarobić. Pa-

radoksalnie często nie idzie to w parze. 

Tak naprawdę  
mamy jedynie 
około 20 
dobrych 
funduszy.
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n Jak w takim razie ten wskaźnik wy-
gląda w waszym funduszu? 
Są fundusze, które chwalą się przed in-

westorami największym wskaźnikiem 

rund fi nansowania, bądź największą 

wartością portfela spółek. Ja podcho-

dzę do tego bardzo pragmatycznie 

– szanuję pieniądze inwestorów i cie-

szę się, że na koniec minionego roku na-

sze spółki miały ponad 40 mln zł obrotu 

i 4 mln zł zysku. Chcę zwrócić inwesto-

rom kapitał, skupiając się na spółkach, 

na których ten zwrot nie jest wpraw-

dzie tak zawrotny jak widzimy często 

w mediach, ale znacznie pewniejszy. 

Mówiąc wprost – nie szukam jednoroż-

ców, w przypadku których zwrot jest gi-

gantyczny, ale ryzyko ogromne. W tym 

kontekście spotkałem się na przykład 

z zarzutem, że zdarzało nam się obej-

mować ponad 40-procentowe udzia-

ły, co w tradycyjnym ujęciu VC mija się 

z celem, bo próg jest zbyt wysoki, by 

pozyskać kolejnego inwestora. Szko-

puł w tym, że to jest celowe działanie 

dotyczące spółek, które nie wpisują się 

swoim profi lem w zakres tradycyjnego 

VC. Ma to sens tylko wtedy, gdy wiem, 

że fi rma nie będzie potrzebowała kolej-

nego fi nansowania, bo zacznie szybko 

zarabiać, między innymi dzięki wspar-

ciu i kontaktach, które zaoferuję. Waż-

ne, że obie strony się na to godzą i są 

zadowolone. Wiele podmiotów z nasze-

go portfela tak właśnie działa – kiedyś 

było to założenie, dziś po trzech latach 

efekt jest taki, że w przypadku szeregu 

podmiotów kapitał inwestorów został 

już zwrócony, founderzy mają wysokie 

pensje i co roku otrzymują dywidendy. 

Dla wielu właśnie to jest zdecydowanie 

bardziej korzystne niż dramatycznie ni-

skie w stosunku do kompetencji wyna-

grodzenie i niepewna obietnica tego, że 

zarobią coś w przyszłości. Spółka mo-

że być warta na papierze kilkadziesiąt 

milionów, a founder może z niej nie zo-

baczyć złotówki. To kwestia strategii, 

oczekiwań każdej ze stron i wspólne-

go celu. 

n Ale przez to takie spółki z waszego 
portfela nie są atrakcyjne w kolejnych 
rundach fi nansowania dla funduszy VC. 
To prawda, ale ja celowo chcę rozwi-

jać je w innym modelu. Tu trzeba też 

wskazać, że nasz portfel jest zdywer-

syfi kowany, to znaczy mamy też spół-

ki, w których obejmujemy niewielkie 

udziały – kilka, kilkanaście procent, 

bo to tradycyjna droga VC i  inaczej 

się nie da. Tak działa ten rynek. I już 

mamy na koncie inwestycje kontynu-

acyjne na atrakcyjnych mnożnikach 

w takich spółkach. Inwestujemy jed-

nak często też w spółki, które szyb-

ko stają się rentowne, a  zarabiamy 

na dywidendzie. Przy czym na przy-

kład 60 procent udziałów ma foun-

der, a 40 procent nasz fundusz. Dzięki 

temu po kilku latach zainwestowany 

kapitał wraca w całości, po czym za-

czyna przynosić czysty zysk. I to spo-

ro przed tym, zanim dojdzie do exitu. 

Owszem, nie zarobimy w takim mode-

lu 50 razy tyle, ile zainwestowaliśmy, 

ale małą łyżeczką w kilka lat zdecydo-

wanie wyjdziemy na swoje. Dla mnie 

w naszym przypadku efekty są lep-

sze niż w przypadku próby polowania 

na jednorożce. Chcę, żeby inwestorzy 

widzieli wartość we współpracy z na-

mi, korzystając z zasady win-win-win. 

Dzięki temu wiem, że jak założę kolej-

ny fundusz, to znajdę chętnych inwe-

storów, bo obronię się wynikami i już 

dziś mam takie propozycje, więc roz-

ważam co dalej. Wiem też, że na prze-

strzeni tych kilku lat, odkąd zaczęliśmy 

działania, polski rynek VC się zmienił, 

w  związku z  czym mam pomysł na 

nieco inną strategię. Na szczegóły już 

niedługo przyjdzie czas. Wracając do 

teraźniejszości – ważne jest to, że na 

szeregu naszych spółek zarobiliśmy 

już tyle, że przyniosły one zwrot dla 

inwestorów i nie w formie papierowej 

obietnicy, ale gotówki. 

SZYMON JANIAK 
Doświadczony menedżer, inwestor i prelegent. Był między innymi dy-
rektorem marketingu i przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Tri-
nity, inwestującej w spółki technologiczne oraz świadczącej usługi 
corporate fi nance (IPO, M&A, wycena przedsiębiorstw). Pełnił też 
funkcję dyrektora marketingu OORT Inc. – startupu z segmentu IoT 
z siedzibą w Dolinie Krzemowej. Jako autor artykułów oraz pre-
legent występował na wielu konferencjach branżowych, między 
innymi w Nowym Jorku, Szanghaju i Londynie. Od stycznia 2019 
roku jest dyrektorem zarządzającym funduszu Czysta3.vc. 
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Fakty, ciekawostki i rozmowy

drugie przewidywanie trendów, które będą 
kształtować branżę w perspektywie kolej-
nych 2–3 lat, i wychodzenie im naprzeciw. 
I wreszcie po trzecie podejmowanie prze-
myślanego ryzyka przy jednoczesnym za-
pewnieniu zysku i  rozwoju. Przy czym 
największym atutem, który udało nam się 
wypracować przez te lata, jest zaufanie na-
szych klientów i pracowników. Bez ludzi 
po obu stronach profesjonalni dostawcy 
usług nie są w stanie się rozwijać. 

Kluczowe pytanie brzmi więc: dlacze-
go oddaliśmy w cudze ręce tak świetnie 
prosperującą, rentowną fi rmę działają-
cą na dynamicznie rozwijającym się ryn-
ku? Odpowiedź można podzielić na trzy 
części. 

Szybszy rozwój
Wiedzieliśmy, jak skalować naszą działal-
ność. Predica z sukcesem wkroczyła na 
nowe rynki, takie jak: Katar, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Dania i USA. Utworzyli-

śmy również nowe działy, 
między innymi tożsamo-
ści cyfrowej, analizy da-
nych, a  ostatnio także 
cyberbezpieczeństwa. 
Każde z  tych przedsię-
wzięć wymagało jednak 
wiele czasu – mierzone-
go latami, nie miesiącami. 
Aby móc kontynuować 

naszą misję i pomagać większej liczbie 
klientów w samozarządzaniu, musieliśmy 
zwiększyć zasięgi. 

Nasza konkurencja to w większości glo-
balni integratorzy systemów i czołowe fi r-
my konsultingowe. Korporacje, takie jak 
Accenture/Avanade, IBM, Deloitte, PwC, 
TCS czy HCL Technologies, były atrak-
cyjne zarówno dla naszych potencjalnych 
klientów, jak i pracowników. Podczas gdy 
niektóre z nich dopiero stawiały pierw-
sze kroki w sektorze usług chmurowych 
Azure, my mieliśmy już ugruntowaną po-
zycję. Nasi konkurenci byli jednak w stanie 
błyskawicznie wejść na rynek, dysponując 
bogatymi zasobami i zasięgami. Każde od-
niesione nad nimi zwycięstwo napawa-
ło nas dumą, ale rywalizacja z roku na rok 
robiła się coraz trudniejsza. Dzięki zaple-
czu SoftwareONE możemy stanąć z nimi 
w szranki jak równy z równym.

Podnoszenie poprzeczki
Naszymi klientami są głównie fi rmy mię-
dzynarodowe. Zauważyliśmy, że ciągle 
prosiły nas o więcej – o szerszy zakres 
usług, o bycie bliżej nich, o możliwość ko-
munikacji w innym języku, o stosowanie 
innych technologii. Mając zespół złożony 
z „zaledwie” około 380 osób obsługujących 
szereg usług, często musieliśmy decydo-
wać, które prośby akceptować, a które od-
rzucać. Kto pracował jako konsultant przez 
całe życie, ten wie, jak trudno się odmawia.

Jako część spółki SoftwareONE może-
my oferować kompleksowe usługi obej-
mujące różne technologie chmurowe. Spa-
dło więc ryzyko, że klient usłyszy od nas: 
„Przykro nam, ale nie da rady”. Jednocze-

Minęło już kilka miesięcy, odkąd Predica dołączyła do SoftwareONE. Choć fi rmy zazwyczaj nie 
zwlekają z ogłoszeniem tego typu wieści, ja celowo nie pisałem wiele na ten temat. Teraz, kiedy 
kurz nieco już opadł, chciałbym podzielić się moją perspektywą.

Szczerze mówiąc, poświęciłem sporo 
czasu na to, by przeanalizować nasze 
(to jest moje i pozostałych założycie-

li) motywy i proces decyzyjny, a także przy-
szłość, jaka czeka Predica jako część spółki 
SoftwareONE. Chciałem też zwrócić uwa-
gę na mechanizmy rynkowe, które moim 
zdaniem będą kształtować naszą branżę 
w nadchodzących latach. Postaram się wy-
razić moje przemyślenia jasno i otwarcie. 
Choć nie należy traktować ich jako ofi cjal-
nego oświadczenia SoftwareONE, wpi-
sują się one w naszą wspólną strategię na 
przyszłość.

do globalnego dostawcy 
technologii?
Przez ostatnie 12 lat włożyliśmy wiele pra-
cy w to, aby Predica stała się poważnym 
graczem wśród firm konsultingowych 
wdrażających usługi Microsoft. Z dumą 
mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy ten cel. 
Stworzyliśmy zespół liczący 
ponad 380 osób i jesteśmy czo-
łowym partnerem Microsoft 
w Europie Środkowej, obsłu-
gującym niemal 100 klientów 
w ponad 20 krajach na trzech 
kontynentach. To duże osią-
gnięcie w tak konkurencyjnej 
branży. 

Patrząc wstecz, myślę, że do 
naszego sukcesu w dużej mierze przyczy-
niły się trzy rzeczy. Po pierwsze skupienie 
się na tym, co robić i czego NIE robić. Po 

PREDICA 
otworzyła nowy rozdział

Nikt nie 
narzuca nam 
swojego sposobu 
myślenia.

14_15_CRN_06_2022 Cloud Reseller News.indd   14 07.06.2022   08:54:33



CRN nr 6/2022 15

o usługach CLOUDOWYCH
śnie nie rozdrabniamy się i nadal skupiamy 
się na tym, w czym od zawsze jesteśmy naj-
lepsi: usługach chmurowych Azure i po-
wiązanych z nimi technologiach.

Mieliśmy na tyle szczęścia, że do naszych 
szeregów dołączyli odpowiedni ludzie 
–  pełni energii, ambitni i  zmotywowa-
ni. Trudno w to uwierzyć, ale po 12 la-
tach współpracy zorientowaliśmy się, że 
w niektórych dziedzinach członkowie na-
szej załogi nas przerośli. Nie zawsze byli-
śmy w stanie zapewnić im pole do popisu, 
na które zasługiwali. Dzięki dołączeniu do 
SoftwareONE przed naszym zespołem 
otworzyły się zupełnie nowe horyzonty. 

Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z te-
go, że wybór nowego partnera Predica 
będzie najważniejszą decyzją w  naszej 
dotychczasowej karierze. Pochyliliśmy się 
więc nad nim z należytą uwagą. Na począ-
tek poświęciliśmy dużo czasu na przygoto-
wania. Spotkaliśmy się z ponad 20 fi rmami 
i rozważyliśmy, jakie mamy opcje. W trak-
cie tego procesu otrzymaliśmy nieocenio-
ne wsparcie od naszych partnerów. Na 
specjalne podziękowania zasługują: Wil-
liam Blair (Pedrum Partovi!), White&Case 
(Marek Sawicki!) i PwC. Koniec końców, 
wybraliśmy SoftwareONE – a oni, rzecz ja-
sna, wybrali nas. W żadnym razie nie była 
to jednostronna decyzja. 

SoftwareONE jest największym reselle-
rem Microsoft na świecie, dostarczają-
cym usługi i licencje Microsoft Cloud (ale 
nie tylko) większości spośród swoich 65 
tysięcy (!) klientów. Dołączając do Soft-
wareONE, staliśmy się częścią globalne-
go dostawcy IT zatrudniającego ponad 
8 tysięcy osób w 90 krajach i przeprowa-
dzającego kompleksowe transformacje 
technologiczne na wszystkich czołowych 
platformach chmurowych. 

Co ciekawe, nie jest to nasze pierwsze 
zetknięcie ze spółką SoftwareONE. Jej 
świętej pamięci założyciel i CEO, Patrick 

Winter, odwiedził nas kilka lat temu i za-
proponował, byśmy połączyli siły. Wtedy 
odmówiliśmy. Chcieliśmy radzić sobie na 
własną rękę. Ale  zainspirowała nas wizja 
Patricka. Dziś widzimy, jak ta wizja staje się 
rzeczywistością.

SoftwareONE to wspaniała fi rma, któ-
ra wciąż ewoluuje i  ma świadomość 
zmian zachodzących na rynku – tak sa-
mo, jak my. W przyszłości najważniejsze 
będzie dostarczanie właściwych rozwią-
zań wieloletnim klientom, a to właśnie leży 
u podstaw strategii SoftwareONE.

Oczywistym było, że świetnie do sie-
bie pasujemy, ale na korzyść Software-
ONE przemawiał jeszcze jeden argument. 
W odróżnieniu od innych fi rm podobnej 
wielkości, SoftwareONE cechuje się wy-
jątkową elastycznością i skromnym po-
dejściem. Nikt nie narzuca nam swojego 
sposobu myślenia, co daje nam swobodę, 
by wprowadzać innowacje i dalej olśnie-
wać naszych klientów. Dzięki temu nadal 
możemy robić rzeczy po swojemu i zgod-
nie z własnymi zasadami. 

Ludzie często pytają mnie: „Dobra, sprze-
dałeś swoją fi rmę. Co dalej?”. Otóż zosta-
ję w Predica – teraz części SoftwareONE 
– razem z Pawłem Szczeckim i Tomkiem 
Onyszko, dwoma innymi współzałoży-
cielami. Grzegorz Chuchra nadal będzie 
członkiem rady nadzorczej. Od półtora 
roku skupia się na rozwijaniu Tedee, a te-
go typu projekty to praca na pełen etat. Na-
szym celem jest zrealizowanie potencjału 
opisanego powyżej. 

Na dodatek ostatnio nastąpiła jeszcze 
jedna zmiana. Nasze kierownicze szeregi 
zasilił Tobias Rarisch-Cordes, który został 
dyrektorem na kraje niemieckojęzyczne, 
a oprócz tego pomaga mi w organizowaniu 
procesów sprzedażowych (w naszej 12-let-
niej historii większość sprzedaży sprowa-
dzała się do: „Daj klientowi to, o co prosi”). 
Kolejne duże wzmocnienie to Maria Illie-
va, która została kierownikiem ds. rozwoju. 
Jej ponad 20-letnie doświadczenie pomo-
że nam wynieść oferowane przez nas usłu-
gi na nowy poziom.

Razem z całym zespołem Predica i Soft-
wareONE rewolucjonizujemy działalność 
biznesową naszych klientów za pomocą 
Microsoft Cloud. Planujemy wzbogacić 
niektóre z naszych kluczowych rynków 
pionowych o nowe kompetencje branżo-
we (wkrótce więcej na ten temat), a także 
ustandaryzować więcej naszych usług, by 
stały się bardziej dostępne. To śmiała misja, 
która wymaga śmiałych ludzi.

Jeśli chcesz rozwijać się razem z  nami 
w  dynamicznej fi rmie mającej do dys-
pozycji globalną bazę klientów i zasoby 
SoftwareONE, skontaktuj się ze mną lub 
wejdź na naszą stronę. Osobiście szukam 
doświadczonych specjalistów ds. sprzeda-
ży usług i technologii – innymi słowy, ludzi, 
którzy wiedzą z autopsji, jak nowoczesna 
technologia informatyczna może odmie-
nić globalne przedsiębiorstwa w różnych 
branżach. Szukamy pracowników w Pol-
sce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holan-
dii i Danii. Do zobaczenia w terenie!

Andrzej Lipka 
jest dyrektorem generalnym Predica.   

W jaki sposób 
Predica i SoftwareONE 
uzupełniają się? 
n SoftwareONE wnosi status bliskie-

go partnera Microsoft oraz bogatą 

bazę klientów korporacyjnych 

z całego świata.

n Predica wnosi wiedzę (ludzi, wła-

sność intelektualną, procesy) o re-

alizowaniu projektów i dostarcza-

niu usług zarządzanych w ramach 

Microsoft Cloud.
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Migracja do chmury staje się koniecznością w sytuacji, gdy coraz 

więcej dostawców zaczyna świadczyć usługi wyłącznie w niej. 

Poza tym staje się naturalnym wyborem dla fi rm, które przecho-

dzą transformację cyfrową.

W chmurze  

Jak wynika z analiz PMR, implementacja 
środowisk chmurowych nie jest sprawą 
oczywistą i banalną dla zdecydowanej 

większości klientów. Nawet, jeśli w swojej 
podstawowej postaci chmura jest bardziej 
gotowym produktem niż specjalizowa-
ną usługą. Pomimo tego, że do atrybutów 
chmury powinien należeć wysoki poziom 
standaryzacji, a także minimalna interakcja 
z dostawcą (przynajmniej teoretycznie), to 
w praktyce w fi rmach zwykle brakuje choć-
by podstawowych kompetencji w zarządza-
niu środowiskiem chmurowym. Dlatego 
klienci będą potrzebować zaufanych do-
radców, którzy przeprowadzą ich w miarę 
bezboleśnie przez proces mi-
gracji. To dobra wiadomość dla 
odpowiednio przygotowanych 
do tego integratorów.

Z badania PMR, zrealizo-
wanego we współpracy z Ne-
tią w III kw. 2021 r., wynika, że 
zaledwie co dziesiąta polska 
firma samodzielnie mierzy 
się z wdrażaniem i utrzymaniem chmury 
w przedsiębiorstwie. Ogromna większość 
korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrz-
nych. Co więcej, główną barierą wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań aplikacyjnych 
w chmurze jest obawa przed nieudanym 
wdrożeniem i brak wsparcia. Dopiero na ko-
lejnych miejscach znajdują się bariery natu-

ry fi nansowej. To tylko pokazuje, jak ważna 
jest rola partnera zewnętrznego w całym 
procesie. 

Chmura staje się naturalnym wyborem dla 
fi rm, które przechodzą transformację cyfro-
wą. Oferuje im większą elastyczność, inno-
wacyjność i niezależność. Dzięki niej mogą 
odpowiadać na pojawiające się szanse biz-
nesowe w taki sposób, by korzyści były jak 
największe. Rozwiązania chmurowe cieszą 
się rosnącą popularnością w każdym z seg-
mentów: infrastruktury (IaaS), platform 
obliczeniowych (PaaS) i aplikacji (SaaS). 

Prostota pozyskania i urucho-
mienia, łatwość użytkowania, 
skalowalność i  bezpieczeń-
stwo to argumenty przema-
wiające do wielu.

Co więcej, migracja do 
chmury staje się koniecz-
nością w sytuacji, gdy coraz 
więcej dostawców zaczyna 

świadczyć usługi wyłącznie w niej. Jednak 
zanim taka migracja nastąpi, trzeba jasno 
określić, czego się od niej oczekuje. Różne 
badania wykazują, że stworzenie strategii 
migracji do chmury to w opinii dyrektorów 
IT wyjątkowo duże wyzwanie. 

– Ważne, aby klient wiedział, co chce osią-
gnąć, migrując do chmury hybrydowej lub 

środowiska wielochmurowego. Może to być 
na przykład chęć zwiększenia możliwości 
skalowania operacji, czy też wydajności, al-
bo szybkie wdrożenie przetwarzania na brze-
gu sieci. Ponadto trzeba mieć na uwadze, czy 
fi rma działa we wrażliwej lub ściśle regulo-
wanej prawnie branży. Jeżeli tak jest w isto-
cie, zagwarantowanie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa powinno stanowić najwyż-
szy priorytet – stwierdza Roy Wttewaall, 
dyrektor w dziale Partner Account Mana-
gement, Growth and Emerging Markets 
EMEA w Equinix. 

W ustalaniu potrzeb i celów fi rmy, która 
chce wdrożyć projekt chmurowy, integrator 
będzie miał do czynienia z dwoma przypad-
kami. Pierwszy dotyczy klienta, który ma 
dojrzałe środowisko IT. Drugi to fi rmowe 
IT tworzone zupełnie od zera. Choć w obu 
celem będzie osiągnięcie lepszych wyni-
ków biznesowych, to sam proces wdraża-
nia chmury będzie wyglądał różnie. 

– Dla nowo powstających fi rm ważna jest 
zbieżność kosztów z faktycznym zapotrze-
bowaniem oraz wyeliminowanie wszelkiego 
wysiłku, który nie wiąże się z podstawą ich 
biznesu. Integrator zatem powinien się sku-
pić na dostarczeniu maksymalnie zoptyma-
lizowanego rozwiązania pod kątem kosztów 
oraz elastyczności zasobowej, jak również 
kompleksowo obsłużyć środowisko do po-
ziomu oczekiwanej funkcjonalności – uważa 

Chmura nie 
jest miejscem, 
a modelem 
operacyjnym.

pracy nie zabraknie
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Miłosz Błasiak, architekt rozwiązań wspar-
cia i serwisu, HPE Pointnext w HPE.

Dla fi rm z  bagażem doświadczeń klu-
czowe będzie użycie chmury do zwiększe-
nia swoich możliwości przy jednoczesnym 
wsparciu posiadanych mocnych stron, któ-
rych źródłem jest IT w wersji on-premises. 
Dlatego najbardziej odpowiednim scena-
riuszem wydaje się być chmura hybrydowa. 
Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzy-
stanie posiadanych umiejętności i zasobów 
przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju 
w obszarach najnowszych technologii, w tym 
właśnie chmurowych. Wobec dynamicznych 
zmian otoczenia biznesowego pożądana jest 
ewolucja w modelu zwinnym, a nie prowa-
dzenie długotrwałych, sztywnych projektów.

– Stąd zadaniem integratora jest uczest-
nictwo w budowaniu chmurowych kompe-
tencji klienta, wspieranie go w  analizach 
obecnych i przyszłych potrzeb w obszarze IT 
i tworzenie możliwych schematów rozwią-
zań. Wszystko powinno się odbywać w śro-
dowisku innowacyjnej kultury pracy, która 
będzie zachęcać do podejmowania prób i eks-
perymentowania – twierdzi ekspert HPE.

Scenariusze korzystania 
z chmury
W strategii migracji jednym z rozwiązań 
wydaje się przeniesienie części lub całości 
środowisk IT klienta do chmury prywatnej 

lub publicznej, czyli „lift and shift”. W tym 
scenariuszu integrator pomaga klientowi 
w inwentaryzacji obecnych środowisk apli-
kacyjnych, a następnie planuje i przygoto-
wuje odpowiednią infrastrukturę wirtualną 
w chmurze (IaaS) zdolną do uruchomienia 
przenoszonych tam aplikacji. Po przete-
stowaniu funkcjonalności oraz integracji 
systemów następuje migracja danych biz-
nesowych do nowych środowisk i produk-
cyjne uruchomienie przetwarzania, czyli 
„go live”. 

– Tego rodzaju podejście wydaje 
się atrakcyjne dla konserwatywnych 
klientów, którzy nie akceptują rewolu-
cyjnych zmian oraz nie chcą utracić po-
czucia kontroli nad własnymi zasobami 
i danymi. Osiągane korzyści ograniczają się 
zwykle do optymalizacji kosztów utrzymania 
– CAPEX i OPEX tradycyjnej infrastruktu-
ry IT zamieniany jest na OPEX platformy 
chmurowej. Czasami wraz z migracją „lift 
and shift” przeprowadzana jest częściowa 
optymalizacja platformy, na przykład reduk-
cja liczby serwerów lub archiwizacja części 
danych tak, by w pełni wykorzystać wydaj-
ność oraz możliwości współczesnych plat-
form IaaS – tłumaczy Dariusz Śliwa, Cloud 
Native Ecosystem BDM w Fujitsu. 

„Lift and shift” nie jest jedynym pomy-
słem na rozpoczęcie przygody z  chmu-
rą. Jeśli z  analizy wynika, że uzyskane 

nSebastian Zamora, Sales 
Manager, Progress
Pomimo wielu korzy-

ści, migracja infrastruk-

tury IT do chmury może 

oznaczać utratę kontro-

li nad jakością systemów 

o znaczeniu krytycznym. Po-

nieważ użytkownik może łączyć się 

z daną aplikacją na przykład z telefo-

nu komórkowego za pośrednictwem 

zatłoczonego Wi-Fi na lotnisku, często 

trudno jest zidentyfi kować prawdzi-

wą przyczynę problemów z wydajno-

ścią. Zespół NetOps jest jednak nadal 

odpowiedzialny za sprawne działanie 

usług, nawet w przypadku aplikacji 

SaaS obsługiwanych przez strony trze-

cie. Dlatego kluczowy jest pełny wgląd 

i monitoring ruchu w chmurze, który 

pomoże szybko i precyzyjnie ziden-

tyfi kować potencjalne źródła proble-

mów. Jeśli korzystamy z usług kilku 

dostawców chmury publicznej, warto 

wybrać rozwiązanie, które daje kom-

pleksowy wgląd w całe hybrydowe 

lub wielochmurowe wdrożenie z po-

ziomu jednego interfejsu użytkowni-

ka. Dzięki temu znacznie zwiększymy 

efektywność pracy działu IT, a biorąc 

pod uwagę niedobór specjalistów na 

rynku, jest to niezmiernie ważne. 

nPiotr Czopik, Systems Engineer, 
Public Cloud CEE, Fortinet
Po pierwsze i najważ-

niejsze, bezpieczna mu-

si być sama platforma 

i infrastruktura chmury. 

Bezpiecznemu korzystaniu 

z oprogramowania jako usłu-

gi powinno towarzyszyć zapewnienie 

widoczności infrastruktury i kontro-

li nad nią. Po drugie, muszą być chro-

nione wszelkie aplikacje bazujące na 

chmurze, które łączą się wewnętrz-

nie i zewnętrznie między chmurami. 

Po trzecie, zabezpieczenia powinny 

być zintegrowane na poziomie sie-

ci, aby nie dopuścić do powstania luk, 

zwłaszcza w środowisku wieloch-

murowym. W tym celu klient może 

współpracować z integratorem, który 

posiada doświadczenie w prowadze-

niu projektów bazujących na chmurze 

publicznej. 

Zdaniem specjalisty

16_18_CRN_06_2022 tekst chmura.indd   17 07.06.2022   08:55:05



CRN nr 6/202218

RYNEK

korzyści będą niewielkie i wyłącznie ope-
racyjne, to migracja obecnych środowisk 
klienta do chmury może nie być warta za-
chodu. Zamiast tego można przedyskuto-
wać z nim opcje wsparcia jego inicjatyw 
biznesowych, które znacząco wpłyną na 
podwyższenie wyników firmy oraz satys-
fakcję użytkowników. W tym przypadku 
możliwości chmury wydają się praktycznie 
nieograniczone. 

Prostym przykładem może być ankieto-
we badanie satysfakcji klientów za pomo-
cą internetowych formularzy lub zbieranie 
opinii. Do bardziej zaawansowanych na-
leży wykorzystanie analityki biznesowej 
w chmurze do lepszego zrozumienia posia-
danych danych oraz wykreowania nowej 
wartości (poprzez monetyzację). Narzędzia 
analityczne oferowane przez potentatów 
rynku chmurowego są proste w użyciu, ale 
oferują potężną funkcjonalność i dużo pre-
definiowanych przykładów wykorzystania. 

– Rolą integratora i działu IT klienta będzie 
takie przygotowanie danych biznesowych, po-
zyskanych z dotychczasowych środowisk apli-
kacyjnych klienta, by można je eksportować 
i dalej obrabiać w wybranych chmurowych 
narzędziach analitycznych – mówi ekspert 
z polskiego oddziału Fujitsu.

Kolejnym ciekawym pomysłem jest wy-
korzystanie jednej z  wielu 
aplikacji SaaS jako uzupeł-
nienia lub zastąpienia apli-
kacji utrzymywanej w  data 
center klienta. Przykładami 
mogą być systemy CRM czy 
e-commerce, szeroko dostęp-
ne na rynku chmurowym. 

– W tym wypadku rolą in-
tegratora będzie przekonanie konserwatyw-
nego klienta do rozważenia wykorzystania 
tego rodzaju aplikacji, a następnie dobór tych 
najbardziej odpowiednich i przeprowadzenie 
migracji do chmury – wylicza stojące przed 
partnerem zadania Dariusz Śliwa.

W wyniku takiej migracji klient pozbędzie 
się problemów operacyjnych (konieczność 
pełnego utrzymywania platformy i środowi-
ska aplikacyjnego), podniesie poziom bez-
pieczeństwa, a przede wszystkim zapewni 
własnym użytkownikom biznesowym do-
stęp do nowoczesnych, aktualizowanych 
i nadążających za potrzebami rynkowymi 
narzędzi, które ułatwią tworzenie nowej 
wartości, towarów oraz usług.

Możliwość wyboru najlepszych dostęp-
nych na rynku rozwiązań chmurowych dla 
poszczególnych obszarów przetwarzania 
danych daje rozwijany od jakiegoś czasu 
trend multicloud. Główną zaletą tej strate-
gii jest większa elastyczność i brak uzależ-
nienia się od jednego dostawcy. Multicloud 
stwarza jednak szereg poważnych wyzwań 
dla klientów. Przeprowadzenie ich przez 
pułapki środowiska wielochmurowego to 
zadanie dla integratorów, którzy mogą li-
czyć przy tym na duże marże. 

– Chmura nie jest miejscem, a modelem ope-
racyjnym, który funkcjonuje 
zarówno w chmurze prywat-
nej, publicznej czy hybrydo-
wej. Co istotne, łączy prywatne 
centra danych, lokalizacje do-
stawców usług chmurowych 
oraz te na brzegu sieci. Dlate-
go promujemy strategię wie-
lochmurową, skoncentrowaną 

na aplikacjach i danych klienta, które są klu-
czowymi elementami prowadzenia biznesu 
– mówi Jacek Chachuła, Senior Data Cen-
ter Solutions Principal Central and Eastern  
Europe Region w Dell Technologies.

Osiągnięcie korzyści z  chmury publicz-
nej wymaga prawidłowego zaprojekto-
wania infrastruktury w pełni chmurowej 
lub hybrydowej (to zdecydowanie częst-
szy scenariusz) oraz zapewnienia w niej 
bezpieczeństwa. Integrator proponują-
cy klientowi migrację do chmury publicz-
nej powinien zwrócić szczególną uwagę na 
przygotowanie rzetelnego projektu, który 

pozwoli w przyszłości w pełni wykorzystać  
potencjał środowiska chmurowego. 

– Przykładowo, właściwy projekt siecio-
wy pozwoli po pierwsze na odpowiednią 
segmentację sieci i kontrolowanie ruchu po-
między poszczególnymi segmentami, a tak-
że możliwość rozbudowy tej infrastruktury 
o kolejne segmenty. W końcu chmura pu-
bliczna powinna pozwalać na dynamiczne 
skalowanie zarówno „w górę”, jak i „w dół”. 
Należy uwzględnić, kto powinien mieć do-
stęp do zasobów chmurowych oraz w jaki 
sposób taki dostęp będzie realizowany i kon-
trolowany – twierdzi Piotr Czopik, Systems 
Engineer – Public Cloud CEE w Fortinecie.

Warto również zwrócić uwagę na odpo-
wiedni dobór rozwiązań technicznych pod 
kątem bezpieczeństwa i możliwości integra-
cji tych rozwiązań z już istniejącą infrastruk-
turą. Dostawcy chmury publicznej oferują 
własne rozwiązania w tym zakresie, na przy-
kład firewalle czy WAF-y, ale zdaniem czę-
ści ekspertów Fortinetu są one często mocno 
ograniczone pod kątem funkcjonalnym. 

– Uruchomienie firewalla i bramki VPN 
wymaga dwóch odrębnych subskrypcji, co 
często okazuje się droższe od zakupu roz-
wiązania firmy trzeciej, które łączy te funkcje 
w ramach jednego produktu. Nie wszystkie 
rozwiązania zintegrują się też z istniejącymi 
rozwiązaniami technicznymi wykorzysty-
wanymi przez klienta – uważa Piotr Czopik.

Jeśli dodatkowo rozważyć takie czynni-
ki, jak możliwość objęcia centralnym syste-
mem zarządzania firewalla w chmurze, to 
może okazać się, że natywne rozwiązanie 
proponowane przez dostawcę chmury bę-
dzie droższe i mniej funkcjonalne.  n

 

n  Piotr Szypułka, Dyrektor Działu Utrzymania, Polcom
Szukając odpowiedzi na pytanie, jaką strategię powinien zaproponować inte-

grator klientowi, który nigdy nie korzystał z takich rozwiązań, trzeba przede 

wszystkim zdawać sobie sprawę, że nie ma jednego dobrego sposobu migra-

cji do chmury. Wpływ na nią ma wiele czynników i nie technologia jest najważ-

niejsza, a biznes. Właśnie dlatego dostawca usług chmurowych – chcąc pomóc 

klientowi wybrać najlepsze rozwiązanie – powinien zacząć od oceny aktualnych 

zasobów firmy oraz analizy potrzeb. Integrator powinien zwrócić szczególną 

uwagę zarówno na aspekty techniczne, takie jak na przykład stan środowiska 

oraz kluczowe systemy i aplikacje, jak również biznesowe, do których należą 

cele i plany firmy na kolejne lata. Wbrew pozorom właśnie te drugie determi-

nują w dużej mierze dalszy rozwój technologii w firmie oraz jego kierunki. Nie 

bez znaczenia są także wszelkiego rodzaju aspekty proceduralne, a więc normy, 

procedury i wytyczne prawne, których firma musi przestrzegać. 

Zdaniem integratora

Multicloud 
stwarza szereg 
poważnych 
wyzwań. 

16_18_CRN_06_2022 tekst chmura.indd   18 07.06.2022   08:55:06



Współczesny biznes opleciony 
jest siecią coraz ściślejszych 
powiązań i relacji. To charak-

terystyczne dla rozwiniętej gospodarki, 
wymagającej zwiększania efektywności 
i specjalizacji, a zatem szerokiego korzy-
stania z podwykonawców oraz zewnętrz-
nych współpracowników. Firmy nie tylko 
konkurują na otwartym rynku, ale współ-
pracują z innymi w coraz większym zakre-
sie. Dlatego zaczynamy mówić o Adaptive 
Enterprise, czyli fi rmach i organizacjach 
tworzonych w taki sposób, by łatwo adap-
tować się do zmiennych warunków rynko-
wych, wewnętrznych oraz partnerskich. 
Elastyczności biznesowej nie uda się za-
pewnić bez wsparcia po stronie IT. 

Z oczywistych względów monolitycz-
ne środowiska aplikacyjne odchodzą (lub 
w wielu miejscach już odeszły) do lamusa, 
a w ich miejsce pojawiły się zwinne meto-
dy tworzenia kodu, mikroserwisy, konte-
nery, podejście CI/CD itp. Chmura stała się 
elementem naszej codzienności, wprowa-
dzając wymaganą elastyczność, skalowal-
ność i wydajność. Przyzwyczailiśmy się do 
możliwości korzystania z usług geolokali-
zacyjnych czy prognozy pogody. 

Dodatkową zachętą jest widoczna po-
pularyzacja „otwartych danych”, propono-
wanych w ramach dostępu do informacji 
publicznej przez polskie miasta i samorzą-
dy. Można w ten sposób pozyskać infor-
macje o pracach konserwacyjnych w pasie 
drogowym (np. do ostrzegania klientów 
o problemach z dojazdem do fi rmy), bie-
żące rozkłady jazdy komunikacji miejskiej 
czy dane przestrzenne (lokalizacje banko-
matów, obiektów miejskich itp.).

Jak zatem zrobić kolejny krok i umoż-
liwić biznesowi nawiązywanie kolej-
nych, ściślejszych relacji społecznych, 
partnerskich i usługowych? Klasyczna 
integracja systemów poprzez różnego ro-
dzaju szyny danych przestała się spraw-
dzać w czasach Cloud Native. Współczesne 
architektury zakładają luźną federację 
usług i aplikacji (własnych i obcych, w tym 
partnerów, dostawców, organizacji pu-
blicznych, mediów społecznościowych) 
przez webowe API. Możemy w ten sposób 
integrować się ze swoimi podwykonaw-
cami lub zleceniodawcami, instytucjami 
fi nansowymi czy podmiotami publiczny-
mi. W prosty i szybki sposób zapewnimy 
sobie dostęp do danych i informacji, które 
odpowiednio obrobimy oraz wykorzysta-
my w oferowanych przez nas innowacyj-
nych usługach i produktach.

Mikroserwisy i technologie Cloud Native 
pozwolą na elastyczne reagowanie na zmia-
ny, zapewniając szybkie dopasowanie się do 
nowych wyzwań biznesowych. Jednocze-
śnie musimy zadbać o odpowiednie zarzą-
dzanie i bezpieczeństwo takich środowisk. 
Tu z pomocą przychodzą rozwiązania klasy 
„API management”, będące swego rodza-
ju fi rewallem aplikacyjnym dla udostęp-
nianych i pobieranych API. W ten sposób 
ochronimy wystawiane usługi/API przed 
atakami z zewnątrz oraz zapewnimy 
kontrolę i rozliczalność wykorzystania 
zewnętrznych serwisów. Wymusimy 
zgodność z wymogami i standardami, 
na przykład Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) czy niezbędną 

izolację ruchu. To również podstawa dal-
szej monetyzacji naszych usług (pobiera-
nie opłat za część lub całość oferowanych 
przez API danych), analityki, raportowania 
i dokumentowania własnych API. 

Fujitsu Technology Solutions projektu-
je, wdraża i utrzymuje u swoich klientów 
rozwiązania „API management” w  do-
wolnym z modeli: on-prem, hybrydowym 
i z wykorzystaniem chmury publicznej. 
To część szerokiego portfela usług Fujit-
su dla Adaptive Enterprise, obejmującego 
między innymi projektowanie, wdrożenie 
i utrzymanie środowisk Cloud Native (mi-
kroserwisy, Kubernetes, pipeline CI/CD, 
multicloud), kompleksowe zapewnienie 
bezpieczeństwa (od bezpieczeństwa K8s, 
poprzez API management i bezpieczeń-
stwo aplikacji, na SOC/Security Operations 
Centre kończąc) oraz rozwój i utrzymanie 
aplikacji biznesowych (w tym Cloud Na-
tive). Realizujemy migracje klientów do 
chmury publicznej, hybrydowej i prywat-
nej, pomagamy w transformacji cyfrowej, 
modernizacji aplikacji i monetyzacji da-
nych. Doświadczenie ponad 3000 specjali-
stów zatrudnionych w polskich ośrodkach 
Global Delivery Center Fujitsu jest do 
Państwa dyspozycji.

Klasyczna integracja systemów poprzez różnego rodzaju szyny 
danych przestała się sprawdzać w czasach Cloud Native. Specjaliści 
Fujitsu Technology Solutions wiedzą, jak sobie z tym poradzić. 

Dariusz Śliwa 
Autor pełni funkcję Cloud 
Native Ecosystem BDM 
w polskim oddziale Fujitsu. 

w dobie Cloud Native   

Integracja 
ekosystemów

dariusz.sliwa@fujitsu.com

Kontakt dla partnerów:  
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Spójna oraz zintegrowana platforma 
ochronna stanowi jeden z głównych 
środków do wdrożenia strategii bez-

pieczeństwa. Dzięki niej zarządzanie i moni-
toring infrastruktury mogą być realizowane 
centralnie, nie wyłączając środowiska chmu-
rowego, niezależnie od modelu dostarczania 
usług. Przy czym elastyczność i efektywność 
kosztowa oprogramowania chmurowego 
w modelu usługowym (Software as a Service, 
SaaS) jest nie do podważenia w porównaniu 
z aplikacjami utrzymywanymi w środowis-
kach on-premise. 

Jednak wygoda korzystania z tych usług 
jest tak zachęcająca, że często prowadzi do 
nadmiernego rozrostu środowiska chmu-
rowego, co utrudnia utrzymanie odpowied-
niego poziomu ochrony. Rozwiązanie tego 

problemu ułatwia usługa brokera bezpiecz-
nego dostępu do chmury FortiCASB. Moni-
toruje on konfi gurację wykorzystywanych 
usług SaaS oraz sposób ich użytkowania, 
analizując informacje pobierane poprzez 
natywnie udostępniane przez dostawców 
interfejsy API. Dzięki temu możliwe jest za-
pewnienie ochrony przechowywanych da-
nych oraz minimalizacja ryzyka ich wycieku.  

Przy zabezpieczaniu aplikacji sieci web, 
Fortinet wykorzystuje zaawansowane me-
chanizmy uczenia maszynowego, cha-
rakteryzujące się wysoką skutecznością 
i błyskawicznym czasem działania. Ich praca 
jest jednocześnie wspierana przez tradycyjne 
rozwiązania, takie jak sandbox oraz spływa-
jące na bieżąco aktualizacje informacji o za-
grożeniach, pochodzące z FortiGuard Labs. 
Jest to możliwe dzięki zintegrowanej archi-
tekturze bezpieczeństwa Fortinet Security 
Fabric, która zapewnia łączenie różnych roz-
wiązań w jeden ekosystem, a co za tym idzie 
wymianę informacji o zagrożeniach dla za-
chowania spójnego poziomu ochrony w ca-
łym środowisku. Ponadto, wykorzystanie 
otwartych standardów i protokołów pozwa-
la na integrację z zewnętrznymi dostawca-
mi, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie 
centralnego systemu zarządzania bezpie-
czeństwem.

Nie należy też zapominać o łączności mię-
dzy poszczególnymi lokalizacjami, w tym 
centrami danych, utrzymywanymi w ramach 
infrastruktury chmury publicznej. Trady-

cyjne rozwiązania komunikacyjne stanowią 
odrębne usługi i zwiększają nakład pracy po-
trzebny na zarządzanie nimi, co może prze-
kładać się na brak spójności zabezpieczeń. 
Wykorzystanie rozwiązań wchodzących 
w  skład Fortinet Security Fabric pomaga 
ujednolicić i uprościć bezpieczną komuni-
kację w środowisku hybrydowym.

Fortinet Adaptive Cloud Security to obszar 
obejmujący szereg produktów, które wspie-
rają wdrożenie kompleksowej strategii za-
rządzania bezpieczeństwem środowiska 
chmurowego niezależnie od modelu, w ja-
kim wykorzystywane są usługi. Centralna 
kontrola środowiska ochrony pozwala na za-
chowanie zgodności jej elementów z reguła-
mi polityki bezpieczeństwa. Przekłada się to 
na możliwość skutecznego zabezpieczenia 
dowolnej aplikacji w dowolnym środowisku 
chmurowym. 

Podejście platformowe, a także wykorzy-
stywanie mechanizmów zintegrowanych 
w ramach jednego systemu zabezpieczeń, 
zapewnia nieporównywalnie wyższy poziom 
ochrony niż zbiór punktowych rozwiązań. 
Model taki cechuje się też łatwą skalowal-
nością i  elastycznością przy wprowadza-
niu zmian. To niezwykle istotne w świecie, 
w którym zarówno techniki informacyjne, 
jak i cyberzagrożenia rozwijają się z ogrom-
ną prędkością.

Wdrożenie usług chmurowych powinno wiązać się z przyję-
ciem odpowiedniej strategii bezpieczeństwa. Bardzo często 
jej realizacja bazuje na wykorzystaniu szeregu rozproszo-
nych narzędzi i mechanizmów, co w krótkim czasie prowadzi 
do powstania niespójności i luk w systemie zabezpieczeń.

Jak chronić usługi 
w infrastrukturze chmurowej?

Agnieszka Szarek,
Channel Manager, 
Fortinet 

Zapraszamy do 
kontaktu integratorów 
zainteresowanych 

chmurowych.

Kontakt dla partnerów:  
Agnieszka Szarek, Channel Manager, Fortinet

aszarek@fortinet.com 
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Progress Flowmon 12 jest najnowszą 
wersją docenianego od lat oprogra-
mowania do monitorowania sieci. 

W oparciu o informacje zwrotne od klien-
tów, badania krajobrazu zagrożeń i wyma-
gania dzisiejszych zespołów IT, w wersji 12 
ulepszono i rozszerzono obsługę monitoro-
wania dzienników fl ow w chmurze publicz-
nej oraz system wykrywania anomalii (ADS). 

Dla organizacji, które wdrażają aplikacje 
i usługi u dostawców chmury publicznej, 
Flowmon 12 wprowadza obsługę natyw-
nych dzienników fl ow z  Google Cloud 
i Microsoft Azure. Rozszerza też obsługę 
dzienników fl ow dla Amazon Web Services 
(AWS), aby umożliwić organizacjom opty-
malizację kosztów strategii monitorowa-
nia ruchu w chmurze, wykorzystującej logi 
fl ow dla szerokiej widoczności, oraz stra-
tegicznie rozmieszczone sondy Flowmon, 
gdy potrzebne są dodatkowe szczegóły. 
Po drugie zapewnia kompleksowy wgląd 
w  całe wdrożenie hybrydowe lub wie-
lochmurowe z poziomu jednego interfejsu 
użytkownika: monitoring ruchu lokalnego, 
w chmurze publicznej AWS, Azure, Google 
Cloud lub dowolną ich kombinację. 

Dzienniki fl ow to forma telemetrii sie-
ciowej dostępna natywnie w środowiskach 
chmury publicznej. Po przetworzeniu ad-
ministratorzy mogą je analizować, aby uzy-
skać pełny wgląd w ruch w chmurze. 

Do tej pory rozwiązanie Flowmon mo-
gło przetwarzać logi jedynie z  chmury 
AWS. Do monitorowania infrastruktury 

Azure i Google Cloud organizacje musiały 
wdrażać dodatkowo urządzenia Flowmon 
Probe. Chociaż to podejście jest zalecane, 
gdyż zapewnia lepszą widoczność, jest 
również bardziej kosztowne w implemen-
tacji. Rozszerzenie natywnego przetwa-
rzania dzienników fl ow w środowiskach 
wszystkich trzech głównych dostawców 
chmury daje więcej opcji, dzięki którym 
strategia monitorowania chmury będzie 
bardziej skalowalna i zrównoważona. 

Chociaż każdy dostawca infrastruktury 
chmurowej oferuje również natywne na-
rzędzia do monitorowania chmury, ko-
rzystanie z nich zwiększa złożoność dla 
zespołów IT. Używanie wielu narzędzi 
oznacza więcej informacji do agregowania 
i analizowania, zwłaszcza jeśli stosowana 
jest strategia multi-cloud. Flowmon umoż-
liwia uzyskanie wglądu w całą infrastruk-
turę za pomocą jednego narzędzia i robi to 
w opłacalny sposób.

ruchu 
Ponieważ dostawcy infrastruktury chmu-
rowej pobierają dodatkowe opłaty za 
mirroring ruchu, a przetwarzanie zdublo-
wanego ruchu również zwiększa koszty, 
korzystanie z wbudowanego natywnego 
klonowania ruchu do monitorowania mo-
że znacznie zwiększyć koszty korzystania 
z chmury.

Zdolność Flowmon do przetwarzania 
dzienników fl ow umożliwia osiągnięcie 
bardzo opłacalnego monitorowania w ca-
łej infrastrukturze chmury. Wdrożenie 
strategicznie ukierunkowanych urządzeń 
wirtualnych Flowmon Probe dla aplikacji 
wymagających głębszego monitorowa-
nia może zniwelować zmniejszoną wi-
doczność, która pojawia się po przejściu 
z wbudowanych narzędzi monitorujących 
dostawców chmury.

Flowmon 12 to pierwsze w branży roz-
wiązanie, które zapewnia doskonałą wi-
doczność w  środowiskach sieciowych 
dowolnego typu, wykorzystując istnie-
jące źródła telemetrii sieci lub specjalnie 
zaprojektowane, lekkie sondy Flowmon 
Probe. Jest to podstawowe narzędzie do 
uzyskania spójnego poziomu widoczno-
ści sieci w różnych środowiskach za po-
średnictwem jednego interfejsu. 

Flowmon 12 przesuwa granice monitorowania chmury. Dzięki obsłudze natywnych dzienników 
fl ow z Google Cloud i Microsoft Azure oraz ulepszonej współpracy z AWS pozwala przenieść 
strategię multi-cloud na wyższy poziom.

Progress 
Flowmon 12: 

strategii multi-cloud

Kontakt dla partnerów:
Sebastian Zamora,
Sales Manager Poland, Progress 
Tel: +48 602 624 024 , 
e-mail: Sebastian.Zamora@
progress.com

Dowiedz się więcej o tym, jak 
zoptymalizować koszty monitoringu 

ruchu w chmurze.

niezastąpiony składnik

ADVERTORIAL

CRN nr 6/2022 21

21_CRN_06_2022 advert Progress Flowmon.indd   21 07.06.2022   08:57:21



n Krzysztof Pasławski 

CRN nr 6/202222

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

poprawę wyniku w ciągu 5 lat. Choć więc 
poszczególne pracownie badawcze różnią 
się w swoich ocenach, jednogłośnie wska-
zują na silny trend wzrostowy. 

– Z każdym rokiem rośnie zapotrzebo-
wanie na rozwiązania brzegowe. W  na-
szym przypadku obserwujemy zwiększenie 
popytu zwłaszcza na zasilanie gwaranto-
wane i chłodzenie w małych serwerowniach 
budynkowych, a także mechanizmy zdalne-
go dostępu – wymienia Krzysztof Kraw-
czyk, IT Solutions Sales Manager Central 
Eastern Europe w Vertivie. 

Przedstawiciele Lenovo również za-
pewniają o wyraźnie rosnącej popularno-
ści przetwarzania brzegowego. Producent 
ten uznał je za tak perspektywiczne, że 
w 2021 roku wydzielił portfolio do edge 
computingu w osobną kategorię rozwią-
zań. Zapowiedział przy tym zwiększenie 
aktywności na polskim rynku w tym wła-
śnie zakresie. Co ważne, w rozwiązania 
edge inwestuje też Dell, który uruchomił 

w USA laboratorium, gdzie klienci mogą 
testować technologie brzegowe i projek-
tować niestandardowe rozwiązania typu 
proof-of-concept, co umożliwia ich szyb-
kie oraz proste wdrożenie. 

Według IDC największe wydatki na 
sprzęt będą związane z  inwestycjami 
w bramy brzegowe (edge gateways), bu-
dowane z komponentów o niskim poborze 
mocy, aby móc uruchamiać ograniczo-
ne lub pojedyncze funkcje w  środowi-
skach, w  których dostępność zasilania 
i chłodzenia jest ograniczona. W ocenie 
MarketsandMarkets popytu można spo-
dziewać się przede wszystkim na małe 
i średnie obiekty brzegowe (1 do 12 szaf 
o poborze mocy od 6 do 12 KW/rack lub 
szafę) ze względu na elastyczność i łatwość 
wdrażania. 

Przedsiębiorcy inwestują w infrastruktu-
rę brzegową przede wszystkim po to, aby 
poprawić swoje bezpieczeństwo cyberne-
tyczne (50 proc.) oraz odporność i nieza-
wodność systemów (44 proc.) – tak wynika 
z badania IDC. Powodem rosnących in-
westycji w edge computing jest również 
potrzeba zwiększenia wydajności bizne-
su i optymalizacji kosztów. Ponadto fi r-

Rośnie rynek rozwiązań brzegowych. W jego dalszy rozwój wie-
rzą duzi dostawcy, a analitycy wskazują całą masę możliwych 
zastosowań. Lukratywne mają być zwłaszcza usługi, co dobrze 
wróży integratorom.

Analitycy są zgodni, że rynek prze-
twarzania brzegowego czeka 
szybki rozwój. IDC prognozuje, 

że w Europie w ciągu trzech najbliższych 
lat wydatki fi rm i dostawców usług zwięk-
szą się w tym przypadku o 60 proc., do po-
ziomu 64 mld dol. (średnio 16,4 proc. co 
roku). Globalna wartość tego rynku ma 
w 2025 roku wynieść 274 mld dol., a poło-
wa tej kwoty ma odzwierciedlać wartość 
usług (co oznaczałoby 20 proc. rocznego 
wzrostu). 

Jeszcze bardziej optymistyczni są eks-
perci Omdia, których zdaniem wartość ryn-
ku usług na brzegu sieci podwoi się w ciągu 
5 lat, z 97 miliardów dolarów w tym roku do 
214 miliardów w roku 2026 (z czego na ry-
nek europejski ma wówczas przypadać 50 
miliardów dolarów). Tymczasem pracow-
nia analityczna MarketsandMarkets prze-
widuje, że do 2026 roku globalnie wzrost 
wartości rynku edge computingu wyniesie 
średnio 21 proc., co oznacza blisko 3-krotną 

sporo do ugrania na usługach
Edge computing: 
RYNEK

nPrzemysław Szczęśniak, inżynier sprzedaży w dziale 
Secure Power, Schneider Electric
Zapotrzebowanie na infrastrukturę brzego-

wą jest podobne jak w zeszłym roku. Poten-

cjał wzrostowy widzimy w zastosowaniach 

przemysłowych, które w dobie Industry 4.0 

generują dużą ilość danych, wymagających 

gromadzenia i przetwarzania. Dostęp do nich 

w czasie rzeczywistym, bez opóźnień, może mieć wpływ na 

poprawę wydajności całego procesu. Kolejnym segmentem, 

który charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostowym, 

jest outsourcing związany z monitorowaniem i serwisowa-

niem infrastruktury brzegowej. W każdym z przypadków 

użytkownicy dążą do ujednolicenia infrastruktury w całej 

swojej fi rmie. Integratorzy, korzystając ze swojego doświad-

czenia, mogą pełnić rolę doradczą i wskazywać obszary lub 

problemy, które użytkownik powinien uwzględnić już na eta-

pie koncepcyjnym. Mogą również przygotować powtarzalną 

konfi gurację miniaturowych centrów danych i dostarczać je 

klientom w wersji gotowej do uruchomienia. 

Zdaniem specjalisty  
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my generują coraz więcej danych, które 
trzeba przetwarzać w czasie rzeczywi-
stym, tak aby mogły być efektywnie wy-
korzystane. Danych, jak wiadomo, będzie 
coraz więcej, a procesy biznesowe czy ob-
róbkę danych w coraz bardziej zmiennym 
otoczeniu trzeba będzie jeszcze przy-
spieszać (i automatyzować) – dlatego też 
przewiduje się, że fi rmy zaczną przenosić 

coraz więcej obciążeń na brzeg, potrzebu-
jąc przy tym więcej mocy obliczeniowej, 
pamięci masowej, usług i aplikacji. 
Do rozwoju edge computingu przyczy-
ni się również 5G. Wcześniej czy później 
w przedsiębiorstwach ruszą na dobre sie-
ci prywatne piątej generacji, co spowodu-
je gwałtowny wzrost wolumenów danych 
do przetworzenia na brzegu sieci.

Początkowo edge computing znalazł za-
stosowanie głównie w przemyśle, gdzie 
– w oparciu o sieć czujników i urządzeń 
IoT – pomagał w zautomatyzowaniu li-
nii produkcyjnych i  poprawie bezpie-
czeństwa pracowników. Przemysł nadal 
ma pozostać jednym z największych użyt-
kowników edge computingu, jednak 

n Adam Dyszkiewicz, Business Development 
Manager, Lenovo
Rozwiązania brzegowe zdecydowanie zyskują 

na popularności. Zastosowanie edge compu-

tingu cały czas się poszerza – przede wszyst-

kim dzięki naszym partnerom i budowanym 

przez nich rozwiązaniom dla konkretnych sekto-

rów. Należą do nich projekty dla handlu detaliczne-

go, ochrony zdrowia i przemysłu. Widzimy również coraz więcej 

wdrożeń dotyczących smart city – tutaj ciekawym referencyj-

nym projektem jest system realizowany przez Lenovo wspólnie 

z miastem Barcelona, gdzie dostarczamy inteligentną infrastruk-

turę, która wspiera wdrażanie prywatnej sieci autonomicznej 

5G. Na polskim rynku zamierzamy zwiększyć swoją aktywność 

w obszarze edge computingu między innymi poprzez realizację 

referencyjnych projektów i edukację partnerów. 

Najważniejsze 
przypadki użycia 
powodujące wdrożenie 
edge computingu:

n  przemysłowy Internet Rzeczy 

i robotyka

n  bezpieczeństwo pracowników

n  AR/VR

n  telemedycyna

n  monitoring zużycia energii 

i monitoring środowiska

n  gaming

n  inteligentne miasta

n  efektywność wykorzystania 

sieci telekomunikacyjnej

n  autonomiczne cyberbezpie-

czeństwo

n  analiza zachowania klientów

n  informacje wspierające decyzje 

biznesowe

n  zautomatyzowane usługi dla 

klientów wykorzystujące 

sztuczną inteligencję

Ź
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o systemy brzegowe zaczynają się upo-
minać także inne branże, zwłaszcza takie, 
które mają wiele oddziałów rozproszo-
nych w różnych zakątkach kraju. Przykła-
dem są firmy zarządzające stacjami paliw 
czy dworcami PKP.

– Wyzwaniem dla tego typu odbiorców 
jest ujednolicenie infrastruktury w taki spo-
sób, aby była ona powtarzalna i dostosowa-
na do uniwersalnych potrzeb we wszystkich 
obiektach – mówi Przemysław Szczęśniak, 
inżynier sprzedaży w Schneider Electric. 

Duże zainteresowanie odnotowuje się 
także w handlu detalicznym i zanosi się 
na to, że jest to branża, która będzie spo-
ro inwestować w omawiane rozwiązania 
i usługi. Według badania Della 77 proc. 
retailerów planuje wdrożenie rozwiązań 
brzegowych w najbliższych dwóch latach. 
Inwestycje wynikają z dążenia do lepsze-
go dostosowania oferty do potrzeb klien-
ta, czemu mają pomóc dane gromadzone 
i analizowane w czasie rzeczywistym.

– Coraz więcej sklepów korzysta z tech-
nologii edge, którą wykorzystuje się w mer-
chandisingu w sklepach spożywczych, przy 
odbiorze towarów oraz w  rozliczeniach 
i w zapobieganiu stratom – twierdzi Rado-
sław Buszan, Senior Sales Manager w Dell 
Technologies.

Z kolei według IDC najczęstsze przy-
padki użycia infrastruktury brzegowej 
obejmują systemy cyberbezpieczeństwa 

do lokalnego monitorowania sieci opera-
cyjnej, a także przechowywanie i prze-
twarzanie danych operacyjnych w celu 
przeniesienia ich do chmury. Edge com-
puting sprawdza się także w przypad-
ku transportu (śledzenie kontenerów), 
inteligentnych liczników energii i mo-
nitorowania środowiska, czy też ko-
nieczności przestrzegania wymagań 
zgodności w zakresie ochrony danych 
i cyberbezpieczeństwa.

Analitycy wymieniają też całą ma-
sę innych zastosowań, które skłaniają 
przedsiębiorców do inwestycji w syste-
my brzegowe, w tym AR/VR, monitoring 
zużycia energii, smart city, monitoring 
wykorzystania sieci i wie-
le innych. Przy czym jest 
to… bardzo krótka lista 
możliwych zastosowań. 
Eksperci IDC zidentyfiko-
wali ponad 150 przypad-
ków użycia przetwarzania 
brzegowego w różnych branżach. 

Omdia prognozuje, że w  ciągu naj-
bliższych pięciu lat najwięcej na edge 
computing wydadzą banki i firmy ubez-
pieczeniowe. Dzięki temu będą w więk-
szej skali wykorzystywać oparte na 
sztucznej inteligencji systemy analitycz-
ne i kognitywne do podejmowania decyzji 

biznesowych, dobrej orientacji odnośnie 
do trendów rynkowych, oceny ryzyka 
i poprawy obsługi klienta. Z kolei według 
IDC do najbardziej rozpowszechnionych 
przypadków użycia edge computingu 
w 2022 roku w Europie należą: opera-
cje produkcyjne, zarządzanie aktywami 
produkcyjnymi, rozwiązania omnichan-
nel, inteligentne sieci i monitorowanie  
frachtu.

Natomiast najszybciej powinno przy-
bywać wdrożeń związanych z zastosowa-
niem sztucznej inteligencji oraz AR/VR. 
Internet Rzeczy ma zaś pozostać kluczo-
wym elementem wydatków na przetwa-
rzanie brzegowe na naszym kontynencie 

– twierdzą analitycy IDC. 
Przy czym, niezależnie od 
branż, jako segment z du-
żym potencjałem wzro-
stowym wskazywany jest 
outsourcing związany 
z monitorowaniem i serwi-

sowaniem infrastruktury brzegowej. 
Co istotne, w edge computingu najwię-

cej pod względem przychodów będzie 
można ugrać na usługach: doradztwie, 
wdrażaniu sprzętu i oprogramowania, 
integracjach, aktualizacjach i  utrzy-
maniu. W  dalszej kolejności na liście 
zakupów jest sprzęt, a za nim oprogra-
mowanie (głównie zabezpieczające i in-
frastrukturalne). 

Do rozwoju 
edge computingu 
przyczyni się 5G.

 
n  Grzegorz Sadkowski, dyrektor działu 

sprzedaży projektowej i usług, Pretor
Największe zapotrzebowanie na roz-

wiązania brzegowe obserwujemy 

w branży produkcyjnej, która zde-

cydowanie wyróżnia się pod wzglę-

dem popytu na edge computing na 

tle innych sektorów. Jest to związane 

z działaniem i wdrożeniami systemów 

IoT i inteligentnego opomiarowania 

w zakładach. Głównym powodem in-

westycji w rozwiązania brzegowe 

w przemyśle jest potrzeba zwiększe-

nia wydajności i szybkości przetwa-

rzania i przesyłania danych blisko 

miejsca, w którym są generowane. 

W ramach projektów istotne jest też 

zabezpieczenie takich rozwiązań, 

czym również się zajmujemy.

Zdaniem integratora
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RYNEK

Jakie aplikacje firmy zamierzają uruchamiać na urządzeniach brzegowych

Monitoring danych i urządzeń IoT, przetwarzanie i analityka   45%

Przetwarzanie obrazu i analityka kognitywna     40%

Business Intelligence i automatyzacja    39%

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna (AR/VR)    37%

Łączenie informacji, ich przetwarzanie i dystrybucja     30%

Źródło: Omdia Global Edge Services Insight Survey 2021
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Co istotne, fachowe usługi są potrzeb-
ne stale, w całym cyklu życia rozwiązań 
brzegowych, począwszy od analizy przed 
sprzedażą, poprzez projektowanie, wdro-
żenia i integrację, aż po usługi dla różnych 
przypadków użycia rozwiązań brzego-
wych, stały monitoring i  serwis infra-
struktury. Integrator może świadczyć 
pomoc techniczną, wykorzystując do te-
go celu sprzętowe narzędzia zdalnego 
dostępu.

– Może szybko interweniować i  łatwo 
znajdować problem oraz jego rozwiąza-
nie, na przykład dzięki scentralizowane-
mu dziennikowi zdarzeń lub zapisu sesji 
i stanu urządzenia – zauważa Krzysztof 
Krawczyk.

Analitycy sugerują także opracowywa-
nie usług brzegowych dostosowanych do 
konkretnych branż i specyfi cznych zasto-
sowań, które można w dużej mierze po-
wielać na potrzeby różnych klientów. 

Rozwiązania brzegowe mają, rzecz ja-
sna, również swoje słabe strony. Przedsię-
biorcy, którzy z nich korzystają, zgłaszają 
głównie problemy z łącznością i zasila-
niem. Tymczasem, ponieważ coraz więk-
sza część lokalnych funkcji operacyjnych 
jest obsługiwana zdalnie za pośrednic-
twem edge computingu, niezawodność 
działania systemów brzegowych staje się 
krytyczna. Dlatego szczególnie istotne 
wyzwanie stanowi zdalne monitorowa-
nie i zarządzanie zasobami brzegowymi 
w dużej skali. Niezbędny jest do tego celu 
specjalny sprzęt, co integratorzy powin-
ni uwzględnić już na wczesnych etapach 
planowania infrastruktury brzegowej. 
Jednocześnie edge migruje w ostatnich 
latach w kierunku rozwiązań zintegro-
wanych, co też oznacza określone wyma-
gania projektowe. 

– Istotne jest całościowe podejście, aby 
uniknąć powstawania złożonych i siloso-
wych rozwiązań, które w efekcie przyczy-
nią się do wyższych kosztów zarządzania 
IT. W rozwiązaniach brzegowych niezbęd-
na staje się możliwość konsolidowania tech-
nologii, tak aby można było analizować dane 
w miejscu ich powstawania, a także łatwo 
zarządzać infrastrukturą i skalować ją od 
centrów danych po urządzenia brzegowe 
– podsumowuje Radosław Buszan.  n
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„Rozmowa z coachem to był impuls do stwierdzenia, że moja droga życiowa powinna ulec 
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Wdrażanie technologii cyfrowych 
w  kolejnych aspektach życia 
społecznego jest procesem cią-

głym, ale i bardzo złożonym. Jego funda-
mentem jest moc tkwiąca w gromadzonych 
informacjach. Wykorzystywane na tym 
polu w sposób coraz śmielszy chmura i in-
frastruktura do przetwarzania na brzegu 
sieci (Edge Computing) uwalniają potencjał 
tkwiący w narzędziach cyfrowych w celu 
poprawy swojej wydajności oraz bezpie-
czeństwa i ochrony, ale także wzmocnienia 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Coraz śmielsze przyjmowanie przez go-
spodarkę chmury obliczeniowej sprawia, 
że rosnąca liczba przedsiębiorstw decydu-
je się na hybrydowe środowiska, składają-
ce się z centrów danych w chmurze i tych 
zlokalizowanych np. w siedzibie fi rmy (ang. 
edge). Mimo że fi zyczne właściwości i roz-
miary tych centrów podlegają ciągłym zmia-
nom i optymalizacji, pozostały w nich sprzęt 
ma niezmiennie kluczowe znaczenie. Dzie-
je się tak chociażby dlatego, że coraz więcej 
aplikacji działa w chmurze, a więc łączność 
z nią bez zakłóceń i opóźnień jest niezbędna 
do utrzymywania działalności biznesowej. 

Niestety, większość centrów danych zlo-
kalizowanych na brzegu sieci jest obecnie 
obarczona złymi praktykami projektowymi, 
co prowadzi do kosztownych przestojów. 
Systematyczne podejście do oceny dostęp-
ności centrów danych w środowisku hy-
brydowym jest więc niezbędne do tego, aby 
środki inwestycyjne były wydawane tam, 
gdzie przyniosą największy zwrot.

Digital-First Connected 

Włączenie do działalności przedsiębiorstwa 
rozwiązań cyfrowych powinno dotyczyć 
wszystkich aspektów biznesu, w tym ope-
racji, rozumianych jako funkcje i czynności 
odpowiadające za bezpieczną, niezawodną 
i wydajną realizację procesów fi zycznych, 
kluczowych dla funkcjonowania fi rmy.

– Obejmują one szeroki wachlarz obszarów, 
począwszy od produkcji, poprzez łańcuchy do-
staw, a więc transport towarów lub usług oraz 
utrzymywanie aktywów, aż po infrastrukturę 
lub obiekty. Techniki umożliwiające łączenie 
operacji przynoszą na tym polu nie tylko opty-
malizację, ale również możliwość poprawy 
wyników biznesowych. Firmy, które już teraz 

z powodzeniem działają według tej fi lozofi i, 
określamy mianem digital-fi rst – mówi Ce-
zary Gutowski, Menedżer Wsparcia Sprze-
daży UPS w Schneider Electric.

Edge Computing pozwala zbliżyć treści 
wymagające dużej przepustowości i aplika-
cje wrażliwe na opóźnienia do użytkownika 
lub źródła danych, aby umożliwić transfor-
mację cyfrową, która może zwiększyć wydaj-
ność operacyjną i poprawić obsługę klienta.

Zrealizowane na zlecenie Schneider Elec-
tric najnowsze badanie IDC „Succeeding 
at Connected Operations with Edge Com-
puting” podkreśla znaczenie technolo-
gii przetwarzania brzegowego w procesie 
przechodzenia do świata cyfrowego. Ra-
port zawiera odpowiedzi ponad 1000 spe-
cjalistów IT i operacyjnych, w tym z branży 
przemysłowej, sektora ochrony zdrowia 
i edukacji. Odpowiedzi dostarczyły infor-
macji na temat czynników napędzających 
inwestycje w rozwiązania wspierające prze-
twarzanie brzegowe, wyzwań, jakie fi rmy 
napotkały podczas ich wdrażania, prze-
szkód w kontynuowaniu inwestycji oraz 

ADVERTORIAL
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Edge Computing: 
sukces w świecie operacji połączonych

Większość centrów danych zlokalizowanych na brzegu sieci jest 
obecnie obarczona złymi praktykami projektowymi, co prowadzi 
do kosztownych przestojów. Tak nie musi być. 

Wyzwania, którym należy sprostać
podczas przechodzenia na operacje połączone z technologią cyfrową (digital-first)

1Bezpieczeństwo: w przypadku łączenia operacji duże 

znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa fizycznego i cyfro-

wego. Scenariusz ten wymaga zastosowania systemów i pro-

cesów dostosowanych do tego nowego paradygmatu. Jednak 

po podłączeniu do chmury obliczeniowej, moc danych opera-

cyjnych można wykorzystać do wielu nowych i ulepszonych 

zastosowań. Informacje tego typu mogą usprawnić współpracę 

w przedsiębiorstwie i umożliwić zdalne operacje, które przy-

czynią się do zwiększenia wydajności pracy, a jednocześnie 

zapewnią firmom niezawodne możliwości zdalnego działania.

2Umiejętności: pracownicy muszą mieć odpowiednie 

kompetencje, aby realizować zadania w różnych środo-

wiskach technologicznych. W tym celu firmy będą musiały 

nawiązać współpracę z nowymi partnerami i dostawcami 

ekosystemów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

3Niezawodność: ponieważ coraz większa część lokal-

nych funkcji operacyjnych jest obsługiwana zdalnie za 

pośrednictwem Edge Computingu, niezawodność działania 

tej technologii staje się kwestią o znaczeniu krytycznym.
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Aby efektywnie korzystać 
z technologii Edge Computing 
i wspierać przejście na ope-
racje połączone w pierwszej 
kolejności z technologią 
cyfrową, organizacje 
powinny zadbać o:

n  Odporne, bezpieczne i zrównowa-

żone zasoby zasilania i łączności:

dzięki uwzględnieniu odpornych 

zasobów zasilania i łączności już 

na wczesnych etapach planowania 

infrastruktury brzegowej firmy 

mogą zmniejszyć ryzyko prze-

stojów. Istotnym ułatwieniem są 

gotowe projekty rozwiązań infra-

struktury w postaci Micro DC oraz 

Modular DC opracowane przez 

Schneider Electric, zapewniające 

pozbawione potencjalnych błędów 

rozwiązania projektowe, a także 

wdrożeniowe.

n  Zdalne monitorowanie i zarzą-

dzanie zasobami brzegowymi 

w dużej skali: bieżące zarządzanie 

infrastrukturą brzegową w więk-

szej skali będzie wyzwaniem dla 

wszystkich firm. Dysponowanie 

odpowiednimi umiejętnościami we 

właściwym miejscu i czasie będzie 

trudne, jeśli nie niemożliwe. Należy 

upewnić się, że zasoby brzegowe 

są wyposażone w sprzęt umożli-

wiający ciągłe zdalne monitorowa-

nie i autonomiczne działanie.

n  Wsparcie zaufanych partnerów, 

którzy mają niezbędne umiejęt-

ności w zakresie wyżej wymienio-

nych zasobów brzegowych: warto 

sprawdzić, czy zaufani partnerzy 

mogą zapewnić najlepsze praktyki 

branżowe i usługi w sytuacjach lub 

miejscach, w których samodzielne 

działanie jest niewykonalne z eko-

nomicznego lub fizycznego punktu 

widzenia. Często potrafią oni prze-

widzieć problemy, zanim te wystą-

pią. Warto też szukać partnerów, 

którzy są zaangażowani w zrów-

noważony rozwój, ponieważ 82 

procent ankietowanych podało ten 

czynnik jako kryterium wyboru 

dostawców rozwiązań brzegowych. 

zaleceń strategicznych mających na celu 
wzmocnienie możliwości rozwiązań brze-
gowych w przyszłości. 

Analiza potwierdza, że Edge Compu-
ting to kluczowy czynnik umożliwiający 
przejście do operacji połączonych w opar-
ciu o  technologię cyfrową (digital-first 
connected operations). 

Organizacje inwestują w infrastruktu-
rę brzegową przede wszystkim po to, aby 
poprawić bezpieczeństwo cybernetycz-
ne (50 proc. wskazań) oraz odporność 
i niezawodność systemów (44 proc.).

– Edge Computing jest jednym z głównych 
czynników umożliwiających realizację para-
dygmatu digital-fi rst. Najczęstsze przypad-
ki użycia infrastruktury brzegowej obejmują 
systemy cyberbezpieczeństwa do lokalne-
go monitorowania sieci operacyjnej, a tak-
że przechowywanie i przetwarzanie danych 
operacyjnych w celu ich migracji do chmu-
ry. Istnieje jednak wiele wyzwań, z którymi 
przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby 
zapewnić odporność i niezawodność infra-
struktury brzegowej, a tym samym połączo-
nych operacji – dodaje Cezary Gutowski. 

Ponad 30 procent respondentów wspo-
mnianego badania doświadczyło „braku 
łączności lub powolnej łączności” we wdro-
żonych przez siebie rozwiązaniach brzego-
wych. Co więcej, 31 procent doświadczyło 
„przerwy w dostawie prądu lub wzrostu 
napięcia trwającego dłużej niż 60 sekund”.

– Krawędź operacyjna to punkt krytycz-
ny, w którym tradycyjnie połączone systemy 
IT i OT łączą się i umożliwiają korzystanie 
z połączonych operacji. Infrastruktura brze-
gowa służy w tym przypadku jako punkt po-
łączenia, który zachowuje autonomię operacji 
lokalnych, jednocześnie odblokowując chmu-
rę i możliwości zdalne. Infrastruktura ta ob-

sługuje również kluczowe przypadki użycia 
i obciążenia robocze wykraczające poza usta-
nowienie połączenia z chmurą – mówi Ce-
zary Gutowski. 

Jako zaufany partner i dostawca komplek-
sowych rozwiązań, Schneider Electric ściśle 
współpracuje z klientami przy opracowy-
waniu strategii mających na celu zapewnie-
nie pewności, odporności, bezpieczeństwa 
i zrównoważonego rozwoju w trakcie pro-
jektowania, wdrażania i  zarządzania na 
brzegu sieci. To możliwe dzięki odpornej, 
bezpiecznej, połączonej i zrównoważonej 
infrastrukturze fi zycznej dla dowolnego 
środowiska brzegowego (aby zagwaranto-
wać pewność w połączonym świecie). Kolej-
ny element to oparta na chmurze platforma 
monitorowania i zarządzania EcoStruxure 
IT, zapewniająca zdalną widoczność, w tym 
bezpieczeństwo, wgląd i zalecenia oparte 
na danych, możliwości raportowania oraz 
funkcje usług cyfrowych. 

I  wreszcie Schneider Electric oferu-
je zintegrowany ekosystem składający się 
z  „sojuszy” w  dziedzinie technologii in-
formatycznych, globalnej sieci zaufanych, 
doświadczonych partnerów handlowych 
i  inżynierów serwisowych oraz narzędzi 
projektowych opartych na regułach.

Cały dokument 
„Succeeding at Connec-

ted Operations with Edge 
Computing” przygotowany 

przez IDC we współpracy 
ze Schneider Electric jest 

dostępny tutaj:
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dów. Niewykluczone, że grupa Anony- 

mous albo została poproszona, albo sama 

zgłosiła się, aby być taką medialną „na-

kładką” na działania innych grup. 

  Rzeczywiście, kilka dni po rozpoczęciu ataków 
zaczęły pojawiać się głosy, że część z nich było niemoż-
liwych do przeprowadzenia zdalnie, więc mogły to być 
działania sabotażowe osób z wewnątrz Rosji, które też 
są przeciwko wojnie…
  Paweł Jurek 
Z atakami określanymi mianem „state-

-sponsored”, czyli zlecanymi na szcze-

blu rządowym, mamy do czynienia na 

świecie już od lat. Są wykorzystywane 

globalnie jako narzędzie w sporach poli-

tycznych. Ich zleceniodawców raczej nie-

trudno jest ustalić, ale wykonawców już 

tak. Być może to wśród nich należy szu-

kać członków grupy Anonymous.

  Jerzy Trzepla 
Ciekawostką jest to, że mamy tu do czy-

nienia z odwrócona sytuacją – w tym 

przypadku to państwo jest atakowane 

przez pewną niezidentyfikowaną spo-

łeczność hacktywistów, którzy wyko-

rzystują swoją biegłość techniczną do 

wywierania wpływu poprzez obecność 

w mediach. Nie jest to zresztą nowe zja-

wisko – przypominam, że w ten sam spo-

sób zostały zaatakowane strony polskich 

ministerstw, gdy w 2012 r. mieliśmy pro-

testy przeciw ACTA. Natomiast nieza-

leżnie od tego, kogo popieramy, takich 

metod nie można akceptować, nawet jeśli 

się uzna, że jest to moralnie uzasadnio-

ne. Widzę tylko jedną korzyść z tej sytu-

acji. Ataki te uświadomią decydentom, że 

poziom zagrożenia nadal jest wysoki. Po 

prostu my przez ostatnich kilka lat żyli-

śmy we względnym spokoju. 

  Robert Siudak 

W całej tej sytuacji więcej nie wiemy, niż 

wiemy. W dość profesjonalny sposób 

opisane w raportach zostały tylko cy-

berataki prowadzone przez Rosję prze-

  Od momentu agresji Rosji na Ukrainę można za-
obserwować swego rodzaju nowy porządek w kontekście 
globalnego cyberbezpieczeństwa. Było oczywiste, że ro-
syjscy hakerzy będą próbowali destabilizować ukraińską 
krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną, ale cieka-
wostką okazało się bardzo zintensyfikowane zaktywi-
zowanie grupy Anonymous, która od początku wojny 
deklaruje dokonywanie samosądów w celu zdestabilizo-
wania sytuacji w Rosji. Jak z perspektywy branży można 
ocenić fakt, że cyberprzestępcy walczą o pokój na świecie 
– jest godny pochwały, bo przyświeca im ważny cel, czy 
też raczej powinien budzić zaniepokojenie?    
  Artur Cyganek   
Słowo „samosąd” jest tutaj kluczowe i na 

pewno ta sytuacja powinna skłaniać do 

głębokiego zastanowienia. W perspek-

tywie krótkoterminowej ten cel może 

wydawać się szczytny. Jednak z drugiej 

strony w ten sposób członkowie Anony-

mous nabywają dodatkowych umiejętno-

ści, które potem będą mogli wykorzystać 

w inny, „komercyjny” sposób. Tymcza-

sem obecnie, ze względu na panującą sy-

tuację, mają zapewniony swego rodzaju 

immunitet i dużą swobodę działania.

  Paweł Jurek 
Warto podkreślić, że tak naprawdę nie 

wiemy, kto stoi za tymi atakami na ro-

syjskie podmioty. Oczywiście budzą one 

zainteresowanie i są ciekawym tema-

tem dla dziennikarzy, ale nie ma żadnych 

konkretnych, potwierdzających je dowo-

OKRĄGŁY STÓŁ CRN POLSKA

Polityka cyberbezp  
 czas na przegląd 
Oprócz destabilizacji sytuacji ekonomicznej i logistycznej na polskim 
rynku IT, atak Rosji na Ukrainę spowodował duże zaniepokojenie 
w kontekście cyberbezpieczeństwa. Co prawda, nie widać obecnie 
wyraźnego, bezpośredniego zagrożenia dla polskiej infrastruktury 
krytycznej, ale – zdaniem uczestników debaty CRN Polska – ataki 
podejmowane przeciwko ukraińskim systemom pokazują, że należy 
zachować szczególną czujność. 
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ciw Ukrainie. Co do grupy Anonymous, to 

– jak już powiedziano – wskazuje się na 

hacktywistów czy osoby z samej Rosji, 

ale przecież niewykluczone, że to też są 

ataki typu „state-sponsored”, tylko zle-

cane przez rządy krajów z naszego blo-

ku, które widzą w tej metodzie realizację 

strategicznych celów. Polityka ma tu wię-

cej do powiedzenia niż nam się wydaje.

  Paweł Jurek 
Pierwsze cyberataki poprzedzające fi -

zyczną agresję na Ukrainę wykryły fi rmy 

ESET i Microsoft. Z tym, że żadna z nich 

w ofi cjalny sposób nie dokonała poli-

tycznej atrybucji tych ataków. 

A jeśli już, to własnymi kanała-

mi na bieżąco informowały wy-

wiady poszczególnych państw. Opinii 

publicznej przekazywano wyłącznie 

informacje techniczne.

  Czy jednak powszechna świado-
mość kontekstu nie ułatwiałaby wykrywa-
nia tych ataków?
  Grzegorz Nocoń 
Czasami tak, ale jako producent 

też muszę podkreślić, że staramy 

się być jak najdalej od polityki. W na-
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szych rozwiązaniach implementujemy 

mechanizmy wykrywania i neutralizo-

wania wszelkiego typu ataków, niezależ-

nie od kraju i źródła ich pochodzenia. Ale 

jeśli jest oczywiste, skąd został zainicjo-

wany atak, to taka informacja pojawia się 

w raportach. Natomiast od jej treści zu-

pełnie nie zależą rekomendacje dalszych 

działań – sposobów wykrywania, neutra-

lizacji czy uszczelniania infrastruktury.

  Obecna sytuacja związana z atakami powinna 
w oczywisty sposób uświadomić zarządom przedsię-
biorstw czy administratorom lub działom IT, że jak naj-
szybciej należy załatać luki we własnej infrastrukturze. 
Natomiast na ile powinna uświadomić rządom, że należy 
zmienić cyberpolitykę poszczególnych krajów?
  Robert Siudak 
To jest długotrwały proces, ale on trwa 

już od kilkunastu lat. Przebudzenie na-

stąpiło w 2007 roku po gigantycznym 

cyberataku na Estonię, prawdopodob-

nie zainspirowanym przez Federację Ro-

syjską. Od tamtej pory kwestie związane 

z bezpieczeństwem idą w górę na cyber-

politycznej agendzie, chociaż w różnym 

tempie. Obecna sytuacja naturalnie przy-

spieszy ten proces, bo otworzyła oczy 

decydentom w wielu krajach. Natomiast 

na niższych szczeblach w strukturach 

rządowych, na poziomie operacyjno-

-technicznym, temat cyberbezpieczeń-

stwa istnieje od 

dawna. Ważne jest 

jedynie, aby te kwe-

stie nie trafiały tyl-

ko do dokumentów, 

ale żeby było prze-

łożenie na konkretne 

działania, szkolenia 

uświadamiające dla 

polityków czy usprawnianie instytucji 

zabezpieczających krytyczną infrastruk-

turę państwa. 

  Paweł Jurek 
Dla wielu instytucji i przedsiębiorstw 

konsekwencje wybuchu wojny w  lu-

tym były szokujące, ich zarządy odebra-

ły solidną lekcję cyberbezpieczeństwa. 

Szczególnie przedstawiciele administra-

cji publicznej, po wprowadzeniu stopnia 

alarmowego Charlie-CRP, poczuli się jak-

by byli na froncie, mieli organizowane 

całodobowe dyżury i tym podobne ak-

tywności. Zdali sobie 

sprawę, że polityka 

cyberbezpieczeństwa 

to już nie jest tylko 

dokument na papie-

rze, którym kiedyś 

trzeba będzie się za-

jąć, poczekać aż ktoś 

zaakceptuje budżety… 

Nastąpiła chwila próby, dzięki której my-

ślenie o zabezpieczeniach posunęło się 

o kilka lat do przodu.

  Jerzy Trzepla 
Potwierdzam, że w  wyniku ostatnich 

wydarzeń cyberbezpieczeństwo nabra-

ło właściwego priorytetu. W pośpiechu 

wraca się do tematów, które były od-

kładane na potem. Zaczęliśmy myśleć 

o sytuacjach, które były nie do pomy-

ślenia. Ważne jest jedynie, aby do tego 

zagadnienia podchodzić jak najbardziej 

metodycznie, a nie emocjonalnie, kon-

centrując się na analizie potrzeb, plano-

waniu, bazowaniu na wiedzy eksperckiej 

i doświadczeniu, tak by oferować klien-

tom optymalne rozwiązania.

  Grzegorz Nocoń 
Życzyłbym sobie, żeby ten zryw z ostat-

nich miesięcy jednak nie opadł. Gdy sytu-

acja spowszednieje, 

a  media przestaną 

informować o trwają-

cych cały czas cyber- 

atakach, jest ryzyko, 

że w świadomości lu-

dzi zostanie to zin-

terpretowane jako 

sukces w wyelimino-

waniu zagrożenia. Tymczasem zabezpie-

czenie administracji publicznej oraz firm 

każdej wielkości powinno zostać utrzy-

mane na wysokim poziomie – także pod 

względem nieustannej analizy i dostoso-

wywania procedur do bieżącej sytuacji, 

jak i szkolenia pracowników.

  Artur Cyganek 

Trzeba jednak przyznać, że obecna sy-

tuacja skłoniła firmy do podejmowania 

konkretnych decyzji. Acronis umożliwia 

przechowywanie kopii zapasowych da-

nych w kilkudziesięciu centrach danych 

rozlokowanych na ca-

łym świecie. Zaobser-

wowaliśmy, że po 24 

lutego partnerzy biz-

nesowi i klienci pytają 

o możliwość przecho-

wywania tych da-

nych nie w Polsce, ale 

w oddalonych od nas 

krajach Europy. To ewidentny przykład 

uwzględnienia aspektów bezpieczeń-

stwa przy polityce zarządzania danymi, 

bo dotychczas priorytetem była wydaj-

ność transmisji danych, a więc miejsce 

na ich kopię wybierano jak najbliżej sie-

dziby klienta. 

  Czy ta związana z wojną intensyfikacja cyberata-
ków przełoży się w jakiś sposób na wzrost technicznego 
poziomu zabezpieczeń? Czy pojawią się nowe funkcje lub 
mechanizmy w rozwiązaniach ochronnych?
  Jerzy Trzepla 
Zapewnienie bezpieczeństwa to proces, 

a nie stan. Paradoksalnie, rozwiązania 

zabezpieczające mają tu znaczenie dru-

gorzędne. Nawykiem powinno być czy-

tanie polityki bezpieczeństwa, jej analiza, 

implementacja, weryfikacja, a  potem 

nieustanne powtarzanie tego cyklu. To 

niestety szwankuje i mam nadzieję, że 

obecna sytuacja to zmieni.

  Grzegorz Nocoń 
Przede wszystkim można żałować, że 

w branży bezpieczeństwa IT nie mamy 

takiego podejścia, jakie jest w lotnictwie. 

Tam, gdy ma miejsce poważny wypadek, 

jest on analizowany, aby wypracować 

przepisy i procedury, które będą prze-

ciwdziałać takiej sytuacji w przyszło-

ści. Następnie automatycznie zaczynają 

one obowiązywać wszystkich. W branży 

IT niestety nie uczymy się na błędach, 

a  prowadzenie ataków jest możliwe, 

a czasem wręcz proste, bo infrastruk-

tura jest bardzo słabo chroniona. Jeśli 

chodzi o wzrost poziomu zabezpieczeń, 

tutaj kierunek jest dość jasno wytyczony 

i przyjęty przez większość liczących się 
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Przebudzenie nastąpiło  
w 2007 r. po gigantycznym 
cyberataku na Estonię 

 – Robert Siudak 

Pierwsze cyberataki na Ukrainę 
wykryły firmy ESET i Microsoft 

– Paweł Jurek.   
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dostawców – jest nim uczenie maszyno-

we. Dobrze wyszkolony automat zawsze 

będzie mógł znacznie szybciej zareago-

wać niż człowiek. Niestety, widzimy już, 

że druga strona nie śpi i cyberprzestęp-

cy też zaczynają wdrażać tego typu me-

chanizmy.

  Artur Cyganek 
Potwierdzam, bardzo szeroko rozumia-

na automatyzacja jest kluczowym ele-

mentem, który pomaga w zachowaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeń-

stwa i ochronie przed coraz to nowymi 

atakami czy zagrożeniami. Środowiska 

IT rozrastają się w błyskawicznym tem-

pie, rośnie więc też liczba potencjalnych 

podatności. Nawet bardzo wykwalifiko-

wany zespół osób bez wsparcia narzędzi 

nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. 

Trzeba zaakceptować sytuację, że coraz 

częściej rola człowieka zostanie sprowa-

dzona tylko do podejmowania decyzji. 

  Czy jednak w sztucznej inteligencji nie są pokła-
dane zbyt duże nadzieje? Weźmy dwa najpopularniejsze 
rodzaje ataków – ransomware i cryptojacking. Sposób 
działania tego złośliwego kodu jest bardzo charaktery-
styczny, więc – przynajmniej na logikę – zagrożenia te 
powinny być bardzo łatwe do wykrycia. Tymczasem ich 
popularność nie spada…
  Artur Cyganek 
Zazwyczaj zaatakowane środowiska nie 

są poprawnie zabezpieczone – nie są 

objęte właściwymi procedurami, więc 

często nie pomoże nawet zastosowanie 

profesjonalnych narzędzi ochronnych. 

Mamy klientów, u których do bezpie-

czeństwa podchodzi się na poważnie 

i wiemy od nich, że automatyzacja wpro-

wadzona dzięki uczeniu maszynowemu 

dobrze się sprawdza. Ataki są neutrali-

zowane od razu lub w przypadku powo-

dzenia mają nieporównywalnie mniejszą 

siłę rażenia. 

  Jerzy Trzepla 
Ten wzrost popularności zagrożeń po 

części wynika ze spowodowanej pan-

demią konieczności pracy zdalnej. Kom-

putery służbowe były podłączane do 

niezabezpieczonego środowiska, same 

też nie były wyposażone w skuteczne 

narzędzia ochronne, nie wspominając 

o wiedzy użytkowników. Gdy taki sprzęt 

został zainfekowany i wrócił do biura, 

atak kontynuowany był już od środka. 

Istnieją narzędzia chroniące przed tym 

zjawiskiem, ale po pierwsze administra-

torzy muszą je stosować, a po drugie mu-

szą w ogóle mieć świadomość tego, jak 

często dany komputer podłączany jest do 

internetu poza firmową infrastrukturą. 

  Grzegorz Nocoń 
Tak jak wspomniałem, cyberprzestępcy 

także korzystają z uczenia maszynowe-

go, aby przebić się przez zabezpieczenia 

i czasem im się to udaje. Poza tym widzi-

my istotny proces profesjonalizowania 

ich działalności. Zyskującym popular-

ność trendem jest Ransomware as a Ser- 

vice – jedna grupa tworzy złośliwy kod, 

inna umieszcza go w środowisku ofiary, 

a jeszcze inna prowadzi rozliczenia. 

  Robert Siudak 
W kontekście ransomware’u warto na to 

zjawisko spojrzeć w szerszym niż tyl-

ko techniczny zakre-

sie, analizując cały 

łańcuch wartości. Za-

grożenie to jest po-

pularne, bo przynosi 

ogromne zyski, ale te 

dostarczane są tylko 

w jeden sposób – za 

pomocą kryptowalut. 

Mieliśmy w historii przykłady, gdy udało 

się systemowo rozwiązać problemy tech-

niczne. Gdy nagminnie kopiowane były 

paski magnetyczne kart kredytowych, 

wprowadzono chipy. Jeśli uda się dopro-

wadzić do uregulowania obrotu krypto-

walutami, wówczas stracą one atrybut 

anonimowości, a to znacznie zmniejszy 

możliwości monetyzacji ransomware’u 

przez cyberprzestępców. 

  Jedną z przyczyn niewystarczającego poziomu 
ochrony w firmach jest ograniczona dostępność eks-
pertów ds. bezpieczeństwa w Polsce i na całym świecie. 
W USA zrobiono badanie, z którego wynikło, że połowa 
specjalistów chce z tej pracy zrezygnować, bo jest zbyt 
przeciążona ilością obowiązków i oczekiwaniami. Odpo-
wiedzią rynku na tę sytuację miały być szeroko rozumia-

ne usługi świadczone przez firmy trzecie, ale chyba jak na 
razie nie cieszą się one zbyt dużą popularnością? 
  Robert Siudak 
Z brakiem pracowników w branży bez-

pieczeństwa IT rzeczywiście boryka się 

cały świat. U nas sytuacja jest dodatkowo 

utrudniona, bo w trakcie pandemii wiele 

osób zaczęło pracować zdalnie dla firm 

z Zachodu, które zatrudniają ekspertów 

niemalże w ciemno. Jakby tego było ma-

ło, wiele globalnych firm tworzy w Polsce 

swoje centra bezpieczeństwa z gwaran-

towaną całodobową obsługą, w których 

zatrudniają naszych specjalistów –  ci 

otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie, 

które dla tych firm jest i tak niższe niż 

oczekują eksperci z ich macierzystych 

krajów. Oczywiście można w tym upa-

trywać też szansy, bo gdy taka osoba 

zrezygnuje ze współpracy, będzie poten-

cjalnym cennym nabytkiem dla polskich 

firm. Być może wtedy rozwinie się lokal-

na oferta usług bezpieczeństwa. O popyt 

raczej bym się nie martwił – wymuszą go 

coraz bardziej restrykcyj-

ne regulacje.

  Grzegorz Nocoń 

Rozkwit usług zarzą-

dzanego bezpieczeń-

stwa jest dopiero przed 

nami. My zaczęliśmy je 

świadczyć ponad trzy la-

ta temu, najpierw w USA, 

a potem w Europie Zachodniej. Począt-

ki były trudne, dopiero w ostatnim roku 

zainteresowanie wzrosło. W Niemczech 

zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost. Ko-

rzystnie na popyt będzie dalej wpływać 

kilka czynników – wspomniane regulacje, 

lepsze zrozumienie istoty tych usług czy 

dopracowanie mechanizmów współpra-

cy z partnerami. To chwilę potrwa, tak jak 

było z usługami chmurowymi. 

  Czy dla polskich klientów Sophosa nie stanowi 
przeszkody, że usługa ta nie jest świadczona z Polski i ko-
munikacja musi odbywać się po angielsku?
  Grzegorz Nocoń 
Owszem, pojawia się bariera językowa. 

Niemniej, jak wspomniałem, jesteśmy 

raczej na początku drogi – nie wyklu-

Ważne, aby działać 
metodycznie, 
a nie emocjonalnie 

 – Jerzy Trzepla  
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czamy też, że wraz ze wzrostem popu-

larności tej usługi, do obsługi polskich 

klientów pojawią się polskojęzyczni 

specjaliści. Zresztą widzę również prze-

strzeń do współpracy z partnerami – to 

oni mogą wziąć na siebie część odpo-

wiedzialności za komunikację z naszymi 

ekspertami i pobierać za to od nas wyna-

grodzenie prowizyjne.

  Artur Cyganek 
Nasza strategia produktowa zakłada, że 

niemal wszystkie produkty do backu-

pu danych i zabezpieczania środowisk 

IT będą dostępne w postaci usługowej. 

Już teraz partnerzy mogą część z nich 

odsprzedawać w modelu prowizyjnym 

lub wykorzystywać do świadczenia wła-

snych usług. Klienci bardzo doceniają 

zalety modelu „pay as you go”, więc nie 

mam obaw o przyszłość tej oferty. 

  Jerzy Trzepla 
Wielu naszych partnerów jest zainte-

resowanych rozwojem oferty usług 

zarządzanych, w tym dotyczących bez-

pieczeństwa. Nie uważam, żeby takie 

usługi oferowane bezpośrednio przez 

producentów stanowiły konkurencję, jak 

czasami się sugeruje. Większość z nich 

ma zdefiniowane pewne poziomy odpo-

wiedzialności – za aspekty techniczne 

oczywiście odpowiedzialny jest świad-

czący usługę, ale za po-

dejmowanie decyzji 

może być odpowiedzial-

ny klient lub współpra-

cujący z nim partner. Co 

do oczekiwanego wzro-

stu popularności takich 

usług – cóż, nie jest ta-

jemnicą, że Polska jest w ogonie w ran-

kingach cyfrowej transformacji, nawet 

do chmury podchodzimy z rezerwą, ale 

to się zmienia. Obserwujemy to również 

w przypadku świadczonych przez naszą 

firmę od 20 lat usług myHEZO, zapewnia-

jących wsparcie techniczne i serwis logi-

styczny dla rozwiązań producentów. Ich 

znaczenie z roku na rok rośnie. 

  Paweł Jurek 
Wiele czasu i  zasobów inwestujemy 

w  rozwijanie modelu dla partnerów 

biznesowych, w  którym mogliby oni 

sprzedawać swoje usługi bazujące na 

dystrybuowanych 

przez nas rozwiąza-

niach. Obecnie stwo-

rzyliśmy już taką 

ofertę na bazie pro-

duktów Acronisa, 

ESET-u i Stormshiel-

da. Mamy podpisa-

nych w tym zakresie 

kilkaset umów z partnerami, ale wie-

lu z nich nadal przeciera szlaki, testuje 

konsole, uruchamia usługi dla pierw-

szych klientów i się uczy. Zgadzam się, 

że wiele jest do zrobienia – znakomita 

większość partnerów nadal preferuje 

sprzedaż i wdrażanie rozwiązań w mo-

delu „on premise”. Innowatorów na razie 

jest niewielu. 

  Czy rzeczywiście oznacza to, że winę za wiele  
niepowodzeń w odpieraniu ataków można zrzucić na 
partnerów?
  Jerzy Trzepla 
Ten problem jest znacznie szerszy i wie-

lowątkowy. Widzę duże zaangażowanie 

współpracujących z nami firm partner-

skich. Jednak można zrobić o wiele wię-

cej. Wciąż preferowane są proste modele 

odsprzedaży lub świadczenia usług, tym-

czasem cyber-

bezpieczeństwo 

jest dziedziną, 

w  której ogrom-

ne znaczenie ma 

wartość dodana. 

Rozwiązania po-

chodzące od pro-

ducentów należy „zanurzyć” w lokalnym 

kontekście, przygotować do pracy w kon-

kretnym środowisku danej firmy, być 

może nawiązać współpracę z lokalnym  

CERT-em.

  Grzegorz Nocoń 
Mamy grono partnerów, którzy są bar-

dzo aktywni. Gdy wprowadzamy jakieś 

nowinki do oferty, oni od razu są zaan-

gażowani w zaprezentowanie ich klien-

tom. Ale wciąż większość woli pracować 

w tradycyjnym modelu. Widzę bardzo 

dużą rolę do odegrania przez produ-

centów i dystrybutorów. Producenci po-

winni uświadamiać 

integratorów, że na-

wet jeśli oferują wła-

sne usługi, to rzadko 

są one konkurencyj-

ne wobec partnerów, 

a raczej stanowią za-

proszenie do współ-

pracy. Dystrybutorzy 

zaś powinni być bardziej zaangażowa-

ni w osadzanie produktów i usług bez-

pieczeństwa na lokalnym rynku i pomoc 

partnerom w przechodzeniu na model 

usługowy. My możemy im pomóc i bar-

dzo bym sobie życzył, żeby partnerzy nie 

wzbraniali się przed tą pomocą. 

  Artur Cyganek 
Sytuacja z partnerami jest pochodną te-

go, jak wygląda nasz rynek. Jak już wspo-

mnieliśmy, jesteśmy zapóźnieni w skali 

Europy Zachodniej w korzystaniu z usług 

chmurowych czy innych. Co ciekawe, 

wciąż jest wielu ekspertów – zależnych 

i niezależnych – którzy na różnego typu 

spotkaniach lub konferencjach deprecjo-

nują zalety modelu usługowego. Dopóki 

nie będzie wspólnego frontu, będziemy 

tkwić w tym marazmie.

  Paweł Jurek 
Zgadzam się, że dużą rolę pełnią w tym 

przypadku dystrybutorzy. Jeśli dla dane-

go produktu nie ma dostarczonej wartości 

wpisującej go w lokalny kontekst, integra-

torzy się nim nie zainteresują. Z drugiej 

strony nie możemy stawać okoniem wo-

bec oczekiwań rynku. Faktem jest, że wielu 

naszych partnerów nadal oczekuje współ-

pracy w tradycyjnym modelu, bo tylko taki 

znają. Oczywiście prezentujemy im zalety 

nowych modeli, proponujemy przeprowa-

dzenie testów i oferujemy wsparcie przy 

przekształcaniu oferty. Generalnie, wszy-

scy się tego uczymy i wierzę, że za rok 

czy dwa będziemy mieli z tego konkretne 

przychody. Ale finalnie to rynek zweryfi-

kuje, kto miał rację, a kto nie. 

 Rozmawiał 
Krzysztof Jakubik

Żałuję, że w branży brakuje 
takiego podejścia, jak  
w lotnictwie 

– Grzegorz Nocoń  

Klienci bardzo doceniają zalety 
modelu „pay as you go” 

– Artur Cyganek  
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W irtualizacja desktopów, okre-
ślana również jako VDI (Vir-
tual Desktop Infrastructure), 

zrywa więzi łączące sprzęt, systemy ope-
racyjne oraz oprogramowanie, eliminując 
konieczność instalowania korporacyjnych 
środowisk desktopowych na urządzeniach 
końcowych. Wymienione właściwości 
sprawiają, że VDI sprawdza się w wie-
lu scenariuszach, a zwłaszcza tam, gdzie 
szczególną wagę przywiązuje się do ochro-
ny danych, a także kontroli czynności wy-
konywanych przez pracowników. 

Jak wiadomo w przypadku VDI nie tyl-
ko aplikacje, ale również dane przecho-
wywane są na serwerach zlokalizowanych 
w centrach danych, co pozwala je łatwiej 
chronić przed nieautoryzowanym dostę-
pem. Nie bez znaczenia jest fakt, że VDI 
odciąża administratorów, bowiem wszel-
kie aktualizacje oraz instalacje aplikacji 
przeprowadzane są z jednego centralne-
go punktu i obejmują wszystkie wirtual-
ne desktopy w zautomatyzowany sposób, 
a nie każde z osobna. 

Wirtualizacja desktopów nie jest no-
wym zjawiskiem, aczkolwiek ostatnimi 
czasy rynek ten jakby złapał drugi oddech. 
W pewnym stopniu jest to zasługa dużego 
przyrostu zdalnych pracowników. Firmy 
oraz instytucje zgłaszają zapotrzebowa-
nie na technologie gwarantujące łatwość 
zarządzania urządzeniami końcowymi, 
bezpieczeństwo oraz dużą elastyczność, 
a technologia VDI pozwala odpowiedzieć 
na każde z nich. 

Ciekawe informacje na temat użytkow-
ników wirtualnych desktopów przyno-

szą wyniki badania przeprowadzonego 
w ubiegłym roku przez analityków z VDI 
Like a  PRO. Okazuje się, że najczę-
ściej z  wirtualizacji desktopów korzy-
sta branża zdrowotna (14,41 proc.), a tuż 
za nią znalazł się sektor technologicz-
ny (14,29  proc.) oraz instytucje fi nan-
sowe (12,36 proc). Warto zauważyć, że 
w  porównaniu z  badaniem z  2020 ro-
ku wzrosło wykorzystanie wirtualizacji 
desktopów w placówkach zdrowotnych 
oraz edukacji.

Prymat opieki zdrowotnej w tym ze-
stawieniu nie powinien stanowić za-
skoczenia. Szpitale mają do czynienia 
z poufnymi informacjami i są zobligowa-
ne do ich ochrony poprzez różnego ro-
dzaju przepisy. Warto również pamiętać, 
że zarówno lekarze jak i pielęgniarki są 
pracownikami mobilnymi, a w związku 
z tym często korzystają z  rozmaitych 
urządzeń końcowych. 

Z raportu „End User Computing State of 
the Union 2021”, opublikowanego przez 
VDI Like a PRO wynika, że w rozwiąza-
nia VDI najczęściej inwestują średnie 
oraz duże organizacje. Największą grupę 
korzystających z aplikacji wirtualnych 
i desktopów (23,36 proc.) stanowią fi r-
my oraz instytucje posiadające od 1000 
do 4999 użytkowników, a w dalszej ko-
lejności: od 5000 do 24 999 użytkowni-
ków (21,88 proc.), 1–249 użytkowników 
(18,29 proc.) i 250–999 użytkowników 
(16,19 proc). 

Jednym z pierwszoplanowych dostawców 
w segmencie VDI jest Citrix. Według cyto-
wanego wcześniej badania VDI Like a PRO 
aż 51,83 proc. respondentów deklaruje, że 
korzysta w środowisku lokalnym z narzę-
dzi tej fi rmy, zwłaszcza Citrix XenApp/
XenDesktop 7,15; 7,16; 7,17 lub nowszy 
(15,58 proc.). Dużą popularność Citrixa po-
twierdza też zestawienie obejmujące zdal-
ne protokoły oddalonych urządzeń. Citrix 
HDX znajduje się na pierwszym miejscu 
z udziałem 36,35 proc, a za nim plasuje się 
Microsoft RDP (17,95 proc). 

Dystrybutorem rozwiązań Citrix w Pol-
sce jest ALSO. Dystrybutor oferuje licencje 
VDI Citrixa w dwóch programach part-
nerskich. W  przypadku Citrix Solution 
Advisor (CSA) są one kupowane dla klien-
ta końcowego, zaś Citrix Service Providers 
(CSP) pozwala na zakup w modelu dla do-
stawców usług. 

ALSO Polska wprowadzi resellerów 
i integratorów w świat bogatej gamy pro-
duktów Citrixa, przybliży zasady funkcjo-
nowania programów partnerskich, pomoże 
w uzyskaniu statusu Partnera Citrix.

Zdalna praca 

Kontakt dla partnerów:
Andrzej Łukowski,
Product Manager do spraw 
produktów Citrix, ALSO 
Andrzej.Lukowski@also.com
tel: 609 444 949

napędza popyt na VDI

ALSO Polska Sp. z o.o. , ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa

Wirtualizacja desktopów jest technologią znaną oraz 
cenioną w wielu środowiskach. Wszystko wskazuje 
na to, że wraz z rosnącą popularnością hybrydowego 
modelu pracy, zyska ona kolejnych zwolenników.

ADVERTORIAL
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Zdalny i hybrydowy model pracy po-
zostanie normą po pandemii, dlate-
go przedsiębiorstwa i  pracownicy 

będą potrzebować więcej rozwiązań, któ-
re poprawią ich produktywność i ułatwią 
współpracę w  rozproszonych zespołach 
– wynika z badania „Poly – Workstyle Re-
search 2021”. Zdaniem 73  proc. respon-
dentów praca w czasach post-Covid będzie 
wykonywana z więcej niż jednej lokalizacji. 
Ponadto ludzie będą mniej czasu spędzać 
w biurze (tak uważa 68 proc. badanych). 

Oferta Damovo, obejmująca rozwiązania 
Poly, wpisuje się w te długoterminowe trendy 
związane z miejscem i sposobem wykonywa-
nia pracy. Jak zapewniają przedstawicie-
le warszawskiej fi rmy, jest ona wyjątkowa 
na rynku, zarówno jeśli chodzi o produkty 
i rozwiązania producenta, jak i kompetencje 
i możliwości integratora.

Damovo to międzynarodowa fi rma z bran-
ży IT/Telco z 50-letnim doświadczeniem 
w dostarczaniu rozwiązań do komunikacji. 
Serwis Damovo zarządza prawie 2 miliona-
mi urządzeń dla abonentów biznesowych 
na całym świecie, ma oddziały w 16 krajach, 
ponad 2,7 tys. klientów oraz ponad 650 pra-
cowników. Polski zespół Damovo liczy po-
nad 30 inżynierów i programistów. Wśród 
nich są certyfi kowani inżynierowie tech-
nologii UC&C zarówno Microsoft Unifi ed 
Communication (Teams i S4B), jak i Zoom. 

Firma posiada najwyższe statusy i certy-
fi katy najważniejszych dostawców rozwią-
zań do komunikacji i pracy grupowej. Cieszy 
się pozycją partnera Gold Microsoftu, a także   
Zoom w zakresie specjalizacji Communica-
tion. Platformy te są kluczowe dla rozwią-
zań Poly. Damovo posiada status Platynowy 
producenta Poly oraz certyfi kat serwisowy 
Poly Advanced Services Certifi cation. 

– Wyróżnia nas oferta sprzętu i zakresu 
usług oraz jednocześnie certyfi kacja najwyż-
szych poziomów – podkreśla Marek Matejek, 
dyrektor operacyjny Damovo Polska.

Warto zauważyć, że Teams i Zoom nale-
żą do najpopularniejszych narzędzi komuni-
kacji. Poly dostarcza rozwiązania sprzętowe 
certyfi kowane dla tych popularnych platform 
komunikacyjnych do pracy grupowej, a Da-
movo dysponuje najwyższymi kompetencja-
mi zarówno dla MS Teams, jak i dla Zoom. 
Tym samym producent i integrator dobrze się 
uzupełniają w ramach najpopularniejszej na 
rynku oferty.

Co istotne, projekty obejmujące rozwią-
zania Poly, które są realizowane przez Da-
movo, obejmują zaawansowaną integrację 
z rozwiązaniami innych dostawców. Jeśli na 
przykład klient dotychczas używa Cisco czy 
innego systemu UC&C, z pomocą Damovo 

można przeprowadzić integrację z Teams 
czy Zoom. 

– Przykładowo możemy połączyć rozwią-
zania Cisco i Zoom w jeden spójny system ko-
munikacji – zapewnia Marek Matejek.

Możliwości w zakresie integracji i współ-
pracy rozwiązań są istotne dla wszystkich 
fi rm, ale krytyczne są zwłaszcza tam, gdzie 
ostatnio przybyło dużo różnego sprzętu 
i rozwiązań komunikacyjnych, które warto 
scalić w jeden sprawny system. Projekty in-
tegracyjne rozwiązań fi rmy Poly realizowane 
przez Damovo stanowią też potencjalny ob-
szar do współpracy z innymi integratorami. 

z Damovo
Damovo współpracuje też z innymi inte-
gratorami i resellerami w projektach obej-
mujących rozwiązania Poly. Dzięki takiej 
współpracy partner może dostarczyć swo-
jemu klientowi rozwiązania, co do których 
sam nie posiada kompetencji – zapewni je 
Damovo. Na ich bazie jest więc w stanie po-
szerzyć ofertę, zwiększając lojalność swo-
jego stałego klienta. Warto zwrócić przy 
tym uwagę, że Damovo ma doświadczenie 
w projektach UC&C dla fi rm z różnych sek-
torów gospodarki.

Resellerzy, którzy nie mają doświadczenia 
i wiedzy o rozwiązaniach UC&C, mogą tym 
samym wskoczyć do coraz szybciej pędzące-
go pociągu, jakim jest rozwój rynku zdalnej 
współpracy. Z badań wynika, że można spo-
dziewać się, iż przedsiębiorcy różnych branż 
będą sięgać częściej właśnie po rozwiązania 
zdalnej komunikacji i współpracy. 

Z badania przeprowadzonego przez Poly 
wynika, że liczba uczestników wideokonfe-
rencji z wieloma osobami wzrosła w czasie 

Oferta Damovo, obejmująca rozwiązania Poly, wpisuje się 
w długoterminowe trendy na rynku pracy.

Damovo i Poly:  
zgrany duet 
 na rynku UC&C 

Paulina 
Waszkiewicz-Soćko, 
prezes, Damovo Polska
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pandemii do 59 proc. (z 40 proc. przed pan-
demią), a większość (63 proc.) prowadzi też 
rozmowy wideo (42 proc. przed pandemią). 
Aż 79 proc. pytanych z Polski uważa, że tra-
dycyjny system pracy 5x8 został zastąpiony 
przez możliwość pracy w dowolnym czasie. 

Z drugiej strony fi rmy cierpią na niedosta-
tek specjalistów i wsparcia w obszarze zdal-
nej współpracy. Z badania wynika, że sporo 
pracowników zniechęca do home offi  ce’u 
niewystarczające wsparcie działu IT i brak 
odpowiedniego personelu w fi rmie, który 
umożliwi pracę zdalną. Jest więc duże zapo-
trzebowanie na fachowych partnerów.

Poly Personas
Z badań Poly prowadzonych już od dekady 
wynika, że rozwiązania do komunikacji są 
stosowane w ramach różnych modeli pracy, 
a każdy z nich wiąże się z innymi wymaga-
niami wobec sprzętu, aplikacji i funkcji. Dla 
dostawcy kluczowe jest więc to, aby dobrze 
wpasować się w te oczekiwania. Temu służy 
ankieta Poly Personas. 

Wynikiem tego badania było wyodręb-
nienie 6 stylów współpracy, które cechują 
niemal wszystkich (92 proc.) pracowników 
typowego przedsiębiorstwa. Po przepro-
wadzeniu ankiety otrzymujemy spersonali-
zowaną ofertę rozwiązań end-to-end. Poly 
Personas pomaga dopasować odpowiednie 
rozwiązania audio i wideo do potrzeb pra-
cowników w biurze, w domu lub w podróży. 

Najczęściej występujące style pracy to 
offi  ce collaborator (27 proc.) oraz fl exible 
worker (20 proc.), czyli tutaj zapotrzebo-
wanie powinno być największe. Pozostałe 
to connected executive (12 proc.), road war-
rior, czyli pracownik będący często w ruchu 
(20 proc.), remote collaborator (15 proc.) 
i offi  ce communicator (13 proc.). 

Przykładowo offi  ce collaborator spędza 
większość dnia przy biurku, zwykle w open 
space i  dlatego rozprasza go hałas w  tle. 
Chce rozmawiać tak, by odgłosy z biura tego 
nie zakłócały. Dla niego odpowiedni jest więc 
zestaw Voyager 4300 UC i Poly Studio P5.

Flexible worker to taki, który dzieli czas 
między biuro fi rmowe, domowe i  podró-
że. Ponieważ często pracuje zdalnie i jest 
w ruchu, oczekuje niezawodnych połączeń 
z opcją komunikacji na kilku urządzeniach, 
sprzętu, który oferuje wyraźny dźwięk w róż-
nym otoczeniu, wyświetla obraz dobrej ja-
kości i długo działa na baterii. W przypadku 

takiego użytkownika sprawdzi się na przy-
kład zestaw Voyager 6200 UC/Voyager 
Focus UC i kamera Poly Studio P5.

Poly Studio R30
Większość pytanych pracowników obawia 
się, że hałas w biurze obniży ich produk-
tywność, stąd oczekiwanie wydzielonych, 
cichych przestrzeni. Wśród nowości Poly, 
jakie wdraża Damovo, jest USB wideobar 
Poly Studio R30, przeznaczony do małych 
pomieszczeń (do 6 osób). To przykład jed-
nego z rozwiązań, które spełniają aktualne 
wymagania użytkowników poprzez zasto-
sowanie innowacji oraz integracji z popular-
nymi systemami komunikacyjnymi. 

Studio R30 jest podłączane przez USB, 
może być używane z dowolną czołową apli-
kacją UC&C. W porównaniu z innym sprzę-
tem ten wideobar wyróżnia wysoki poziom 
redukcji hałasu (dzięki technologiom Poly 
NoiseBlockAI i Acoustic Fence). Poly Studio 
R30 to dynamiczna kamera z polem widze-
nia 120 stopni i rozwiązaniem Poly Direc-
torAI. Zapewnia, że wszyscy są wyraźnie 
widziani. Studio R30 to również precyzyjne 
automatyczne kadrowanie, śledzenie pre-
zentera oraz mówcy – dzięki czemu spotka-
nia są łatwiejsze i bardziej produktywne niż 
kiedykolwiek. Ten wideobar posiada także 
możliwość zarządzania sieciowego przez 
chmurę Poly Lens. Urządzenie posiada cer-
tyfi kację Microsoft Teams Rooms. Studio 
R30 można też stosować w zestawach Poly 
Studio dla małych i średnich pomieszczeń, 
w połączeniu z komputerem (Dell OptiPlex 
7080 XE i Lenovo ThinkSmart Core).

Ważniejsze

CERTYFIKATY 
I PARTNERSTWA 
posiadane przez Damovo
n  ISO 9001,
n  ISO 27001,

n  partnerstwo z Poly na poziomie 

Platinium,

n  certyfikat serwisowy Poly na po-

ziomie Poly Advanced Services 

Certification,

n  status partnerski Gold Microsoftu 

(specjalizacja Communication),

n  zespół certyfikowanych inżynierów 

w obszarze technologii UC&C oraz 

Microsoft Unified Communication,

n  partnerstwo z Zoom.

SPRZĘT POLY 
certyfi kowany przez 
Microsoft i Zoom
n  zestawy MTR (Microsoft Teams 

Rooms): Poly Studio Kit Focus Room, 

Small Medium Room, Large Room; 

zestawy oparte zarówno na Android 

oraz Windows; 

n  telefony konferencyjne: Poly Trio 

Series, Poly Sync Family;

n  słuchawki: zarówno przewodowe, 

jak i bezprzewodowe. 
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cjalnej oferty do bieżących potrzeb – zauważa 
Bartosz Rychlewski, Senior Manager w zes- 
pole Extended Enterprise firmy Deloitte. 

Wprawdzie już od dłuższego czasu sły-
szy się o unifikacji narzędzi do zarządzania 
zasobami informatycznymi, ale jak na ra-
zie z tych zapowiedzi niewiele wynika. Za-
chowanie status quo może leżeć w interesie 
marketingowców, którzy lubią żonglować 
nazwami, niekoniecznie zaś handlowców, 
zmuszonych do tłumaczenia klientom za-
wiłości poszczególnych rozwiązań. 

Część specjalistów wyodrębnia z  te-
go gąszczu nazewnictwa dwa kluczowe 
rozwiązania o  najszerszej gamie funkcji 
i zakresie działania – ITAM (IT Asset Ma-
nagement) oraz UEM (Unified Endpoint 
Management). 

– Zasadniczą różnicą między ITAM 
a UEM jest cel działania. Jakkolwiek wiele 
elementów jest wspólnych, to jednak ITAM 

Dynamiczny rozwój nowych technologii, a także obecna 
sytuacja na świecie, stawiają przed branżą IT niespotykane 
wcześniej wyzwania. Jednym z nich jest zarządzanie zasoba-
mi informatycznymi.

Potencjalni nabywcy rozwiązań prze-
znaczonych do zarządzania opro-
gramowaniem oraz sprzętem IT nie 

powinni narzekać na brak wyboru – wręcz 
przeciwnie. Na rynku istnieją różnorod-
ne narzędzia służące do tego celu: UEM, 
MDM, MAM, EMM, ITSM, SAM czy ITAM. 
Ta klęska urodzaju może przyprawić klien-
tów o zawrót głowy. Może to być też swego 
rodzaju kłopot dla integratorów, którzy sta-
wiają swoje pierwsze kroki w tym segmen-
cie rynku. 

– Kwestia branżowego nazewnictwa nie 
jest w tym przypadku najważniejsza. Istotą 
sprawy pozostaje precyzyjne zidentyfikowa-
nie rzeczywistych potrzeb klienta, a nie po-
dążanie za popularnymi hasłami. Nadmiar 
zbliżonych skrótowców nie sprzyja przejrzy-
stości. Z drugiej strony, w przypadku świa-
domego klienta, precyzyjna terminologia 
umożliwia dokładne dopasowanie poten-

RYNEK

ITAM:  
rośnie poziom trudności 

n Wojciech Urbanek 

 

n  Jacek Konaszczuk, kierownik działu handlowego, Grupa Damiko 
Kluczowym czynnikiem decydującym o wdrożeniu systemu ITAM jest ograniczanie 

kosztów działania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca zyskuje cenną wiedzę na temat 

zasobów jakimi dysponuje: czy wszystkie są używane i odpowiednio alokowane. Sa-

me arkusze w Excelu lub rekordy bazy danych to dziś już za mało. Szczególnie jest 

to widoczne w przypadku aplikacji, praktycznie u każdego znajdzie się komercyjne 

oprogramowanie, które nie jest używane.

Wpływ na poziom sprzedaży ITAM miała też pandemia. Nagle okazało się, że w wielu 

przypadkach pracę możne efektywnie i przy mniejszych kosztach wykonywać poza 

biurem. Dla zarządzających wiąże się to z nowym wyzwaniem – znaczna część zaso-

bów firmy znalazła się poza jej główną siedzibą. Zarządzanie zasobami bez dobrych 

systemów ITAM staje się w takich warunkach coraz trudniejsze, co w efekcie przekła-

da się na większe zainteresowanie klientów tą grupą produktów.

Zdaniem integratora 
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pełni przede wszystkim rolę informacyjną 
w biznesie, a żeby czymś zarządzać, musimy 
o tym jak najwięcej wiedzieć – tłumaczy Ja-
cek Konaszczuk, kierownik działu handlo-
wego w Grupie Damiko. 

ITAM niejednokrotnie postrzega się jako 
narzędzie do tworzenia spisu zasobów. Jed-
nak rola tego rozwiązania nie ogranicza się 
jedynie do realizacji tej dość prostej czynno-
ści. Do jego zadań należy analiza informa-
cji, której celem jest maksymalizacja zysków 
i zwiększanie wartości biznesowej aktywów 
IT. Menedżerowie, którzy mają dostęp do te-
go typu danych, mogą unik-
nąć zbędnych zakupów, a co 
za tym idzie kosztów zwią-
zanych z licencjonowaniem 
oprogramowania. Poza tym, 
wstrzymując się przed nie-
przemyślanymi inwestycja-
mi, eliminują marnotrawstwo i poprawiają 
wydajność systemów informatycznych.

ITAM w nowych czasach 
Jednym z  czynników, który zasadniczo 
zmienił podejście do kwestii związanych 
z zarządzaniem zasobami IT, było przejście 
fi rm oraz instytucji na zdalny model pracy, 
czemu towarzyszył wyraźny wzrost wyko-
rzystania usług chmurowych. 
– Pandemia zapoczątkowała w wielu fi r-
mach proces cyfryzacji. To się przekłada na 
rosnącą potrzebę efektywnego zarządzania 
nowymi rozwiązaniami, takimi jak na przy-
kład SaaS. W 2015 roku przeciętna fi rma 
posiadała średnio 8 aplikacji działających 
w tym modelu, podczas gdy obecnie jest ich 
110. W rezultacie tradycyjne funkcje ITAM 
będą musiały się zmienić w taki sposób, aby 
objąć swoim zakresem również te nowe ob-
szary – mówi Bartosz Rychlewski.

W  ubiegłym roku specjaliści Deloitte 
przeprowadzili badanie dotyczące wyko-
rzystania ITAM w organizacjach. Zdecy-
dowana większość respondentów (84 proc.) 
przyznała, że ma kłopot z odpowiednim 
wykorzystaniem ITAM w nowych realiach 
biznesowych i technologicznych. Z ankie-
ty wynika, że najwięcej trudności związa-
nych z zarządzaniem zasobami IT nastręcza 
infrastruktura bazująca na chmurze i plat-
formy aplikacyjne (44 proc.), a następnie 
rdzenie i procesory (38 proc) oraz shadow 
IT (32 proc.). Natomiast motorem napędo-
wym inwestycji w ITAM jest optymalizacja 

kosztów – 74 proc. respondentów wymie-
nia ją jako główny cel wdrożenia. Nie ulega 
wątpliwości, że presja kosztowa będzie ro-
sła w kolejnych latach. 

Co istotne, ponad połowa badanych 
uważa, że największe oszczędności może 
przynieść zmniejszanie kosztów ogólnych 
związanych z zarządzaniem zasobami IT, 
wdrażaniem oprogramowania, śledzeniem 
problemów czy aktualizacjami poprawek. 
Ponad trzy czwarte uczestników badania 
korzysta z kluczowych wskaźników wydaj-
ności (KPI) dla ITAM w swoich fi rmach, 

aby móc mierzyć i monitoro-
wać postępy. 

Nie bez znaczenia jest fakt, 
że badanie przeprowadzo-
no w czasie pandemii, kiedy 
działy IT poświęcały mnó-
stwo czasu pracy zdalnej. 

Zdaniem niektórych ekspertów wraz z za-
kończeniem pandemii rynek na systemy do 
zarządzania zasobami informatycznymi po-
winien się ożywić. 

– Działy IT wrócą do normalnych, służbo-
wych zadań. Technicy oraz inżynierowie nie 
będą musieli poświęcać już tyle czasu opty-
malizacji i  bezpieczeństwu pracy zdalnej. 
Wrócą do dawnych zadań i problemów, a ry-
nek i jego konkurencyjność zaczną wymagać 
optymalizacji działań, choćby poprzez zasto-
sowanie systemów ITAM – tłumaczy Aneta 
Dziwani, ITAM Partner Account Manager 
w Stovarisie. 

Liczba fi rmowych urządzeń podłączonych 
do internetu będzie rosnąć, do czego w du-
żym stopniu przyczyni się rozwój Interne-
tu Rzeczy. Z  jednej strony będzie więcej 
„końcówek”, zaś z drugiej staną się one bar-
dziej wyrafi nowane, zaczną gromadzić da-
ne i komunikować między sobą. Prędzej czy 
później organizacje będą poszukiwać zauto-
matyzowanych narzędzi do wykrywania za-
sobów IT i monitorowania sieci pod kątem 
przedmiotów IoT. 

Przyszłe potrzeby biznesu w zakresie za-
rządzania zasobami IT, jak to zwykle bywa, 
trafnie zidentyfi kowały startupy. Na szcze-
gólną uwagę zasługują rozwiązania Armis 
czy Ordr, które idą o krok dalej niż liderzy 
rynku ITAM, tacy jak: ServiceNow, IBM, 
Flexera, Snow Software czy BMC Soft-
ware. Platforma Armis zarządza nie 

Na sprzedaż 
ITAM wpłynęła 
też pandemia.

Motorem 
napędowym
jest optymalizacja 
kosztów. 
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tylko urządzeniami IoT, ale również proce-
sami produkcji, przemysłowymi systemami 
sterowania czy sprzętem medycznym. Zbli-
żone możliwości oferuje system opracowa-
ny przez Ordr. Poza informacjami o lukach 
w zabezpieczeniach i potencjalnych zagro-
żeniach, dostarcza też sygnały o słabych 
kodach, certyfi katach, a nawet wiadomo-
ści na temat leków wycofanych z produkcji 
(na podstawie danych Agencji ds. Żywności 
i Leków). Do tego dochodzi jeszcze ocena 
ryzyka, co pomaga w ustalaniu priorytetów 
urządzeń, które mogą być wycofane z eks-
ploatacji, zaktualizowane 
lub poddane kwarantannie. 
Wprawdzie wiodący producen-
ci ITAM próbują optymalizo-
wać swoje platformy, chociażby 
pod kątem IoT, ale jak na razie 
nie widać jakichś znaczących 
postępów. 

– Wydaje się, że najwięksi dostawcy trak-
tują rynek IoT bardziej jako ciekawostkę. 
Myślimy więc, że te bardziej niszowe, specja-
listyczne rozwiązania do zarządzania IoT, 
tym łatwiej znajdą swoich odbiorców. Po-
zostaje pytanie, czy wraz z rozwojem rynku 
uda im się utrzymać niezależność. Najczę-
ściej bowiem kończy się to w ten sposób, że 
zostają wchłonięci przez największych gra-
czy – zauważa Aneta Dziwani. 

W kierunku automatyzacji
Integratorzy wdrażający systemy ITAM 
zauważają, że większe fi rmy starają się od-
chodzić od ręcznego ustalenia powiązań 

zasobów IT ze świadczonymi przez nich 
usługami, stawiając na automatyzację. 

– Ta metoda wiąże się z dużym nakładem 
siły i ciągłej aktualizacji danych. Najlepsze 
produkty ITAM zapewniają funkcję au-
tomatycznego mapowania powiązań 
lub oferują odpowiedni moduł – mówi 
Jacek Konaszczuk.

Według cytowanego wcześniej bada-
nia Deloitte trzy czwarte respondentów 
zamierza poszerzać możliwości syste-
mów ITAM. Przy czym 49 proc. badanych 
największe nadzieje pokłada w technolo-

giach chmurowych, które 
ich zdaniem zwiększą ela-
styczność rozwiązań. Z ko-
lei prawie jedna trzecia 
uczestników badania pla-
nuje wykorzystać robotykę 
do rutynowych zadań admi-
nistracyjnych, podczas gdy 

jedna czwarta zamierza zastosować anality-
kę kognitywną lub sztuczną inteligencję do 
zadań interpretacyjnych. Podobny odsetek 
(25 proc.) inwestuje w technologie wizuali-
zacji do interpretacji danych. 

Osobną kwestią jest podejście dostaw-
ców ITAM do cyberbezpieczeństwa. 
Eksperci wskazują na nowe obszary, 
na których warto się skoncentrować. 
Poza wspomnianymi urządzenia-
mi Internetu Rzeczy, powinny to być 
aplikacje, w tym mikroserwisy i konte-
nery, a niektórzy wymieniają nawet zinte-
growane systemy ogrzewania, klimatyzacji 
i wentylacji.  n

RYNEK
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n Aneta Dziwani, ITAM 
Partner Account Manager, 

Stovaris 
Systemy ITAM jeszcze 

dość długo będą funk-

cjonować jako oddziel-

ne produkty. Unifi kacja 

różnych rozwiązań byłaby 

możliwa, gdyby doszło do połą-

czenia wszystkich zasobów infor-

matycznych w fi rmach. Ponadto 

zasoby te muszą być traktowane 

w identyczny sposób, bez podzia-

łów związanych z miejscem bądź 

zastosowaniem. Z naszych obser-

wacji wynika, że popyt na ITAM 

kreują głównie dwa czynniki: chęć 

optymalizacji kosztów i uzyskanie 

wysokiej sprawności zarządzania 

zasobami IT. Jeżeli organizacja do-

strzega problemy w tym obsza-

rze, powinna zacząć się rozglądać 

za rozwiązaniami, które pozwalają 

uzyskać oszczędności i skonsolido-

wać aktywa. 

n Bartosz Rychlewski, 
Senior Manager Extended 

Enterprise, Deloitte
Wiedza to potę-

ga i w tym właśnie 

stwierdzeniu moż-

na upatrywać roli pro-

duktów ITAM w zakresie 

ochrony urządzeń końcowych 

i oprogramowania. To kwestia 

oczywista, że im dokładniej ad-

ministrator takiej czy innej infra-

struktury IT zna swoje środowisko 

pracy, wie, jakim sprzętem i opro-

gramowaniem dysponuje, tym 

łatwiej jest mu planować aktuali-

zację, wymianę przestarzałych 

komponentów czy zajęcie się ob-

szarem bezpieczeństwa. Coraz 

więcej produktów klasy SAM/ITAM 

zawiera moduły bezpieczeństwa, 

podpowiadające administratorom, 

którymi produktami powinni się 

zająć w pierwszej kolejności. In-

nymi słowy – nie jestem w stanie 

chronić tych elementów systemu, 

o których nie wiem, że istnieją… 

Narzędzia klasy ITAM dają wgląd 

w środowisko i pozwalają na sku-

teczne zarządzanie nim. 

Zdaniem specjalisty

Presja kosztowa 
będzie rosła 
w kolejnych 
latach.   

REKLAMA
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Matrix42 Software Asset Manage-
ment służy do kompleksowego, 
proaktywnego zarządzania opro-

gramowaniem i jego licencjami na każdej 
platformie – w urządzeniach końcowych, 
serwerach, sprzęcie mobilnym i w chmu-
rze. Jego funkcjonalność wykracza jednak 
znacznie poza typowe funkcje narzędzi ty-
pu SAM. Gwarantuje pełną elastyczność 
konfi guracji procesów skanowania oraz 
optymalizacji posiadanego oprogramowa-
nia, skalowalność, bezpieczeństwo, a także 
wiele funkcji zwiększających produktyw-
ność.  Rozwiązanie to może być instalowane 
on-premise, ale jest też dostępne w postaci 
usługi chmurowej.

Wbudowany mechanizm SolutionBuil-
der umożliwia tworzenie formularzy oraz 
wizualnych szablonów prezentujących ak-
tualny stan w fi rmie, a także ich łatwe do-
stosowywanie do zmieniającej się sytuacji. 
Natomiast funkcja Workfl ow Studio pozwa-
la na modelowanie procesów metodą „prze-
ciągnij i upuść”. Dzięki temu użytkownicy 
mogą w prosty sposób dostosować narzę-
dzie do swoich potrzeb.

Specjaliści Matrix42 zagwarantowa-
li także dostępność wielu funkcji ochron-

nych, takich jak jednorazowe logowanie 
(Enterprise SSO), kontrolę stanu bezpie-
czeństwa urządzeń, jak też analizę przyczyn 
ewentualnych anomalii za pomocą funkcji 
Secure Audit i Insight Analysis. Rozwiąza-
nie uzupełniają mechanizmy zarządzania 
incydentami oraz bezpiecznego wdrażania 
oprogramowania za pomocą agentów.

licencjami
Sercem oprogramowania Matrix42 SAM 
jest mechanizm LIS Standard (License In-
telligence Service) – jest to usługa zawierają-
ca wzorce aplikacji dziesięciu największych 
producentów (Acronis, Adobe, Apple, Au-
todesk, Corel, McAfee, Microsoft, Syman-
tec, Oracle, Trend Micro) umożliwiające ich 
automatyczną identyfi kację. Dzięki zastoso-
waniu ponad 350 predefi niowanych modeli 
licencyjnych umożliwia automatyczne ob-
liczanie zapotrzebowania na licencje. Roz-
szerzona wersja tej usługi to LIS Premium. 
Udostępnia ona bazę aplikacji wszystkich 
znanych producentów oprogramowania, 
zawierającą informacje o kategoriach opro-
gramowania (eCl@ss / UNSPSC), cyklu ży-
cia i plikach wykonywalnych. 

Do pakietu Marix42 SAM dostępne są 
też inne dodatki. Są to między innymi mo-
duły obejmujące wyłącznie oprogramowa-
nie takich fi rm, jak SAP, Oracle czy IBM. 
Inny zaś udostępnia mechanizm ułatwiają-
cy zarządzanie wydatkami w chmurze po-
przez analizę zawartych przez fi rmę umów 
i wynikających z nich kosztów, a następnie 
pełną inwentaryzację wykorzystywanych 
zasobów chmury. Narzędzie to jest do-
stępne dla usług Microsoft Azure, Amazon 
Web Services (AWS) oraz Google Cloud 
Platform (GCP). 

SAM uzupełnia portfolio innych narzę-
dzi fi rmy Matrix42, takich jak Enterprise 
Service Management (ESM) czy Confi gu-
ration Management Database (CMDB), 
które pozwalają na zdefi niowanie dowol-
nej klasy zasobów, a następnie wykorzysta-
nie ich w realizacji procesów biznesowych. 
Rozwiązania te dostępne są w ofercie dys-
trybutorów Matrix42 – Exclusive Networks 
i Stovaris. 

Bez wiarygodnych danych o posiadanych zasobach IT, wzajemnych relacjach między nimi 
oraz wpływie na biznes trudno myśleć o skutecznym podejmowaniu wielu decyzji w fi rmie. 
Pomocne w tym zakresie może być narzędzie Matrix42 Software Asset Management, którego 
dojrzałość i bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nawet największych przedsiębiorstw. 

Matrix42: profesjonalne 
zarządzanie zasobami 

WYBRANE FUNKCJE
oprogramowania Matrix42 Software Asset Management
n  Zarządzanie umowami i kontraktami 

z dostawcami, w tym monitorowanie 

i proaktywne powiadamianie o termi-

nach 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 i zarządzanie 

ich zapasami.

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, Matrix42 

Kontakt dla partnerów:
Bogdan Lontkowski, 

dyrektor regionalny, Matrix42
bogdan.lontkowski@matrix42.com
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zwiększając poziom cyfryzacji i automaty-
zacji procesów. 

– Na całym świecie można zaobserwo-
wać trendy związane z  Industry 4.0, IoT, 
AI, cloud oraz VR. Jako firma produkcyjna 
jesteśmy bardzo zainteresowani korzyścia-
mi wynikającymi z koncepcji Przemysłu 4.0. 
Wiążemy z jej rozwojem naszą przyszłość. 
Wykorzystanie robotów do realizacji cięż-
kich czy powtarzalnych zadań jest już stan-
dardem w branżach produkcyjnych. Lepsza 
analiza danych dotyczących produkcji rów-
nież wpływa na podniesienie efektywności 

procesów produkcyjnych. Te 
wszystkie rozwiązania jak 
najbardziej znajdują się w po-
lu naszych zainteresowań 
– mów Dominik Radojewski, 
IT Infrastructure & Support 
Manager w  Hochland Pol-
ska (cytat z  wywiadu opu-
blikowanego w CRN Polska, 
nr 3/2022). 

Zdaniem naszego rozmów-
cy Przemysł 4.0, w połączeniu z IoT, jest  
nieuniknionym, kolejnym etapem ewolucji 
firm produkcyjnych. Z kolei sztuczna inteli-
gencja wydaje się być niezbędnym elemen-
tem przyszłego modelu sprzedażowego, 
umożliwiając prognozowanie potrzeb klien-
tów oraz tendencji na rynku.

W ciągu ostatnich paru lat ogromnie 
wzrosło już nie teoretyczne, a  praktycz-

ne wykorzystanie rozwiązań związanych 
z Przemysłem 4.0. Obserwowane przyspie-
szenie wynika głównie z rosnącego dostę-
pu do sieci. Białe plamy na mapie, gdzie 
mogą wystąpić problemy z aktywnym po-
bieraniem danych, znikają. Co więcej, sieć 
nie tylko staje się dostępna, ale jest również 
znacznie szybsza. W rezultacie podłączane 
są do niej instalacje przemysłowe, które do-
tychczas nie znajdowały się w sieci informa-
tycznej. Dane do integracji są zbierane z tak 
połączonych urządzeń i systemów, następ-
nie analizowane i korelowane z informacja-
mi z innych procesów biznesowych – w celu 
znalezienia dodatkowych korzyści. W dzia-
łaniach tych coraz częściej wykorzystuje się 
algorytmy uczenia maszynowego. 

Motorem czwartej rewolucji przemysło-
wej jest gwałtownie rosnąca liczba urządzeń 
podłączonych do internetu, która już dawno 
przekroczyła liczbę samych jego użytkow-
ników. Już w 2020 roku szacowano, że do 
sieci podpiętych było 50 miliardów urzą-
dzeń. W efekcie przestała być internetem 

Gdy firma produkcyjna zaczyna przygodę z cyfryzacją procesów, nie 
powinna rzucać się od razu na głęboką wodę. Wiele projektów łącze-
nia informatyki (IT) z automatyką przemysłową (OT) upadało z tego 
tylko powodu, że klient chciał już na początku zbyt dużo osiągnąć.

Oile kiedyś można było łatwo wy-
tyczyć granicę między środowi-
skami IT a OT, o tyle dzisiaj staje 

się to praktycznie niemożliwe. Automaty-
ka przemysłowa i technologie informatycz-
ne coraz bardziej się przenikają. Integracja, 
którą wcześniej przeszła telekomunika-
cja, obecnie – na naszych oczach – zacho-
dzi w przemyśle. W jej wyniku dochodzi do 
transformacji firm produkcyjnych na każ-
dym z poziomów: narzędzi i technologii, 
procesów i usług oraz ludzi.

To, co obserwujemy, wynika przede 
wszystkim z szybszego roz-
woju rynku rozwiązań dla 
Przemysłu 4.0. Pomimo tego, 
że sama koncepcja Industry 
4.0, obejmująca wiele róż-
nych zagadnień, pojawiła się 
dość dawno temu, to wciąż 
znajdujemy się na początku 
czwartej rewolucji przemy-
słowej. Niewątpliwie wyróż-
nikiem zachodzących zmian 
jest zakres i sposób wykorzystania danych. 
W tym kontekście szczególnie ważne jest 
znajdowanie skutecznych sposobów pozy-
skiwania, przetwarzania i wykorzystywa-
nia informacji do optymalizacji procesów 
produkcyjnych, sprzedaży czy logistyki. 
Staje się to możliwe dzięki innowacjom 
technologicznym, takim jak Internet Rze-
czy, chmura, sztuczna inteligencja czy sieci 
5G. Nowe możliwości wykorzystują działa-
jące na polskim rynku firmy produkcyjne, 
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Firmy produk- 
cyjne zwiększają 
poziom cyfryzacji 
i automatyzacji 
procesów.
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tylko ludzi, łącząc ( jako IoT) rzeczy, z któ-
rych coraz więcej to elementy systemów 
przemysłowych. W tym przypadku chodzi 
o przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT – In-
dustrial Internet of Things), który zwykle 
polega na zastosowaniu połączonych z sie-
cią czujników, sterowników i innych urzą-
dzeń w warunkach zakładu produkcyjnego. 

Powyższe urządzenia dostarczają dane 
i generują alarmy, ułatwiają przeprowadza-
nie analiz biznesowych, podejmują proste 
zautomatyzowane działania albo urucha-
miają określone procedury. Jednakże firmy 
produkcyjne mogą wykorzystywać IIoT 
w znacznie szerszym zakresie zastosowań, 
które polegają, ogólnie rzecz biorąc, na gro-
madzeniu i wykorzystaniu danych oraz ko-
munikacji.

Liczba scenariuszy wykorzystania IIoT ro-
śnie także z tego powodu, że sensory stają 
się coraz tańsze, moc obliczeniowa bardziej 

dostępna, a koszt przesyłania i gromadze-
nia dużych ilości danych wyraźnie maleje. 
Tymczasem skala gromadzonych danych 
może być obecnie trudna do wyobrażenia. 
Jeśli nowoczesna fabryka może mieć tysiące 
sensorów i generowanie danych odbywa się 
w nich co minutę, to daje to miliony próbek 
dziennie, które można wykorzystać do opty-
malizacji procesu produkcji. Przy czym IIoT 
to nie tylko zakłady produkcyjne, ale także 
energetyka czy logistyka. Silniki pojazdów 
generują terabajty danych, które można gro-
madzić do analizy. 

W ramach walki z konkurencją zakłady 
produkcyjne będą przetwarzać duże ilości 
danych, dążąc do uzyskania jak największej 
wiedzy o procesach produkcyjnych –  ile 
czego zużywają, jak dużo wytwarzają, ile 
na tym zarabiają. Firmy, które chcą zarzą-
dzać i optymalizować procesy mają obecnie 
do dyspozycji nowe narzędzia, dzięki któ-
rym możliwości mierzenia wymienionych 
zmiennych stają się coraz większe i ekono-
micznie uzasadnione. 

Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą 
chmury, w której najłatwiej i najszybciej 
można gromadzić, przetwarzać i analizo-
wać dane. Także tam dostępne są najlepsze 
obecnie narzędzia z obszaru uczenia ma-
szynowego i analityki. Wdrożenie czegoś 
podobnego w trybie on-premises wymaga 
po pierwsze dużego wysiłku, a po drugie 
może się okazać bezcelowe, jeśli za chwilę 
w chmurze pojawią się lepsze rozwiązania 
od już wybranego.

Jednakże przetwarzanie wszystkich ge-
nerowanych danych nie zawsze będzie się 
odbywać w chmurze. Nierzadko bardziej 
uzasadnione będzie wykorzystanie do te-
go edge computingu, który szybciej i lepiej 
obsłuży pewne procesy – od prostego filtro-
wania zdarzeń i danych, po bardziej złożone 
ich przetwarzanie. Przy okazji przetwarza-
nie brzegowe rozwiąże problemy z przepu-
stowością sieci czy opóźnieniami. W takim 
scenariuszu do chmury mogą być wysyłane 
tylko wybrane informacje do dalszej analizy, 
albo dane do archiwizowania.
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sposobów  
na wykorzystanie 
IIoT w przemyśle

Najogólniej rzecz biorąc, Przemysłowy 
Internet Rzeczy (IIoT) polega na zastosowaniu 
połączonych z siecią czujników, sterowników 
i innych urządzeń w warunkach zakładu 
produkcyjnego. Ostatecznie jednak nie chodzi 
o technologie, ale cele biznesowe i operacyjne, 
z których te najpopularniejsze wymieniamy 
poniżej.

  1.  Śledzenie i monitorowanie zasobów.

  2.  Automatyzacja procesów manualnych.

  3.  Predykcyjne utrzymanie ruchu.

  4.  Optymalizacja wydajności linii produkcyjnej.

  5.  Zdalne monitorowanie jakości.

  6.  Poprawa bezpieczeństwa i ochrony.

  7.  Zarządzanie obiektami: automatyka  
budynkowa i efektywność energetyczna.

  8.  Optymalizacja łańcucha dostaw.

  9.  Wykorzystanie analizy generowanych 
danych do planowania.

10.  Bardziej zwinny proces projektowania 
produktu.

10
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tomatyzacji wymaga bowiem dodatkowych 
kompetencji i sprawdzenia, jak IT może po-
magać OT, czego OT może od IT wymagać, 
jak oddzielne dotąd systemy „dogadują się” 
ze sobą. 

Do stopniowego wdrażania elemen-
tów Przemysłu 4.0 – rozwiązań z zakresu 
sztucznej inteligencji, rzeczywistości wir-
tualnej, Internetu Rzeczy, big data – oraz 
mierzenia efektów transformacji nawiązał 
w wywiadzie dla CRN Polska Wojciech Gre-
lecki, dyrektor IT w fi rmie SaMASZ, zajmu-
jącej się produkcją maszyn zielonkowych 
(nr 5/2022). 

– Żeby cyfrowa fabryka przyszłości mo-
gła sprawnie funkcjonować, potrzebne jest 
zbieranie i przetwarzanie danych z maszyn. 
Część z nich ma już czujniki, inne trzeba do-
piero opomiarować. Będziemy to stopniowo 
robić ze względu na cyfryzację procesu pro-
dukcyjnego. Możliwości zastosowania opty-
malnych rozwiązań w tym zakresie będziemy 
badać w ramach tworzonego przez nas pro-
jektu Superfabryki Przemysłu 4.0 – wyjaśnia 
Wojciech Grelecki. 

Oczywiście łączenie obu światów wiąże się 
z podwyższonym ryzykiem cyberzagrożeń. 
Źle przeprowadzona integracja zwiększa 
powierzchnię ataku, ponieważ systemy au-
tomatyki przemysłowej nie były wcześniej 
częścią polityki bezpieczeństwa IT. W re-
zultacie typowe podatności środowiska OT 
to wciąż niska świadomość pracowników 
produkcji w zakresie cybersecurity, a poza 
tym nieautoryzowane punkty i metody do-
stępu, używanie domyślnych loginów i ha-
seł czy współużytkowanie kont. Do tego 
dochodzą: nieuwzględniająca bezpieczeń-
stwa architektura sieci, podatne protokoły 
oraz przestarzałe, niewspierane oprogra-
mowanie i sprzęt. 

Nie można zatem w  nieprzemyślany 
sposób włączać do sieci informatycznej 
i zewnętrznego świata systemów automa-
tyki przemysłowej oraz linii produkcyjnych, 
a także nieumiejętnie korzystać z nowych 
technologii i  architektur, takich jak ed-
ge computing, IoT czy chmura. Jeśli więc 
Przemysł 4.0 wymaga pozyskiwania da-
nych z OT, to konieczne staje się wypraco-
wanie równowagi pomiędzy zapewnieniem 
dostępności i odpowiednim poziomem za-
bezpieczeń przed cyberzagrożeniami.  n

Rozpoczynając integrację OT z IT należy 
przede wszystkim zdefi niować swoje ce-
le. Punktem wyjścia musi być określenie, 
co chce się osiągnąć z biznesowego punktu 
widzenia, a nie tylko podążanie za trendami 
technologicznymi. W tym drugim przypad-
ku, gdy nie ma jasno sprecyzowanych ce-
lów, może się okazać, że efekt końcowy nie 
spełni oczekiwań zainteresowanych i trud-
no będzie uznać transformację za udaną.

A celów może być kilka. Jed-
nym z  nich będzie zdobycie 
przewagi konkurencyjnej – po-
przez możliwość stworzenia 
produktu wyższej jakości czy 
też przyspieszenia tempa jego 
produkcji. Kolejnym celem mo-
że być uzyskanie oszczędności 
–  poprzez znalezienie wszel-
kich synergii i zwiększenie efektywności 
produkcji. Celem może być również więk-
sza sprawność operacyjna – poprzez kon-
solidację rozproszonych, a  często nawet 
powielonych kompetencji. A przy tym nie 
do pominięcia jest też możliwość poprawy 
bezpieczeństwa.

Gdy fi rma produkcyjna zaczyna przy-
godę z cyfryzacją procesów, nie powinna 
rzucać się od razu na głęboką wodę. Wiele 
projektów łączenia IT z OT upadało z tylko 
tego powodu, że klient chciał już na począt-
ku za dużo osiągnąć. Owszem, w przypad-
ku maszyn trzeba jak najwięcej zaplanować 

od razu, bo potem trudno będzie coś zmie-
nić. Inaczej jest jednak z informatyzacją 
i cyfryzacją produkcji, które powinny być 
wprowadzane stopniowo. Trzeba się też 
uzbroić w cierpliwość i założyć, że trans-
formacja fi rmy produkcyjnej na pełną skalę 
będzie wymagać wielu miesięcy.

– Nie warto tworzyć od razu wielkiego 
projektu, zwłaszcza jeśli fi rma nie ma do-
świadczenia z cyfryzacją. Grozi to znacznym 
wydłużeniem czasu oczekiwania na pierwsze 

korzyści. Dużo łatwiej jest za-
cząć na małą skalę, nawet jednej 
maszyny. Projekt może dotyczyć 
automatyzacji zleceń produk-
cyjnych, archiwizacji danych 
czy wyeliminowania ręcznego 
raportowania, a efekty wdroże-
nia powinny być mierzone. Oka-
że się wtedy, na ile wdrożenie 

przyspieszyło komunikację, wyeliminowało 
błędy i przestoje, bądź usprawniło admini-
strowanie – mówi Adrian Stelmach, Indu-
strial IT Department Director w Amisterze.

Mierzenie efektów projektu przepro-
wadzonego na małą skalę da możliwość 
wprowadzania kolejnych poprawek. Obej-
mując wdrożeniem następne maszyny, 
będzie można poszerzać zakres pozyski-
wanych danych, korelować te informacje 
z planem produkcyjnym, łączyć z funkcjami 
systemów ERP itp. Integrację powinno się 
zaczynać od pilota, aby zorientować się, jak 
to działa w praktyce. Nowe podejście do au-

n Adrian Stelmach, Industrial IT Department Director, Amister
Technologie IT i OT mocno zbliżyły się do siebie. Widać to chociaż-

by w programowaniu sterowników maszyn, które nie służy już 

wyłącznie odwzorowaniu schematów elektrycznych, wykorzy-

stując wysokopoziomowe języki typu C. To ogromnie zwiększa 

zaszytą w sterownikach inteligencję i ich możliwości komuniko-

wania się z systemami IT. Integracja obu światów prowadzi do tego, 

że w fi rmach produkcyjnych pomiędzy wcześniej odseparowanymi 

działami informatycznymi i automatyki przemysłowej tworzony jest dział po-

średni, którego zadaniem jest połączenie różnych kompetencji. Ewentualnie fi r-

my szukają zewnętrznego partnera, który podejmie się takiej misji. Chociaż nie 

mamy wielu danych o polskim rynku, to bazując na przykład na stopniu wyko-

rzystania systemów ERP, można zakładać, że duże fi rmy produkcyjne mają już 

wdrożone elementy integracji IT i OT. Średnie i mniejsze podmioty są bez wąt-

pienia na wcześniejszym etapie cyfryzacji produkcji. Do postępów na tej drodze 

może je skłaniać chęć optymalizacji kosztów i poprawy jakości, ale także wymogi 

standaryzacji narzucane przez większych partnerów biznesowych, dla których są 

poddostawcami. 
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L iczba urządzeń, które są połączone 
z Internetem wzrasta w zatrważają-
cym tempie. Dzieje się tak od samego 

początku XXI wieku, a na cały proces ma 
wpływ wiele elementów, między innymi 
szybki rozwój technologii mobilnych, jak też 
przerzucenie ciężaru tworzenia treści w In-
ternecie na użytkowników (Web 2.0). Tak jak 
rozwój Web 3.0 dotyka coraz to nowych ob-
szarów rynku (kryptowaluty, NFT), podob-
nie rzecz wygląda w przypadku IoT. Liczba 
urządzeń łączących się z Internetem i mogą-
cych się komunikować przekroczyła już 50 
miliardów. I wciąż rośnie. 

Określenia „Internet Rzeczy”, czy też „In-
ternet Wszechrzeczy”, dotyczą już tak dużej 
liczby urządzeń, że nie mogą być traktowa-
ne tylko jako koncepcja. Można już zaliczyć 
je do trendów, i to tych, które mają realny 
wpływ na to, jak funkcjonujemy w domach, 
przestrzeniach publicznych, i jak działają 
biura czy fabryki. Czy nam się to podoba czy 
nie, żeby nie zostać w tyle musimy się do-
stosować do zachodzących zmian. Nawet, 
jeśli początkowo wydaje nam się to zbęd-
ne. Gdyby ktoś przypad-
kowy zadał nam pytanie: 
„czy ma sens posiadanie szaf 
lub regałów IoT?”, z pew-
nością większość odpowie-
działaby, że nie. A przecież 
czym są tak popularne u nas 
paczkomaty, jak nie szafka-
mi podłączonymi do Inter-
netu? Zdaje się więc, że to 
nie technologia staje się dla 
nas ograniczeniem, a nasza 
wyobraźnia. 

Akceptując fakt, że świat 
się stale komunikuje, a wraz 

z nim urządzenia, z których korzystamy, 
naturalne jest, aby ten rozwój dotykał rów-
nież produktów, których wcześniej nie po-
dejrzewaliśmy o potencjał do posiadania 
specjalnych funkcjonalności. Tak właśnie 
jest w przypadku zasilaczy UPS marki Po-
werWalker, których producent postanowił 
pójść ścieżką innowacji i wprowadził całą 
gamę urządzeń z kategorii IoT. 

To, co wyróżnia te produkty, to fakt, że 
posiadają one port Ethernet, który w prze-
ciwieństwie do standardowych UPS-ów 
jest portem komunikacyjnym (zapewnia 
też możliwość podpięcia adaptera WLAN). 
Modele z serii IoT zyskują na współpracy 
z aplikacją mobilną WinPower View, wy-
korzystującą możliwości Microsoft Azure.
Jest ona niezwykle intuicyjna i w prosty 
sposób pozwala użytkownikowi moni-
torować to, co dzieje się z prądem, który 
otrzymuje, z urządzeniem, akumulatora-
mi, a nawet pozwala na zdalną konserwację. 

Urządzenie IoT powinno być inteligen-
tne, żeby wyręczać użytkownika w wielu 
czynnościach. Seria IoT od PowerWalker 

taka właśnie jest, dzięki cze-
mu zaoszczędzony czas można 
poświęcić na realizację innych 
zadań. Rozwiązanie w  czasie 
rzeczywistym informuje użytko-

wnika o wszelkich zdarze-
niach krytycznych.

Określenia „Internet Rzeczy”, czy też „Internet Wszechrzeczy”, 
dotyczą już tak dużej liczby urządzeń, że nie mogą być trak-
towane tylko jako koncepcja. Ma to już swój praktyczny wy-
raz także w przypadku zasilaczy UPS. 

Internet Wszystkiego 
a inteligentne zasilanie

Kontakt dla partnerów :
Bartłomiej Kołodziej,
Brand Manager, Impakt  

bartlomiej.kolodziej@impakt.com.pl 

Można się zastanowić nad bezpieczeń-
stwem takiego rozwiązania, bo przecież 
mówimy o  podtrzymaniu elektrycznym, 
które zwykle stanowi newralgiczny ele-
ment każdej infrastruktury. Pod tym wzglę-
dem specjalistom PowerWalker udało się 
jednak zapewnić administratorom spokój. 
Informacje w ramach aplikacji WinPower 
View przesyłane są przez chmurę Microsoft 
Azure, a dzięki szyfrowanej transmisji (zgod-
ność z RODO, a także certyfi kowaną przez 
TUV normą IEC 62 443 związaną z cyber-
bezpieczeństwem dla przemysłu) użytkow-
nik może liczyć na spokój i bezpieczeństwo 
na możliwie najwyższym poziomie.

Nie samą aplikacją jednak człowiek żyje, 
więc aby nazwać urządzenie inteligentnym 
warto zaoferować coś jeszcze. Urządzenia 
IoT od PowerWalkera mogą pochwalić się 
zastosowaną technologią inteligentnego ła-
dowania baterii (OBM), która dostosowuje 
napięcie ładowarki do aktualnego poziomu 
baterii. Dzięki temu akumulatory nie są prze-
ładowywane, a ich żywotność wydłuża się 
nawet o 50 proc. Dorzucając do tego moż-
liwość pracy równoległej lub redundantnej 
UPS-ów, bardzo mocną ładowarkę (13A) 
o możliwościach regulacji prądu ładowa-
nia, jak również niezwykle intuicyjny ekran 
dotykowy, otrzymujemy jedne z najbardziej 
zaawansowanych zasilaczy awaryjnych do-
stępnych obecnie na rynku.

Modele IoT w wersjach desktopowych 
ICT i rackowych ICR występują w mo-
cach od 1 kVA do 20 kVA (rozwiązania 
trójfazowe) i są dostępne u największych 
dystrybutorów na rynku polskim.

ADVERTORIAL
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Specjaliści z Observe, aby lepiej zobra-
zować nowy sposób analizy, posługują się 
metaforą nawiązującą do awarii domo-
wego oświetlenia. Problem można, rzecz 
jasna, rozwiązać poprzez kucie ścian i śle-
dzenie przewodów aż do wykrycia źró-
dła problemu. Jednak bardziej wydajną 
i łatwiejszą metodą na wykrycie usterki 
byłoby zebranie wszystkich danych po-
chodzących z całego układu elektryczne-
go. Jeśli system jest obserwowalny, takie 
podejście powinno doprowadzić do usta-
lenia źródła uszkodzenia. 

Observe oferuje usługę w modelu chmu-
rowym, a klient płaci wyłącznie za to, z cze-
go korzysta. W przypadku tego startupu 
wszystkie informacje o zdarzeniach gro-
madzone są w magazynie danych Snow-
flake’a. Jak do tej pory Observe zarządza 
około 10 petabajtami danych i realizuje co-
dziennie 2,5 miliona zapytań. 

Sztuczna inteligencja jako 

Startup SambaNova Systems powstał pięć 
lat temu, a  jego założycielami są Rodri-
go Liang (wcześniej związany z Oracle) 
oraz dwóch profesorów z  Uniwersytetu 
Stanforda: Kunle Olukotuna, jeden z oj-
ców procesora wielordzeniowego, jak też 
Chris Ré, laureat prestiżowej nagrody Mac- 
Arthura. Wartość firmy wycenia się na 5 mld 

n Wojciech Urbanek, Sunnyvale 
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związanych z tak zwaną obserwowalnością.  
Nie ma powodu, dla którego do rozwiązywa-
nia problemów z aplikacjami lub infrastruk-
turą mielibyśmy używać kilku oddzielnych 
systemów. Obecnie większość dużych firm 
posiada co najmniej trzy tego typu narzę-
dzia. Problem polega na tym, że dane są po-
fragmentowane i trudno zobaczyć, co się 
z nimi dzieje – tłumaczy Jeremy Burton, 
CEO Observe, wcześniej dyrektor marke-
tingu Symanteca oraz w Dell EMC. 

Obserwowalność to rozszerzenie po-
jęcia monitoringu infrastruktury IT na 
wszystkie komponenty środowiska apli-
kacyjnego –  począwszy od sprzętu, aż 
po warstwę użytkownika. Bazuje ona na 

trzech filarach: dziennikach 
rejestrujących zdarzenia, 
metrykach dostarczających 
najważniejsze pomiary do-
tyczące wydajności i śladach 
działania oprogramowania. 
W  rezultacie łatwiej jest 
zdiagnozować problem, 
a także przyczyny jego za-

istnienia i skutki. 
– Chcemy odejść od tradycyjnego podej-

ścia silosowego, gdzie oddzielne zespoły 
specjalistów śledzą swój własny odcinek. 
To zła metoda, bowiem w rezultacie nikt 
nie ma dostępu do całościowego obrazu  
– dodaje Jeremy Burton.

Amerykańscy inwestorzy w ostatnim czasie przykrę-
cili kurki z pieniędzmi dla technologicznych startupów. 
Jednak autorzy ciekawych pomysłów nadal mogą 
liczyć na przychylność funduszy venture capital.

Tegoroczne miesiące nie są zbyt 
pomyślne dla młodych, innowa-
cyjnych firm. Według danych ze-

branych przez Layoffs.fyi od stycznia 
blisko pięćdziesiąt amerykańskich star-
tupów dokonało znaczących zwolnień. 
Oczywiście nie wszyscy mają tego typu 
problemy. Przykładowo Observe, startup 
z San Mateo, otrzymał w maju zastrzyk 
finansowy w wysokości 70 mln dolarów. 
W sumie firma o pięcioletnim stażu zdą-
żyła zainkasować do tej pory 114,5 mln do-
larów. Przy czym trzeba jednak przyznać, 
że nie bez znaczenia jest fakt, iż jej zało-
życielem jest znany fundusz Sutter Hill 
Ventures, który ostatnimi czasy mocno 
wspierał Snowflake. 

Observe udostępnia w mo-
delu chmurowym narzędzia 
do analizy rozproszonych 
danych i na podstawie uzy-
skiwanych informacji roz-
poznaje problemy związane 
z działaniem aplikacji oraz 
infrastruktury. Rozwiąza-
nie to ma docelowo zastąpić oprogramo-
wanie takich firm, jak Splunk, New Relic 
oraz Datadog. 

– Wierzymy, że produkty do analizy 
dzienników, a także monitorowania i za-
rządzania wydajnością aplikacji, zosta-
ną połączone w nowy segment rozwiązań 

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Wielkie Wielkie 
pieniądze pieniądze 
na wielkie zbiory danych

Tradycyjne 
CPU nie do 
końca spełniają 
wymagania AI.  
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dolarów, co oznacza, że znajduje się w „klu-
bie” jednorożców. Jak do tej pory inwesto-
rzy zasilili startup sumą 1,1 mld dolarów. 
SambaNova Systems działa w trudnym seg-
mencie superkomputerów AI i rywalizuje 
na tym polu między innymi z Nvidią czy 
Graphcore. 

– Tradycyjne jednostki CPU czy proce-
sory graficzne bazują na przetwarzaniu 
transakcyjnym, zaś praca ze sztuczną inte-
ligencją polega przede wszystkim na treno-
waniu modeli za pomocą zestawów danych 
i obsłudze sieci neuronowych. Dlatego też 
GPU oraz CPU nie do końca potrafią spro-
stać wymaganiom AI – tłumaczy Marshall 
Choy, wiceprezes SambaNova Systems.

Strartup z Palo Alto opracował własną 
jednostkę Cardinal SN10, wykonaną przez 
TSMC w 7-nanometrowym procesie tech-
nologicznym. W obudowie o rozmiarach 
708 mm2 mieści się niespełna 40 miliardów 
tranzystorów. Każdy chip Cardinal posia-
da sześć kontrolerów pamięci zapewniają-
cych przepustowość 153 GB/s. Co istotne, 
SambaNova Systems, w przeciwieństwie 
chociażby do Nvidii, nie sprzedaje swoich 
chipów samodzielnie, lecz stanowią one 
część kompleksowego systemu. Podstawo-
wa konfiguracja DataScale SN10–8R ba-
zuje na serwerze z AMD z 12 TB pamięci 
DDR4–3200 oraz ośmiu chipach Cardinal 
SN10. Serwer korzysta z dystrybucji Linuk-

sa powiązanej z oprogramowaniem Samba-
NovaFlow. Co ciekawe, część działań firmy 
z Palo Alto koncentruje się na rozwoju ofer-
ty Dataflow as a Service (DFaaS). 

– Klienci chcą się koncentrować na wy-
nikach i celach biznesowych, a nie integra-
cji infrastruktury IT i budowaniu wielkich 
zespołów zajmujących się optymalizacją, 
dostrajaniem i konserwacją modeli AI. Nie 
chcą się dodatkowo martwić o  warstwę 
techniczną – podkreśla Marshall Choy.

Potwierdzają to wyniki badań przepro-
wadzonych przez SambaNova Systems. Po-
łowa respondentów twierdzi, że największą 
przeszkodą w rozwoju projektów AI oraz 
uczenia maszynowego jest trudność zwią-
zana z dostosowaniem modeli, a co czwar- 
ty wymienia złożoność architektury obli-
czeniowej. Z kolei 28 proc. wskazuje na brak 
wykwalifikowanych pracowników. Jak by 
zatem nie patrzeć, kalifornijski startup ma 
bardzo szerokie pole do popisu. 

Z jego oferty DFaaS mogą korzystać cho-
ciażby placówki medyczne, a SambaNova 
Systems dostrzega szczegól-
nie możliwości w  zakresie 
diagnostyki i  wykrywania 
nowotworów, na przykład 
podczas analizy obrazów 
medycznych. Nie mniej obie-
cujący jest sektor finansowy. 
Pod koniec ubiegłego roku 
startup zawarł strategicz-
ne partnerstwo z węgierską 
grupą bankową OTP oraz 
Ministerstwem Innowacji 
i Technologii Węgier. Partnerzy wyzna-
czyli sobie bardzo ambitny cel, jakim jest 
stworzenie najszybszego w Europie su-
perkomputera bazującego na sztucznej 
inteligencji. System ma w krótkim czasie 
przetwarzać ogromne ilości informacji 
i danych tekstowych, co pozwoli na przy-
spieszenie i większą personalizację usług 
finansowych. 

Uratowali Ubera
To już niestety norma, że klienci stają się 
coraz bardziej niecierpliwi, a ich wyma-
gania rosną z roku na rok. Jeśli dostawca 
produktu bądź usługi nie umie zaspokoić 
ich oczekiwań, błyskawicznie szukają al-
ternatywy. Suresh Sathyamurthy, CMO fir-
my SingleStore, na potwierdzenie tej tezy 
przywołuje przykład Ubera. Użytkownik 

aplikacji, zanim wsiądzie do samocho-
du, otrzymuje informacje o cenie prze-
jazdu. Jeszcze do niedawna usługodawca 
zastrzegał, że ostateczna opłata może się 
nieznacznie różnić od tej przesłanej przed 
rozpoczęciem kursu. To wywoływało iry-
tację wśród części klientów, co groziło ich 
rychłą utratą. Szefowie Ubera, aby zaże-
gnać problem, sięgnęli po rozwiązanie 
SingleStore. 

Ten startup z  San Francisco powstał 
w 2019 roku jako MemSQL i początkowo 
opracowywał bazy in-memory. Jednak 
poźniej jego produkt zaczął ewoluować 
w nieco innym kierunku. Obecnie Single-
Store oferuje ujednoliconą bazę do obsłu-
gi obciążeń transakcyjnych i analitycznych 
z rozdzieleniem możliwości przechowy-
wania i obliczeń oraz systemu zapisu. Baza 
uruchamia szybkie zapytania analityczne 
w dużych, stale zmieniających się zesta-
wach danych. SingleStore twierdzi, że je-
go baza danych może przetwarzać bilion 
wierszy na sekundę. Startup zapewnia, 

że jego klienci nie potrze-
bują już oddzielnych ope-
racyjnych i  analitycznych 
systemów bazodanowych. 
Jednym z przykładów jest 
General Electric, który zre-
zygnował z baz danych kil- 
ku dostawców właśnie na 
rzecz SingleStore. 

Wspomniany wcześniej 
przypadek Ubera to tylko 
jedno z  wielu zastosowań 

ujednoliconej bazy danych. Rozwiązanie 
równie dobrze sprawdza się w mediach, 
gdzie potrzebna jest analiza sposobów za-
chowania i doświadczeń milionów użyt-
kowników w czasie rzeczywistym, a także 
w świecie finansów, gdzie zapobiega róż-
nego rodzaju oszustwom. 

Na liście klientów SingleStore, oprócz 
wymienionych wcześniej firm, znajdują 
się między innymi Akamai, Comcast, Hu-
lu czy Sony. Oprogramowanie SingleStore 
może być wdrażane lokalnie, w chmurach 
prywatnych lub publicznych i jest ofero-
wane w modelu subskrypcyjnym. Startup 
w ubiegłym roku otworzył centrum inno-
wacji w Raleigh w Północnej Karolinie, 
które ma mu pomóc w dalszym rozwoju. 
Warto też dodać, że w kwietniu do grona 
resellerów SingleStore dołączył IBM.

Węgrzy 
zamierzają 
stworzyć 
najszybszy 
superkomputer 
w Europie. 
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dostęp do wiedzy nie tylko o rynku Eu-
ropy Zachodniej, ale także rynku azja-
tyckim czy amerykańskim. Jest ona 
bardzo cenna przy określaniu kierun-
ku, w którym będzie zmierzać Polska 
i region, w którym do tej pory działali-
śmy. Doświadczenia z krajów będących 
w  awangardzie cyfryzacji gospodarki 
– ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy 
USA – bez wątpienia przydadzą się tutaj. 
Mogę ocenić, że już po roku nauczyliśmy 
się wielu nowych rzeczy. Co nie ozna-
cza, że nie było transferu wiedzy w dru-
gą stronę – z wielu naszych pomysłów 
skorzystała z kolei centrala. 

n Na ile ta wymiana wiedzy pokaza-
ła, że polski rynek różni się od innych 
i wymaga odpowiedniego podejścia? 
Mądrością każdego zarządzającego jest 
zdolność do ciągłej refl eksji. Także na te-
mat tego, na ile jesteśmy specyfi czni, a na 
ile będziemy podążać za innymi. Uni-
kalną, makroekonomiczną 
cechą polskiego rynku jest 
stosunkowo niewielka licz-
ba narodowych, globalnie 
działających podmiotów. 
Bardzo ważnym elementem 
naszej gospodarki są fi rmy 
małe i  średnie. Kolejnym 
wyróżnikiem jest stosunko-
wo duży poziom cyfryzacji 

CRN Czy przejęcie Veracompu przez 
Exclusive Networks wynikało bardziej 
z podobieństw obu fi rm czy różnic za-
pewniających komplementarność? 
Mariusz Kochański To jak pytanie 
o  receptę na udany związek… Można 
znaleźć rzeczy, które obie fi rmy miały 
wspólne oraz te obszary, w których się 
uzupełniają. Podobna jest bez wątpienia 
kultura organizacyjna, koncentrująca 
się na kliencie, doradztwie biznesowym 
i wiedzy technologicznej oraz silna de-
centralizacja. Do pewnego stopnia po-
dobny jest również portfel produktowy, 
przede wszystkim w  obszarze cyber-
bezpieczeństwa, składający się z  tych 
samych, wiodących marek. Czymś co 
łączy, jest również dążenie do jak naj-
lepszego zrozumienia rynków lokal-
nych, co w Exclusive Networks wyraża 
się ideą „local sale, global scale”. A także 
nieograniczanie się do samej oferty pro-
duktowej, przejawiające się w podob-
nym postrzeganiu roli usług i rozwijaniu 
zajmujących się nimi profesjonalnych 
działów. 

n A różnice? 
To na pewno skala działania w momen-
cie przejęcia. My działaliśmy w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej, a Exclu-
sive Networks na 5 kontynentach, w po-
nad 170 krajach. Zyskaliśmy tym samym 

społeczeństwa, który z roku na rok wzra-
sta – w tym wypadku nie mamy się cze-
go wstydzić. Uwzględniając tę całą naszą 
specyfi kę, jesteśmy teraz w stanie zna-
leźć rynki podobne do naszego i wyko-
rzystać tamtejsze doświadczenia, trendy 
i modele biznesowe w Polsce. 

n Jak mają postrzegać Exclusive Net-
works integratorzy związani do nie-
dawna umowami z Veracompem. Czy 
przewidywana jest jakaś rewizja ka-
nału sprzedaży? 
W tej kwestii nie planujemy wprowadzać 
żadnych zmian. Zadowolenie naszych 
partnerów handlowych niezmiennie 
pozostaje naszym celem. Wszystkie 
umowy zawarte z Veracompem są kon-
tynuowane automatycznie. Owszem, ist-
nieją pewne nowe wymogi z racji tego, że 
Exclusive Networks to spółka notowa-
na na giełdzie w Paryżu, ale mają one 
jedynie charakter regulacyjny. Nie pla-
nujemy żadnej rewizji kanału sprzedaży. 
Partnerzy, którzy współpracują z nami 
od lat są dla nas najlepszym źródłem 
wiedzy na temat tego, co powinniśmy 
zmieniać w ofercie i w jaki sposób do-
pasować się do wymagań rynku.

n Czy zakładacie, że będzie ich przyby-
wać w najbliższym czasie, skoro wasza 
skala działania i możliwości wyraźnie 
wzrosły?
Jeszcze przed przejęciem byliśmy naj-
większym VAD-em na polskim rynku. 
Dbamy o to, by resellerzy, którzy potrze-
bują naszej wiedzy i produktów, mogli 
łatwo nawiązać z nami współpracę. Ale 

ponieważ liczba naszych part-
nerów jest już liczona w tysią-
cach, to trudno się spodziewać 
jakiegoś znaczącego powięk-
szenia ich grona. Naszym ce-
lem jest większa intensyfi kacja 
relacji z nimi, poszerzenie za-
kresu współpracy oraz pomoc 
w zwiększaniu sprzedaży. Obie 
strony powinny mieć możli- Fo
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ZDANIEM ZWYCIĘZCY

Nie 
planujemy 
żadnej 
rewizji 
kanału 
sprzedaży.

„Zyskaliśmy dostęp do wiedzy nie tylko o rynku Europy Zachodniej, 

ale także rynku azjatyckim czy amerykańskim. Jest ona bardzo 

cenna przy określaniu kierunku, w którym będzie zmierzać Polska 

i region, w którym do tej pory działaliśmy” – Mariusz Kochański, CEO 
Exclusive Networks Poland, odpowiedzialny również za region CEE. 

Exclusive Networks Poland, 
czyli bezbolesna 
transformacja
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od jednego dostawcy chmury. Wciąż bę-
dzie istnieć cała gama strategicznych 
wyborów, które pozostaną domeną do-
radcy. Cały świat, a wraz z nim również 
Polska, cierpi na gigantyczny deficyt 
specjalistów od bezpieczeństwa czy 
chmury. Dlatego też zainteresowanie 
zewnętrznymi usługami profesjonal-
nymi będzie tylko rosło. Nasi partnerzy 
bardzo cenią sobie to, że dzięki nam nie 
muszą wszystkich kompetencji rozwi-
jać „in-house”. A nasz model cenowy 
daje im dużą swobodę w kształtowa-
niu marży.

n Na ile odczuwacie problemy z łańcu-
chem dostaw? 
Cały świat mierzy się z  przerwanymi 
łańcuchami dostaw, nie tylko branża IT. 
Wszyscy musieli się pogodzić z tym, że 
występują trudności –  klienci końco-
wi, integratorzy, dystrybutorzy i  pro-
ducenci. W tej sytuacji chcemy przede 
wszystkim zapewnić partnerom przewi-
dywalność. Nawet jeżeli nie zawsze ma-
my dla nich najlepsze informacje, to nie 
występują sytuacje, w których nie wia-
domo, co się dzieje. Proponujemy także 
optymalne, alternatywne rozwiązania, 
jeśli te, z których dotychczas korzystali, 
są niedostępne. Pocieszające natomiast 
w tej całej sytuacji jest to, że polskie fi r-
my potrafi ą się dostosowywać do każ-
dej trudnej sytuacji, jestem co do tego 
przekonany.

Po pierwsze należy zauważyć, że chmu-
ra w USA i w Polsce to wciąż dwa róż-
ne paradygmaty. Oczywiście i  u  nas 
wszystkie wymienione trendy są obec-
ne, ale istotne jest to, że użytkownik koń-
cowy zajmuje się swoim biznesem i nie 
jest ekspertem od IT. Dlatego chciałby 
za pomocą informatyki transformować 
swój biznes, tylko potrzebuje do tego ko-
goś, kto doradzi, co kupić i jak to wdro-
żyć. Niezależnie od tego, czy będzie to 
chmura, usługa, czy rozwiązanie on-
-premise. Naturą chmury publicznej 
jest standaryzacja, a klienci wymagają 
także unikalnych rozwiązań, by się wy-
różnić na rynku. Ktoś będzie musiał dla 
nich stworzyć scenariusze najlepszego 
połączenia standaryzacji ze specyfi cz-
nymi potrzebami i je zrealizować. Resel-
lerzy, dzięki doradztwu, unikają erozji 
marż, a my jesteśmy dla nich partnerem, 
wspólnie opracowując właśnie takie 
scenariusze.

n Czyli zagrożeń dla specjalizowanej 
dystrybucji w nowych czasach nie ma, 
nawet jeśli chmura czy oprogramowa-
nie to zupełnie nowe modele, w przy-
padku których logistyka traci swoje 
znaczenie?
Nasz biznes opiera się na dostarczaniu 
wartości dodanej, natomiast problem 
klienta, co kupić i jak to skonfigurować, 
nigdy nie zniknie. Nawet jeśli będzie 
miał infrastrukturę w chmurze, trze-
ba będzie ją zabezpieczyć. Ktoś będzie 
musiał mu również pomóc, by w nie-
kontrolowany sposób nie uzależnił się 
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wość jasnego komunikowania swych 
oczekiwań i osiągania konsensusu. To 
nam się udawało przez 30 lat i jestem 
przekonany, że nadal tak będzie.

n Czy oferta Exclusive Networks na 
rynku, na którym działał Veracomp, 
będzie sumą arytmetyczną obu pod-
miotów sprzed transakcji?
Rozbudowujemy portfel produktowy, 
biorąc pod uwagę lokalne potrzeby ryn-
ku i oczekiwania producentów. Nie jest 
więc tak, że nasza oferta uległa powięk-
szeniu w prosty, arytmetyczny sposób, 
bo nawet nie bylibyśmy w stanie jej ob-
służyć. Dokonujemy stopniowego roz-
szerzenia, ponieważ musimy być pewni, 
że każdy produkt na naszym rynku mo-
żemy oferować i wspierać przy zachowa-
niu takiej samej wysokiej jakości. 

n Veracomp miał w  ofercie więcej 
grup produktowych niż Exclusive 
Networks. Czy zrezygnujecie z  nie-
których i staniecie się bardziej wyspe-
cjalizowani? 
Rzeczywiście, Exclusive Networks spe-
cjalizuje się przede wszystkim w  cy-
berbezpieczeństwie i chmurze, z kolei 
w  Veracompie, a  obecnie w  Exclusive 
Networks Poland jest aż siedem specja-
lizacji: sieci, pamięci masowe i serwery, 
Cloud i Data Center, cyberbezpieczeń-
stwo, Unifi ed Communications, syste-
my Pro AV i Digital Signage, rozwiązania 
przemysłowe i IoT, a także produkty SO-
HO, grafi ka i gaming. To się nie zmienia. 
Od tego roku są one obsługiwane przez 
cztery działy: Data Center & Cloud, Se-
curity, Professional AV & UC oraz SMB, 
Consumer & Gaming Department. Port-
fel produktowy obejmujący wszystkie te 
specjalizacje pozostaje – co do tego na-
sza centrala wykazuje pełne zrozumie-
nie. Tym, co je łączy, jest nasza fi lozofi a 
oferowania partnerom wartości dodanej.

n A czy ta fi lozofi a zmienia się wobec 
trendów ostatnich lat, takich jak eks-
pansja chmury, dominacja oprogramo-
wania nad sprzętem, nowych modeli 
usługowych?

Rozmawiał 

Tomasz Janoś 

Channel 
Awards

2021
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ci, dyski, przełączniki, rutery, systemy 
przetwarzania w chmurze itp.), drugim 
baza programowa (systemy operacyjne, 
bazy danych, middleware i in.), a dwa ko-
lejne obszary to oprogramowanie użytko-
we (w tym aplikacje biurowe, ERP, edytory 
tekstów, aplikacje dla sektora rządowego) 
oraz bezpieczeństwo (systemy monitorin-
gu, antywirusy). 

Chociaż nie ma jeszcze formalnych re-
guł i zaleceń, to funkcjonują już pewne 
wymogi dotyczące firm współpracują-
cych z rządem nad programem mającym 
doprowadzić do „lokalizacji” w roku 2022. 
Celem jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której wszystkie urzędy i firmy państwo-
we będą pracowały na sprzęcie i oprogra-
mowaniu wyprodukowanym w  całości 
w Chinach, włączając w to takie kompo-
nenty komputera jak procesor, pamięć i in. 
Rząd aktywnie wspiera badania i rozwój 
w firmach produkujących lokalnie sprzęt 
i oprogramowanie na potrzeby wielu ob-
szarów, ale w szczególności tych, które 
dostarczają swoje rozwiązania dla admi-
nistracji na poziomie miast, prowincji oraz 
dla wojska i sektora finansowego. 

„Lokalizacja”: niech rozkwita 
100 kwiatów
W tym przypadku mamy do czynienia 
z trzema głównymi priorytetowymi ob-
szarami: własne mikroprocesory, własne 
systemy operacyjne i własne bazy danych. 
We wszystkich tych trzech obszarach wy-

Nowy rynek tryliona warstw 
W 2019 roku pojawił się w przestrzeni pu-
blicznej nowy termin – „xinchuang”, koja-
rzony z przemysłem teleinformatycznym, 
a od 2020 roku gwałtownie wzrasta licz-
ba projektów związanych z tym przemy-
słem. Innowacje teleinformatyczne stają 
się nowym fenomenem i gorącym tema-
tem w branży IT, jak i dla funduszy inwe-
stycyjnych. Większość obywateli Chin 
nie kojarzy jeszcze tego rzeczownika i po 
pierwszym zetknięciu się z nim pytają: co 
to jest? Baidu nie daje satysfakcjonujące-
go wyjaśnienia, a pytanie znajomych nie 

przynosi satysfakcjonującego 
rezultatu. Wynika to z faktu, 
że przemysł ten dopiero racz-
kuje. Dopiero kiełkuje, ujaw-
nia się, jest czymś dla opinii 
publicznej zupełnie nowym. 
Jednak po wybuchu wojny na 
Ukrainie, kiedy chińskie wła-
dze położyły jeszcze więk-
szy nacisk na niezależność 
technologiczną, „xinchuang” 

z  tajemniczej nowości zacznie szybko 
stawać się gospodarczym i społecznym  
standardem. 
Chiński rynek innowacji technologicz-
nych nazywany jest rynkiem tryliona 
warstw, ponieważ obejmuje on sobą długi 
i rozbudowany przemysłowy łańcuch logi-
styczny, który koncentruje się na czterech 
obszarach. Pierwszym jest baza sprzęto-
wa IT (mikroprocesory, serwery, pamię- Fo
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Pytanie: czym się może zakończyć pró-
ba zablokowania dostępności wybra-
nej technologii na rynek pięciokrotnie 

większy od USA i trzykrotnie większy od 
Unii Europejskiej? Odpowiedź jest pro-
sta: wynalezieniem zamienników, które 
zastąpią owe technologie. Efekt długofa-
lowy? Utrata zysków ze sprzedaży na ten 
rynek, a potem i pewnie z innych rynków, 
na których przyjdzie konkurować z firma-
mi chińskimi, które zaspokoiwszy potrze-
by 1,5 miliarda konsumentów z Chin zaczną 
się rozglądać za możliwościami wyjścia po-
za granice.

Raporty stowarzyszeń pro-
ducentów mikroprocesorów 
w USA wskazują, że utrata ryn-
ku chińskiego to utrata 30 proc. 
zysków i  docelowo 30  proc. 
udziału w rynku światowym, 
a zatem i 30 proc. mniej fun-
duszy na badania i rozwój. Po-
dobnie będzie w  przypadku 
Microsoftu, Oracle’a, czy też 
firm tworzących specjalistycz-
ne oprogramowanie do projektowania i wy-
twarzania procesorów (w przeważającej 
większości – amerykańskich). Do tej pory 
nikt nie rzucał im rękawicy, bo koszt wej-
ścia z konkurencyjnym produktem na rynek 
jest ogromny, a grupa użytkowników ogra-
niczona, ale teraz to się zmieniło. Rynek 
chiński to „lifetime opportunity”. Warto za-
tem zrozumieć, czym dokładnie jest prze-
mysł „xinchuang” i jakie sektory obejmuje. 

Termin „xinchuang” jest stosunkowo nowy w Chinach. Katalizatorem przyspieszenia roz-
woju tego przemysłu był Donald Trump, jego blokady i groźby blokad sprzedaży do Chin 
produktów pochodzących od takich amerykańskich firm jak Microsoft, Google czy Intel. 
Wisząca nad światem kolejna duża wojna dodatkowo podsyciła w Państwie Środka po-
trzebę technologicznej niezależności. 

OPINIE

Chińscy 
integratorzy 
systemów 
zyskali nowy, 
lukratywny 
rynek.

Przemysł „xinchuang”: 

n Albert Borowiecki, Instytut Badania Chin Współczesnych 
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sowe przeniosła do chmury. Jej departa-
menty współpracujące z  administracją 
i  sektorem finansowym systematycznie 
wymieniają rozwiązania zagraniczne na 
krajowe systemy bazodanowe i krajowe 
serwery.

Na chińskim rynku wciąż wzrasta ilość 
oprogramowania i sprzętu produkowane-
go lokalnie, a integratorzy systemów w co-
raz większym stopniu uwzględniają lokalne 
produkty przy tworzeniu rozwiązań dla 
swoich klientów. Korzystają również z kra-
jowych ofert w zakresie middleware i baz 
danych. 

W roku 2013 wybuchła afera z podsłucha-
mi NSA i systemem PRISM. Unaoczni-
ła ona wszystkim jak ważna jest kontrola 
nad kluczowymi elementami infrastruk-
tury teleinformatycznej. Dziury w  za-
bezpieczeniach w  sieci i  „tylne drzwi” 
w oprogramowaniu mogą stać się nową 
bronią w konfliktach między państwami. 
Systemy informatyczne państwa mogą stać 
się ofiarami ataków hakerskich.

Dlatego przyszłość rynku „zlokalizo-
wanego” to niewątpliwie oferowanie pro-
duktów zwiększających bezpieczeństwo 
i niezawodność w kluczowych obszarach. 
Rozwiązania programowe i sprzętowe bę-
dą ewoluować ku systemom holistycznym. 
Przykładem może być budowanie syste-
mów zarządzania obiegiem dokumentów 
w firmie, wykorzystujących mikroproce-
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magane jest tworzenie oprogramowa-
nia i sprzętu, który zapewni, że lokalnie 
produkowane rozwiązania będą ze sobą 
bezproblemowo współpracowały (kom-
patybilność!).

System operacyjny Kylin OS i mikropro-
cesor Loongson pokazują, jak chińskim 
programistom udało się przejść od podsta-
wowej funkcjonalności do etapu zadowa-
lającej użyteczności. Przełomu dokonano 
również w produkcji CPU, GPU, systemów 
operacyjnych, pamięci bazodanowych itp. 
Chociaż produkty te wciąż pozostają w ty-
le za międzynarodową konkurencją, to jed-
nak z użytkowego punktu widzenia już na 
obecnym etapie rozwoju spełniają wyma-
gania klientów.

W 2019 roku wśród producentów mikro-
procesorów, oprogramowania i integrato-
rów systemów coraz wyraźniejszy stał się 
trend tworzenia rozwiązań umożliwiają-
cych bezpieczne i wiarygodne przetwarza-
nie danych w oparciu o produkcję krajową. 
Kilka z firm zdecydowanie wiodło w tym 
prym. Jednym z nich jest Kingsoft – pro-
ducent oprogramowania biurowego WSP. 
Po 30 latach ciągłego rozwoju ten odpo-
wiednik Office 365 w pełni współpracuje 
z systemami Windows i Linux i może być 
integrowany z innymi aplikacjami. Z kolei 
Alibaba w 2019 roku zademonstrowała na 
własnym przykładzie jak działa przejście 
na system IOE (Internet of Everything). 
Przeniosła wszystkie swoje bazy danych 
do wybudowanej przez siebie hurtowni 
danych, a wszystkie swoje usługi bizne-

sor krajowej produkcji (np. Loongson), 
system operacyjny (np. Kylin OS) i bazę 
danych (np. Dameng). Rozwój firm dzia-
łających na wciąż udoskonalanych plat-
formach zbudowanych z wiarygodnych, 
chińskich produktów, wraz z rozwojem 
nowoczesnych technologii, takich jak 
przetwarzanie w chmurze, Internet Rze-
czy, sztuczna inteligencja czy Big Da-
ta, dobrze rokuje rozwojowi przemysłu  
„xinchuang”. 

Jedną z  takich dynamicznie rozwi-
jających się dziedzin jest przetwarza-
nie w chmurze. Posiadanie systemów  

„OJCOWIE  

ZAŁOŻYCIELE” 
Terminem „xinchuang” nazwano 

w  skrócie Komitet Roboczy ds. 

Wdrażania Innowacyjnych Technolo-

gii Teleinformatycznych, powołany 

4 marca 2016 roku jako organizacja 

non-profit. Wśród jej 24 członków 

założycieli znalazły się firmy produ-

kujące oprogramowanie i  sprzęt, 

specjalizujące się w badaniach i roz-

woju, wdrożeniach i usługach IT. Ra-

da organizacji składa się z czterech 

rodzajów firm: integratorów syste-

mów, firm internetowych, dostaw-

ców zewnętrznych i  uczelni (należą 

do niej między innymi: Alibaba Clo-

ud, Huawei, Inspur Group, China 

Electronics Standardization Institute, 

Beijing Institute of Technology). Ra-

da zatwierdza wnioski o przystąpie-

nie do organizacji nowych firm i de-

finiuje standardy obowiązujące na 

rynku innowacyjnych technologii 

teleinformatycznych. Obecnie orga-

nizacja zrzesza szereg firm zgrupo-

wanych w  kilkunastu głównych ka-

tegoriach: producenci mikroproceso-

rów, integratorzy, producenci sprzę-

tu, producenci systemów operacyj-

nych, producenci baz danych, produ-

cenci systemów middleware, techno-

logie OCR, peryferia i firmware, bez-

pieczeństwo, sprzęt teleinforma-

tyczny, firmy internetowe, systemy 

składowania, oprogramowanie użyt-

kowe, organizacje zrzeszające do-

stawców zewnętrznych. 
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budowanych w  oparciu o  krajowe roz-
wiązania stanowi historyczną szansę dla 
Chin, by prześcignąć w tym zakresie stan-
dardy międzynarodowe. Na rynku prężnie 
działają takie fi rmy jak Alibaba Cloud, Ten-
cent Cloud, China Mobile, Inspur Cloud 
i wiele innych. Oferują one usługi w chmu-
rze dla administracji rządowej na każdym 
szczeblu – czasami nazywając je „rządową 
chmurą”. Usługi te bazują na serwerach, 
procesorach i systemach operacyjnych pro-
dukcji krajowej.

Rynek rozwiązań w  chmurze dla ad-
ministracji państwowej jest istotnym 
impulsem napędowym dla rozwiązań ba-
zujących na produkcji krajowej. Na przy-
kład integratorzy systemów zyskali nowy 
lukratywny rynek – oferowanie zintegro-
wanych rozwiązań dla agend rządowych. 
Łączą one w sobie usługi w chmurze z sys-
temami bezpieczeństwa, tworząc środo-
wisko do wdrażania rządowych usług 
cyfrowych dla obywateli.

Swoją drogą, integratorzy systemów 
zajmują pozycję na ryku IT ze względu na 
duże możliwości znajdowania rozwiązań 
sprzętowych i programowych spełniają-
cych wymagania klientów. Obecnie na ryn-
ku usług integracyjnych dla administracji 
państwowej liczyło się tylko 10 najważ-
niejszych integratorów, na przykład In-
spur. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
na rozwiązania bazujące na krajowej pro-
dukcji pojawili się nowi gracze, tacy jak Li-
newell Software i China Telecom. Również 
fi rmy, które nie są integratorami per se, ta-
kie jak Huawei, Alibaba, czy China Mobile,

mają możliwości oferowania systemów 
przeznaczonych dla administracji.

Przy czym usługi w chmurze rodzą py-
tanie, czy preferować model infrastruktury 
rozproszonej, czy scentrali-
zowanej. Na przykład Aliba-
ba Cloud przechowuje dane 
w systemach rozproszonych 
po całym kraju, ale rząd woli 
przechowywać dane na swo-
ich własnych serwerach, dla-
tego też Alibaba Cloud tworzy 
specjalne usługi w chmurze 
dla poszczególnych agend 
rządowych bez dostępu do powszechnie 
oferowanej platformy Alibaba Cloud.

Według ofi cjalnych statystyk w chińskiej 
administracji rządowej pracuje 13 milio-
nów osób, a  w  spółkach państwowych 
kolejne 26 milionów. Daje to zatem zapo-
trzebowanie na sprzęt i oprogramowanie 
produkowane lokalnie na poziomie 40 
milionów sztuk. Zgodnie z wymaganiami 
programu „Lokalizacja 2022 dla Kluczo-
wych Obszarów”, roczna produkcja w naj-
lepszym przypadku osiągnie w tym roku 
poziom 10 milionów sztuk. 

Zobaczmy, jak to się przekłada na wiel-
kość rynku dla przemysłu „xinchuang”. 
Skoncentrujmy się tylko na komputerach, 
serwerach i oprogramowaniu. Przyjmijmy 
koszt komputera osobistego na 10 tysięcy 
juanów, serwera na 50 tysięcy juanów, a li-
cencji na oprogramowanie na  3  tysiące 
juanów. Jeśli rząd zamówi „tylko” 500 ty-
sięcy komputerów osobistych, tyle samo li-
cencji i 50 tysięcy serwerów, to daje nam 
w sumie 9 miliardów juanów. 

Dzielą się na dwie podstawowe katego-
rie: producenci komputerów osobistych 

i  serwerów. Nazwy, któ-
re warto znać to: Sugon, 
Lenovo, China Greatwall 
Technology Group, a także 
Inspur. Ponieważ ci produ-
cenci bazują na preinstalowa-
nych komponentach, takich 
jak mikroprocesor, system 
operacyjny czy też pakiet 
oprogramowania używany 

przez docelowego klienta, to wymagania 
ze strony administracji rządowej będą na-
pędzały ich nacisk na lokalnych producen-
tów tych preinstalowanych komponentów, 
pobudzając tym samym rozwój rynku.

Oczywiście najważniejszy podstawowy 
element infrastruktury IT stanowią mi-
kroprocesory, ponieważ ekosystem opro-
gramowania bazuje na ich architekturze. 
Obecnie na rynku chińskim mamy trzy 
główne typy mikroprocesorów: MIPS (Lo-
ongson), ARM (Feiteng) i x86 (Zhaoxin). 
Są również inne rodzaje, które nie uzyskały 
na razie statusu bezpiecznych i wiarygod-
nych, takie jak Huawei Kylin ARM i Alpha 
(Sunway). 

Natomiast w przypadku systemów ope-
racyjnych mamy do czynienia z sytuacją, 
w której te chińskie bazują na dystrybucji 
open-source Linuxa. Chociaż jest mniej 
popularny na świecie niż Windows, to 
jednak bardziej bezpieczny, ponieważ 
daje chińskim twórcom oprogramowania 
lepszą kontrolę nad kodem źródłowym. 
Popularnymi na chińskim rynku systema-
mi operacyjnymi są NeoKylin oraz Tian-
jin Kylin (lokalne fi rmy dostarczające 
usługi w chmurach muszą je dostosować 
do współpracy z systemem operacyjnym 
Kylin).

W Chinach oferowanych jest ponadto 
kilka pakietów lokalnej produkcji wspie-
rających pracę biurową. W  przypadku 
tworzenia dokumentów prym wiedzie 
WPS, a jeśli chodzi o przeglądanie i za-
rządzanie dokumentami to działają ta-
cy dostawcy, jak: Beijing Shuke, Foxit 
Reader i Aisino International. O podpi-
sy elektroniczne dbają natomiast takie 
podmioty, jak Esign, Sursen Digital oraz 
Kinggrid. 

Leszek Ślazyk, 
redaktor naczelny portalu 
Chiny24.com

Chińskie 
OS-y 
są oparte na 
Linuksie.
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starego modelu subskrypcji, uniemożliwia-
jąc partnerom wystawianie jednej faktury. 

Na brak odpowiednich schematów wy-
nagradzania integratorów wpływa także 
przegrzany rynek – z wymykającym się 
spod kontroli popytem ze strony klientów, 
którzy chcą przyspieszyć swoją cyfrową 
transformację w warunkach ograniczonej 
podaży. Z drugiej strony wielu dostawców 
wprowadziło modele sprzedaży bezpo-
średniej, zachęcające ich przedstawicie-
li handlowych do omijania integratorów 
w rozmowach z potencjalnymi klientami. 
A przecież ten model zawodził już nieraz 
– to wręcz jedna z podstaw ekonomii. Jeśli 
idziesz sam, przegrywasz. Gdy zbudujesz 
skalowalny model kanału sprzedaży i po-
mnożysz siły, napędzisz ogromny wzrost. 

To kanał sprzedaży stał za każdym zna-
czącym przełomem technologicznym od 
czasu boomu na komputery PC. To do-
stawcy, którzy stawiali na kanał, ostatecz-
nie zawsze przejmowali udziały w rynku 
od tych, którzy go wykluczali. W rezulta-
cie ci dostawcy, którzy wprowadzą mode-
le wynagrodzeń zachęcające partnerów, 
by ramię w ramię z ich zespołami sprzeda-
ży bezpośredniej przeprowadzili rewolu-
cję „wszystko jako usługa”, odnotują duży 
wzrost udziałów w rynku. Ci natomiast, 
którzy tego nie zrobią, znajdą się na mar-
ginesie czegoś, co pod każdym względem 
jest największą szansą rynkową naszych 
czasów. 

Problem wynika z tego, że generalnie 
dostawcy chmury publicznej nie stworzy-
li modeli ISV uwzględniających potencjał 
integratorów. Owszem, dostawcy chmury 
publicznej opracowali zasady dzielenia się 
przychodami z niezależnymi dostawcami 
oprogramowania, ale najczęściej nie udało 

im się zbudować modeli wy-
nagradzania integratorów 
dostarczających klientom 
„wszystko w formie usługi”. 
Najwyraźniej zignorowali 
skalę i potencjał rozwiązania, 
które wnosi do gry integrator. 

Z pewnością jednym z po-
wodów takiego stanu rzeczy jest ogromny 
zysk i wysokie marże, jakie dostawcy chmu-
ry publicznej generują kwartał po kwartale. 
Operatorzy powinni jednak wziąć sobie do 
serca, że zyski i marże byłyby jeszcze wyż-
sze, gdyby uwzględnili w swoim schemacie 
wspierającego ich rynek integratora. Zresz-
tą nie tylko dostawcy chmury publicznej 
blokują rozwój oferty „wszystko jako usłu-
ga”. Wielu ISV i dostawców SaaS trzyma się Fo
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Jaka płaca, taka praca. Ta odwieczna za-
sada dotyczy każdego rodzaju pracy 
i każdej branży. Kanał sprzedaży IT nie 

stanowi od tego wyjątku. I chociaż pandemia 
przyspieszyła przejście tego kanału na model 
„wszystko jako usługa”, to wciąż są dostaw-
cy, którzy zatrzymali się na schematach wy-
nagrodzeń, które nie nadążają 
za popytem. W swoich progra-
mach partnerskich promują 
sprzedaż bezpośrednią i blo-
kują możliwość oferowania 
wszystkiego w formie usługi.

Jak wiadomo, w  modelu 
„wszystko jako usługa” klien-
ci końcowi oczekują od integratora dostar-
czania jednej miesięcznej faktury, zgodnie 
z którą płacą tylko za to, z czego korzystają 
w całym swoim hybrydowym środowisku IT, 
obejmującym także chmurę publiczną. Tym-
czasem, jak na ironię, to właśnie operatorzy 
chmury publicznej znajdują się na szczycie 
listy tych dostawców, którzy na swoich plat-
formach online blokują możliwości rozwija-
nia oferty „wszystko jako usługa”. 

Steven Burke
Autor jest redaktorem amerykańskiej edycji CRN. 

Programy partnerskie i modele przychodowe nie-
których producentów promują sprzedaż bezpo-
średnią i blokują możliwość oferowania wszystkie-
go w formie usługi.

OPINIE

Niewykorzystana 
szansa modelu

Model 
partnerski 
zawsze w końcu 
wygrywa. 
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„wszystko jako usługa”
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dostawy kawy dobrane pod jej preferencje 
smakowe i nie musi pamiętać o wizytach 
w firmowym sklepie. Pozbyła się przykre-
go obowiązku niewielkim kosztem. 

Czy to oznacza, że subskrypcje, które 
do niedawna kojarzyły się nam najczę-
ściej z  serwisami oferującymi wygod-
ny dostęp do cyfrowych treści w modelu  
Software as a Service, wkraczają do co-
dziennego życia? Tak, to już fakt. Coraz 
częściej subskrybujemy też fizyczne to-
wary, a nawet usługi. Prawda jest bowiem 
taka, że abonamentowy biznes możesz 

jeśli nie jest Amazonem czy Netflixem 
swojej branży? 

Ostatnio jedna z moich znajomych po-
chwaliła się, że zasubskrybowała… kawę. 
Stwierdziła, że to idealna opcja, ponie-
waż uwielbia dobre kawy w ziarnach, ale 
nie ma czasu na regularne zakupy u ulu-
bionego dostawcy. Gdy ten wprowadził 
możliwość subskrypcji, nie wahała się ani 
chwili. Odpowiedziała w ankiecie, jakie 
smaki lubi, jak często pije kawę i z jaką 
częstotliwością chce otrzymywać prze-
syłki. Od tego czasu cyklicznie otrzymuje Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

Już w XV wieku twórcy map zachę-
cali do subskrypcji nowych wydań 
swoich opracowań. Jeśli ktoś chciał 

być na bieżąco z kolejnymi odkryciami 
geograficznymi, które zmieniały geopo-
lityczny układ świata, nie miał wyjścia. 
Kupował subskrypcję, by mieć gwaran-
cję dostępu do najbardziej aktualnych 
map. Mimo że modele subskrypcyjne ist-
nieją od stuleci, dopiero ostatnio zyskały 
rozgłos dzięki Big Techowi. Warto za-
tem zastanowić się: jak Twoja firma mo-
że czerpać korzyści z tego modelu, nawet 

Abonamentowy biznes można zbudować w każdej branży. Trzeba tylko wiedzieć, dlaczego warto 
przeprowadzić firmę z ery klientów do ery subskrybentów i jak się do tego zabrać.

OPINIE

Witaj w cyfrowej erze 

n Adrianna Kilińska 

subskrybentów... kawy

modeli subskrypcyjnych według Johna Warrillowa

1   Członkowska strona  
internetowa 

W skrócie – publikujesz wartościowe treści, np. 

dzieląc się tajnikami swojego fachu, i pobierasz 

za dostęp do nich opłaty członkowskie. Dobrej 

jakości informacje muszą kosztować. Tak działa 

wiele wydawnictw i coraz więcej ekspertów ryn-

kowych, którzy uruchamiają płatne newslettery 

czy strony www z unikalnymi treściami (artyku-

łami, filmami, webinariami, forami dyskusyjny-

mi). Warto pamiętać o różnorodnych formatach 

treści, co pozwala zaspokoić różne preferencje 

subskrybentów. Warrillow twierdzi, że „najbar-

dziej opłacalne strony członkowskie to zwykle te 

dla biznesu, które oferują rozwiązania realnych 

problemów i niezbędne informacje oraz prowa-

dzą nieustannie ewoluujące fora, co skłania sub-

skrybentów do lojalności przez długi czas”.

9 Poznając różne wersje modelu subskrypcyjnego, warto z tyłu głowy mieć pytania: jak mogę ten model wdrożyć 
w mojej firmie, czy też jaki element tego modelu mogę wykorzystać u siebie? Poniższy spis warto potraktować jak 
stół szwedzki, miksując rozwiązania z różnych modeli i dobierając je do specyfiki własnego biznesu. 

2   Model biblioteki  
„jedz, ile zdołasz” 

Oferujesz nielimitowany dostęp do re-

pozytorium treści, którego klient nie 

zdoła „przejeść”, ale w którym z pew-

nością znajdzie coś, co mu się spodo-

ba. To zapewne dobrze ci znany model, 

który wykorzystują Spotify, Netflix 

czy Ancestary, a z polskiego podwór-

ka Storytel czy Legimi. Najlepszą tak-

tyką sprzedażową jest dwustopniowe 

podejście: zdobywasz fanów, którzy 

chętnie konsumują twoje bezpłatne 

treści (obserwują blog, media spo-

łecznościowe, czytają newsletter), po 

czym zmieniasz ich w płacących sub-

skrybentów (pomoże w tym dobrze 

zaprojektowany lejek sprzedażowy).

3   Model prywatnego  
klubu 

Zaoferuj dostęp do czegoś wyjątkowe-

go. Czy członkowie elitarnego klubu 

golfowego, żeglarskiego czy tenisowe-

go, czy Business Centre Club są skłonni 

pokryć wielotysięczne opłaty tylko za 

możliwość grania i networkingu w gro-

nie wyjątkowych członków? Otóż nie, 

w praktyce przynależność do klubu 

oznacza dla subskrybenta o wiele wię-

cej niż możliwość rywalizacji sporto-

wej, pomaga mu uzyskać pożądany 

status, obracać się w określonym to-

warzystwie. Model ten można zastoso-

wać również w firmach handlujących 

z innymi firmami, które chcą wskoczyć 

do wyższej ligi w branży.
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rę systematycznie i zwięk-
szasz wartość biznesu 
w czasie („customer live-
time value”). Tak się buduje 
długofalową relację! 

I wreszcie korzyść trzecia, 
czyli większa lojalność. Twoi 
subskrybenci chętniej kupują u Ciebie 
dodatkowe rzeczy. Amazon Prime zaofe-
rował klientom opłatę za liczne przywi-
leje, w tym darmową przesyłkę. Po kilku 
latach twórca koncepcji przyznał, że nie 
chodziło o sumę, która była pobierana 
raz do roku z kont subskrybentów, lecz 
o zmianę mentalności ludzi, by kupowa-
li więcej (najlepiej na Amazon.com). Tak 
się też stało: analitycy Morningstar osza-
cowali, że przeciętny subskrybent Prime 
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zbudować w każdej branży. Podpowiem, 
dlaczego warto przeprowadzić fi rmę z ery 
klientów do ery subskrybentów i jak się do 
tego zabrać.

Któż z nas nie szuka sposobów na zwięk-
szenie stabilności biznesu i dotarcie do 
klientów? Jednym z nich jest wykorzysta-
nie modelu subskrypcyjnego, który daje 
wiele korzyści. Wymieńmy trzy, zaczyna-
jąc od stałego przychodu. Gdy oferujesz 
produkty lub usługi w subskrypcji, nie 
zaczynasz poszukiwań nowych klientów 
każdego miesiąca od zera. Subskryben-
ci są z Tobą, a z ich kont automatycznie 
pobiera się płatność za Twój produkt 
czy usługę. Daje to duży komfort działa-
nia i większe poczucie stabilności. Kolej-
na korzyść to dotarcie do szerszej grupy 
klientów. Dotychczas klienci mogli nie 
korzystać z produktów czy usług Two-
jej fi rmy ze względu na ich jednorazowy 
duży koszt. W modelu subskrypcyjnym 
cena zazwyczaj jest niższa, ale opłaty po-
bierane są regularnie. Klienci nie dostają 
po kieszeni raz, bo wiercisz w niej dziu-

wydaje na zakupy ponad 1,2 tys. dol., pod-
czas gdy zwykły użytkownik strony Ama-
zon około 500 dol. Subskrybenci Prime 
kupują na Amazonie co tylko mogą, bo 
nie muszą płacić za przesyłkę. 

To tylko wybrane korzyści, jakie niesie 
za sobą zastosowanie modelu subskryp-
cyjnego. John Warrillow w książce „Siła 
subskrypcji. Jak zdobyć klientów i zbudo-
wać dochodowy biznes abonamentowy 

4 Model „pierwszy w kolejce” 
Sprzedajesz pierwszeństwo dostępu dla pewnej grupy 

twoich klientów. Model spopularyzowała branża zwią-

zana z oprogramowaniem, ale może go używać każda fi r-

ma, której klienci są skłonni zapłacić więcej, by nie czekać 

w kolejce. Model jest polecany fi rmom, które mają skom-

plikowany produkt lub usługę, oraz których klienci nie są 

bardzo wrażliwi na cenę, a zwlekanie z działaniem mo-

że mieć dla nich katastrofalne skutki. Przede wszystkim 

musisz zadbać o reputację podstawowego serwisu. Je-

śli klienci są zadowoleni z usługi podstawowej, są więk-

sze szanse, że skuszą się na następny poziom. Uwaga 

– aby oczekiwać miłych zaskoczeń, zadbaj o różnicę mie-

dzy poziomami obsługi, niech klient wie, za co dodatko-

wo płaci i jaką to tworzy dla niego (nawet potencjalną) 

wartość. Warrillow przestrzega przed wrzucaniem do 

jednego worka zwykłych klientów i tych, którzy płacą 

za wyższy poziom usługi. Aby ich rozdzielić potrzebne 

jest nowoczesne zaplecze technologiczne i systemowe. 

Czasami wiąże się to z uruchomieniem specjalnego nu-

meru telefonu lub aplikacji z dostępem do najbardziej 

doświadczonych konsultantów. Model „pierwszy w ko-

lejce” może się sprawdzić idealnie w wypadku oferty 

kierowanej do małych i średnich fi rm, które nie mają 

wewnętrznych zasobów, by radzić sobie ze skompliko-

wanymi problemami natury technologicznej. 

5 Model subskrypcji dóbr nietrwałych 
Sprzedajesz produkty lub usługi potrzebne klientowi regularnie, więc zdej-

mujesz z niego obowiązek pamiętania o zakupach, oferując w zamian cyklicz-

ne dostawy czy wizyty. Na przykład Dollar Shave Club pozwala mężczyznom 

nie przejmować się uzupełnianiem zapasów maszynek do golenia. Aby wy-

grać z wielkimi platformami e-commerce, musisz wykreować istotną dla 

klientów markę, która uczyni twoją ofertę wyjątkową. Dollar Shave Club 

buduje markę z ludzką twarzą. Stawia na bezpośrednią, swojską, dowcip-

ną komunikację. Jest ona obecna choćby w nazwach ostrzy w pakietach tj. 

zwykła maszynka z 2 ostrzami nazywa się Humble Twin (Skromny Bliźniak), 

z kolei model z 4 ostrzami – Lover’s Blade (Ostrze Kochanka). Warrillow re-

komenduje: „Zachęć klientów, by zakochali się w twojej marce dzięki emo-

cjom, jakie dostarcza. Gdy wielcy dostawcy mogą wygrywać po prostu ceną, 

szybkością dostawy i ofertą produktów, ty musisz dać klientom inny powód, 

żeby wybrali właśnie ciebie”. Musisz być pewien zaopatrzenia, ale też za-

dbać o logistykę, która może być trudna do udźwignięcia, gdy zamówienia 

osiągną kilkutysięczne wolumeny.

6 Model pudełko-niespodzianka 
Co miesiąc wysyłasz do abonentów specjalnie wybrane produkty. Wy-

ręczasz ich w dokonywaniu wyborów lub selekcjonowaniu nowości. Za-

skakujesz ich i pozwalasz im poczuć radość odkrywania czegoś nowego. 

Model ten warto rozważyć, jeśli masz dostęp do konsumentów z okre-

śloną pasją, dużą i różnorodną sieć producentów, którzy oferują upusty 

na duże jednorazowe zamówienia i mają odpowiednie moce przerobowe.
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Adrianna Kilińska 
Autorka pełni funkcję CEO w firmie Engave. 

w  dowolnej branży?” 
(ang. „The Automa-
tic Customer”), wylicza 
wśród nich także: automatyzowanie 
zarobku, wyrównanie popytu, darmowe 
badanie rynku czy upselling. Przyznasz, 
że brzmi to obiecująco? 

Nim zaczniesz wdrażać model subskryp-
cyjny, zachowaj czujność, by uniknąć pu-
łapek, na które łatwo można się natknąć. 
O czym musisz pamiętać? Co najmniej 
o  dwóch sprawach. Przede wszystkim 
o tym, że giganci pożerają mniejszych gra-
czy. Ktoś, kto kupuje witaminy w abona-
mencie, nie kupi ich już w aptece. Klient, 
który zasubskrybuje jedzenie dla kota, nie 
odwiedzi już sklepu zoologicznego, chyba 
że będzie chciał kupić pupilowi zabawkę. 
Coraz więcej konsumentów konsoliduje 
swoje zakupy w ramach subskrypcji, na 
przykład na Amazonie czy Allegro. Trze-
ba wziąć pod uwagę to zjawisko. 

Swoją drogą Amazon radzi sobie ge-
nialnie także w subskrypcji skierowanej 
do klientów B2B, oferując im dostęp do 
serwerów, oprogramowania i wsparcia 
technicznego. Zresztą w Engave również 
oferujemy podmiotom z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw 
usługi chmurowe w modelu 
subskrypcyjnym, czy nasze 
oprogramowanie Qompa-
na CRM. Naprawdę musie-
liśmy dużo główkować, aby 
wyróżnić się na tle gigan-
tów technologicznych. Po-
maga nam w tym praca nad 
naszą marką, również tą oso-
bistą. Poza tym bardzo istotna jest znajo-
mość polskich realiów, a także marketing 
szeptany.

Druga ważna kwestia dotyczy tego, że 
subskrypcja zobowiązuje. Jej dostawca 
musi utrzymać poziom satysfakcji klien-
ta jak najdłużej, by ten pozostał z nim na 
wiele lat i ciągle płacił za usługę lub pro-
dukt. Mówiąc wprost – nie można skoń-
czyć na obietnicach, trzeba się z  nich 
wywiązać, gdy przyjdzie odpowiednia 
pora. 

Poza tym musisz pamiętać o przemy-
ślanym rozłożeniu gotówki. W modelu 
subskrypcyjnym zazwyczaj jednorazowo 
otrzymuje się jej mniej, a wartość klienta 
rośnie z czasem. Warto ją zwiększać do-
datkowo, oferując inne usługi lub produk-
ty. Klienci mają skłonność do kupowania 
od fi rmy, którą znają (i, miejmy nadzieję, 
lubią).

Zdaniem autora „Siły subskrypcji” lide-
rom opłaca się odejść od modelu „znajdź 
klienta, wykonaj robotę, znajdź klien-
ta” na rzecz modelu subskrypcyjnego, 

w którym zyskują przy-
chód odnawialny. Można 
po niego sięgnąć niemal 
we wszystkich branżach. 
Nawet sprytni restaura-
torzy, budowlańcy, wła-
ściciele studia tańca czy 
jogi, psycholodzy i  inni 
tworzą już źródła przy-
chodu odnawialnego, 

wdrażając model abonamentowy. Firmy, 
które zaczynały od tradycyjnych modeli, 
też przechodzą na subskrypcję. 

Jeśli chciałbyś zbudować przychód od-
nawialny bez konieczności powtarzania 
sprzedaży co miesiąc, mniej się stresować 
i podnieść wartość przedsiębiorstwa, za-
chęcam do przyjrzenia się 9 modelom opi-
sanym przez Johna Warrillowa. Wiedza na 
ich temat pomoże ci stworzyć własny, uni-
kalny model.

OPINIE

Subskrypcja 
zobowiązuje.
Jej dostawca musi 
utrzymać poziom 
satysfakcji klienta.

7 Model subskrypcji 
usprawniania 

Proponujesz klientom, że zdejmiesz 

z ich barków jedną lub więcej czyn-

ności, które powtarzają się cyklicznie. 

Model sprawdza się w wypadku usług, 

z których klienci korzystają regular-

nie, w sprzedaży relatywnie zamoż-

nemu i zajętemu klientowi, a także 

w przypadku usług osobistych. Po-

szukiwania pomysłu na zastosowanie 

tego modelu w praktyce warto zacząć 

od ankiety wśród klientów, których 

chciałbyś wesprzeć. Gdy opiszą zwy-

kły dzień i swoje wszystkie zajęcia, 

zastanów się, jak pomóc im skrócić tę 

listę o coś, co robią regularnie.

8 Model sieci 
Spraw, by użytkownicy 

mieli interes w  promo-

waniu abonamentu, po-

nieważ w  tym modelu 

zasada jest prosta –  im 

więcej osób subskrybuje, 

tym lepiej dla wszystkich. 

Sieć działa najlepiej, kie-

dy możesz zaoferować 

niecodzienne doświad-

czenie, którym ludzie 

chcą się podzielić z inny-

mi. Jeśli masz tylko nieco 

lepszy produkt od konku-

rencji, ten model nie bę-

dzie najlepszą opcją.

9 Model „spokój ducha” 
Zaoferuj klientom coś, co pozwoli im się nie martwić na za-

pas, pod warunkiem, że umiesz dobrze przewidzieć roszcze-

nia (tak by model był opłacalny!). Wykupując monitoring czy 

ubezpieczenie, korzystasz właśnie z tego modelu subskryp-

cji – niby nie potrzebujesz tego w tej danej chwili, ale gdyby 

coś zmąciło twój spokój, jesteś zabezpieczony. Ten model 

sprawdzi się dobrze, jeśli masz już zasoby, które pozwolą ci 

pokryć koszty roszczenia bez konieczności dużych nakła-

dów fi nansowych. Łatwo ulec wrażeniu, że składki spływa-

ją do fi rmy za darmo, bo klienci nie zgłaszają konieczności 

interwencji. Do czasu! Dlatego upewnij się, że masz środki 

i infrastrukturę, żeby dotrzymać zobowiązań w przypadku 

roszczeń. W tym modelu oferujesz swoją pomoc tylko, gdy 

zaistnieje konkretna potrzeba po stronie klienta. Inaczej niż 

w modelu subskrypcji usprawniania, w którym regularnie 

realizujesz usługę prewencyjnego serwisu.
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Według respondentów majowej 
sondy na naszym redakcyjnym 
portalu niemal co drugi resel-

ler bardziej niż do tej pory nastawia się na 
sprzedaż oprogramowania i usług, co ma 
stanowić remedium na słabszą podaż sprzę-
tu w minionych dwóch latach. Tak deklaru-
je 46 procent ankietowanych, podczas gdy 
taka transformacja nie zachodzi w przypad-
ku 26 procent respondentów. Pozostałych 
28 procent uczestników naszej sondy zade-
klarowało, że w ogóle nie sprzedaje sprzętu. 
Jednocześnie jedynie 15 procent pytanych 
cieszy się większą dostępnością sprzętu 
w porównaniu do ubiegłego roku. Znacz-
nie więcej fi rm, bo 40 procent, boryka się ze 
spadkiem dostępności towaru, a co piąty re-
spondent nie widzi różnicy w podaży hard-
ware’u rok do roku. 

Wprawdzie postępująca cyfryzacja pol-
skich przedsiębiorstw i gospodarstw do-
mowych sprzyja rozwojowi branży IT, 
niemniej poza kłopotami z podażą bory-
ka się ona także z rosnącymi wymaganiami 
płacowymi. Jak się jednak okazuje, ponad 
połowa respondentów naszej ankiety (53 
procent) deklaruje, że koszty wynagro-
dzeń w ich fi rmach rok do roku nie ule-
gły zmianie, podczas gdy wzrost nastąpił 
w przypadku 47 procent uczestników son-
dy. W sumie w przypadku blisko co trze-
ciej fi rmy IT koszty płac wzrosły w zakresie 
od 1 do 20 procent, zaś co piąta podniosła 
wynagrodzenia średnio o 21 do 50 procent. 
Bardzo nieliczne fi rmy IT (2 procent) mu-
szą pogodzić się z podwyżkami rzędu po-
nad 50 procent rok do roku. 

Tymczasem, w oczekiwaniu na wyższe 
zarobki, już 1/4 Polaków ankietowanych 
w badaniu Evolution zastanawia się nad 
przebranżowieniem do IT. Poza atrakcyjny-
mi zarobkami, które są główną motywacją 
respondentów (78,93 proc.), jako czynnik 
zachęcający ich do podjęcia pracy w bran-

W związku z ograniczoną dostępnością sprzętu duża 
część fi rm IT w większym niż dotychczas stopniu kładzie 
nacisk na sprzedaż oprogramowania i usług – wynika 
z ankiety CRN.pl. 

czas usług

ży informatycznej wymieniono: możliwość 
nieustannego rozwoju (59,5 proc.), udział 
w ciekawych projektach (57,85 proc.) i moż-
liwość zapoznania się z nowymi technolo-
giami (54,13 proc.). 

Warto zauważyć, że większość zaintere-
sowanych zachęca do debiutu w sektorze 
IT możliwość pracy zdalnej, co jest istotnym 
sygnałem dla pracodawców odnośnie do 
oczekiwań nowych kandydatów. Elastycz-
ne podejście do pracownika (43,80 proc. an-
kietowanych odpowiedziało, że liczy na to 
w pracy w IT) to kolejna istotna dla ankie-
towanych kwestia, którą wymieniono w ra-
porcie szwedzkiej fi rmy (dostarczającej 
oprogramowanie do gier online).

Potencjalni nowi kandydaci do pracy w IT 
oczekują, że da im to możliwość wykony-
wania zadań z dowolnego miejsca na świe-
cie (59,09  proc.) i  rozwoju kompetencji 
(50,41 proc.). Co ciekawe, tylko 23,55 proc. ba-
danych uważa, że praca w IT może zapewnić 
im tzw. work-life balance.

Mogłoby się przy tym wydawać, że na 
pierwszym miejscu w odpowiedziach na py-
tanie, czym chcą się zajmować zainteresowa-
ni pracą IT, znajdzie się programowanie, ale 
okazuje się, że jednak nie. Najwięcej ankie-
towanych (30,17 proc.) interesuje testowa-
nie software’u. Wspomniane programowanie 
znalazło się na drugim miejscu (18,60 proc.), 
a na trzecim (11,16 proc.) obsługa IT. 

W omawianych ankietach wzięły udział 
93 osoby.

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  
BADANIE ONLINE
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Czy w związku ze 
słabą dostępnością 
sprzętu nastawiasz
się na sprzedaż
oprogramowania
i usług?
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26%
28%
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lepszemu dopasowaniu do zmieniających się 
potrzeb. Inaczej mówiąc, w tym przypadku 
zwinność nie ograniczy się do samego proce-
su wytwórczego ( jak przy „zwinnym reali-
zowaniu projektów”), ale obejmie też proces 
selekcji tego, co zrealizowane zostanie. 

Cel 
Kluczowe jest ustalenie celu, jaki chcemy 
osiągnąć. Metody zwinne nie są „innym 
sposobem na robienie tego, co robiliśmy do-
tychczas”, ani nie pozwolą „robić więcej lub 
szybciej tego, co robimy dzisiaj za wolno, al-
bo w zbyt małej ilości”. Zwinność to w isto-
cie sztuka skutecznego wybierania, co warto 
zrobić i robienia tego jak najszybciej. Dzię-
ki temu, choć zrobimy dużo mniej, to co po-
trzebne i wartościowe pojawia się szybciej.

A zatem do czego takich mechanizmów 
chcemy użyć? Bo jeśli chodzi wyłącznie 
o „efektywniejsze zarządzanie projektami”, 
to właściwie możemy sobie od razu powie-
dzieć, że żadnej zwinności nie uzyskamy. 
Użycie metod Agile, jeśli po nie sięgniemy, 
może spowodować poprawę samego proce-
su wytwarzania rozwiązań, ale to jeszcze nie 

ści z działania zwinnego, o ile w ogóle będzie 
ono możliwe. Jeśli bowiem realizować bę-
dziemy po prostu poczynione z góry plany, to 
naszą intencją raczej nie będzie ich zmienia-
nie, by dostosować się do bieżącej sytuacji. 
Zrobimy to, jeśli nie będzie wyjścia, minima-
lizując zakres tego dostosowania.

W drugim przypadku (nazwijmy go roz-
wojem produktu albo ogólnie rozumianej 
wartości), działanie zwinne ma dużo więk-
szy potencjał i jeśli będziemy umieli go za-
stosować, przyniesie wymierne korzyści. 
Jakie? Eliminację marnotrawstwa, reduk-
cję ryzyka inwestycyjnego, większą war-
tość tego, co wytwarza organizacja dzięki 

Na początek warto zastanowić się, 
o czym tak naprawdę mówimy. Czy 
faktycznie o projekcie, czyli tymcza-

sowym przedsięwzięciu o z góry określo-
nych celach, mniej lub bardziej precyzyjnie 
zdefiniowanych? Czy raczej o długotrwałym 
procesie, który ma pozwolić na kreowanie 
wartościowych odpowiedzi na zmieniające 
się potrzeby tak długo, jak jest to opłacalne? 

W pierwszym przypadku (projekt) może-
my zapewne posłużyć się mechaniką zwin-
ną, ale im więcej decyzji podejmiemy z góry, 
im bardziej detalicznie zdefiniujemy punkt 
końcowy (czyli to, co ma powstać), tym 
mniejsze szanse na uzyskanie dużych korzy-

Nie da się zaplanować ani zaprojektować zwinnej organizacji. Można ją natomiast zbudo-
wać z użyciem empirycznej kontroli procesu.

OPINIE

Metody zwinne 
w dużych projektach

Przestroga: zwinność nie jest dana na zawsze 
Gdy już uda się uruchomić proces stawania coraz bardziej zwinnym, może on po 

pewnym czasie się zatrzymać. Dlaczego? Bo braknie woli do dalszej zmiany. Bo 

„już jest dobrze”. Bo cel się zdezaktualizował, a nikt nie wyznaczył nowego. Bo 

popełniliśmy błędy, które zabiły wszystko to, co udało się do tej pory osiągnąć, 

więc ludzie stracili wiarę w sens i motywację do działania. Dlatego ważne jest, 

by cele były naprawdę wartościowe, znane i by w procesie cały czas uczestni-

czyli zaangażowani liderzy. I by cele, do których osiągnięcia dąży organizacja, 

były autentycznie ich celami. ): Jeśli traktować będą je jako coś, co 

„trzeba zrobić”, to niezdrowe podejście 

do zarządzania działaniami pod-

ległej im części organizacji 

szybko zakazi ich zespo-

ły. A bez zaangażowa-

nych ludzi ani Agile, 

ani żadna inna metoda 

(również klasyczna) 

nie ma szans zadzia-

łać dobrze i nie daje 

wymiernych  

korzyści. 
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Rafał Markowicz
Developer, Scrum Master, praktyk Agile, 
Professional Scrum Trainer w Scrum.org, 

Professional Kanban Trainer w ProKanban.org.

uzyskujemy właściwe efekty, pracujmy nad 
tymi rzeczami. Tak, jak buduje się złożony 
produkt. Iteracyjnie i inkrementalnie (przy-
rostowo). Oczywiście w miarę, jak będzie-
my posuwać się do przodu, odkryjemy nowe 
problemy, możliwości, konteksty, narzędzia 
itd. – wtedy musimy nasz plan działania 
(„backlog”) dostosowywać. Bo gdybyśmy 
z uporem trzymali się pierwotnych zamy-
słów, realizując je w klasyczny projektowy 
sposób, od pewnego momentu będziemy na 
pewno szli w złą stronę, rozmijając się z re-
aliami środowiska i proble-
mami, jakie nas otaczają.

Istnieją gotowe metody, z któ-
rych możemy skorzystać. 
Scrum jest jedną z nich, ale 
nie jedyną. Jeśli się na niego 
zdecydujemy, upewnijmy się, że go rozu-
miemy i bądźmy gotowi na ogromne trud-
ności w pierwszych Sprintach. To nie Scrum 
je wygeneruje, tylko uczyni je boleśnie wi-
docznymi – one już są w naszej organizacji. 
Nie mówmy zatem, że „u nas Scrum coś nie 
bardzo działa”. 

Zamiast odrzucać metodę, szukajmy spo-
sobu, by co Sprint działać lepiej. I celem 
wcale nie będzie uzyskanie dobrego Scru-
ma, ale doprowadzenie do tego, żeby móc 
użyć dobrego Scruma i skonsumować ko-
rzyści, jakie to daje. Organizacja, która to 
potrafi  (w której Scrum może bez trudu być 
zastosowany), prawie zawsze jest efektyw-
na i skuteczna w tym, czego się podejmu-
je. I niemal bez wyjątku jest skuteczniejsza 
i bardziej efektywna od konkurencji, która 
zwinnie działać nie potrafi , a również zma-
ga się ze złożonymi problemami.

Są inne metody (np. Extreme Program-
ming, Crystal), inne podejścia (np. Theory 
of Constraints, Lean), różne strategie, po 
jakie możemy sięgnąć (np. Kanban). Uży-
wajmy ich świadomie, podobnie jak opisa-
łem to na przykładzie Scruma. Żadne z tych 
podejść, metod, frameworków czy metodyk 
nie jest gotową receptą, a jedynie ramą, któ-
ra musi być wypełniona praktykami, ciężką 
pracą, kontekstem organizacji. Im lepiej or-
ganizacja ( jej zespoły) to robią, tym lepsze 
efekty uzyskują.

A to oznacza, że nie trzeba być idealnym, 
by móc użyć metod Agile czy Lean. Trze-
ba być pragmatykiem i dążyć do usuwania 
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świadczy o zwinnym działaniu. Żeby o nim 
mówić, empiryzm musi działać nie tylko na 
poziomie wytwórczym, ale również (albo 
przede wszystkim) na poziomie decyzji od-
nośnie do tego, co będziemy wytwarzać. 

A gdy już określimy cel, jaki chcemy osią-
gnąć dzięki Agile, warto zastanowić się, co 
jest miarą jego osiągnięcia i zdefi niować, jak 
chcemy te miary sprawdzać: jak często i kto 
je będzie sprawdzał, jakie wartości są ocze-
kiwane, co świadczy o tym, że idziemy w do-
brą stronę. 

Ewolucja, nie projekt 
Kolejna sprawa: nie da się „wdrożyć metod 
zwinnych”, bo to implikuje przeprowadze-
nie czegoś na kształt projektu, gdzie na ko-
niec będzie można ogłosić sukces i orzec, że 
„od teraz fi rma jest zwinna”. Pamiętajmy, 
że zwinność to umiejętność reagowania na 
zmiany, a te pojawiają się nieustannie. Jeśli 
założymy, że potrafi my zdefi niować z gó-
ry, co to znaczy „zwinny” i zaplanujemy, jak 
i kiedy to osiągniemy – to już ponieśliśmy 
klęskę, zanim w ogóle ten nasz projekt za-
czniemy realizować. Dlaczego? Bo postępu-
jąc w skrajnie niezwinny sposób, nie da się 
nauczyć zwinnego działania, a bez tej umie-
jętności ciężko mówić o zwinności, czyż nie? 

Poprawne użycie metod zwinnych polega 
na czymś innym. To ciągły proces, w którym 
poszukujemy, jak lepiej korzystać z empiry-
zmu przy podejmowaniu decyzji i realizo-
waniu ich. Nie da się stworzyć uniwersalnej 
recepty, jak zacząć, a co dopiero mówić o pró-
bie określenia „stanu docelowego”. Prawdę 
mówiąc, przekonanie o tym, że istnieje jakiś 
„stan docelowy”, jest pierwszym sygnałem, 
że chyba nie rozumiemy istoty empirycz-
nej kontroli procesu i jej zastosowania do 
radzenia sobie ze złożonymi problemami.

Dlatego, gdy już określimy cel, jaki chcemy 
osiągnąć (albo osiągać) za pomocą Agile, 
i gdy mamy już zdefi niowane miary, który-
mi chcemy mierzyć jego osiąganie, prze-
analizujmy: co najbardziej potrzebne jest do 
osiągnięcia tego celu? Co zrobić, by to coś się 
pojawiło? Co utrudnia osiągnięcie celu? Co 
zrobić, by te utrudnienia usunąć?  

Z tych rozważań wyłoni się lista rzeczy, 
o które trzeba zadbać (problemów, proce-
sów, narzędzi, kompetencji itd.). W krót-
kich interwałach, oceniając regularnie, czy 

defi cytów z organizacji, zamiast obrażać się 
na rzeczywistość, jaką ujawniają te metody 
i arogancko twierdzić, iż istnieje jakaś meto-
da, której użycie udowodni, że nic nie trzeba 
w organizacji zmieniać.

Innym objawem arogancji, o którą mo-
żemy się potknąć, jest przekonanie o wy-
jątkowości sytuacji, w której znajduje się 
określony zespół lub cała organizacja. Ta 
wyjątkowość bardzo rzadko jest faktem, za 
to przekonanie o niej zdarza się wyjątkowo 
często. I jest wymówką, by uznawać nieefek-

tywność i marnotrawstwo za 
coś akceptowalnego.

Zwinne działanie (i  każde 
inne również) nie przynie-
sie korzyści bez kompetent-
nych zespołów. Przyjmując, 

że korzystamy z empiryzmu, bo zmagamy się 
z niestabilną złożonością (czyli funkcjonuje-
my w środowisku o dużej zmienności i nie-
przewidywalności), zdecydowanie utopią 
jest zbudowanie zespołów dobranych ide-
alnie do tego, co będą miały one do zrobie-
nia. Być może na początku da się to zrobić, 
jeśli skutecznie przewidzimy, w jaką stronę 
potoczą się sprawy. Szybko okaże się jednak, 
że kompetencje zespołów rozjeżdżają się 
z tym, co muszą one aktualnie robić. 

Dlatego między bajki możemy włożyć 
przekonanie, że „zaplanujemy” zwinne ze-
społy z góry. Stwórzmy je najlepiej, jak po-
trafi my i pozwólmy empiryzmowi działać. 
Jeśli faktycznie składy zespołów będzie trze-
ba zmienić, one same zauważą to najszybciej 
i poinformują organizację. Pomijając dużo 
większą elastyczność takiej struktury i jej 
zdolność do dostosowywania się do aktual-
nego stanu spraw, da to zespołowi poczucie 
wpływu na środowisko, w jakim pracuje, a to 
jest jedno z głównych źródeł zaangażowania.

Bądźmy gotowi 
na trudności 
w pierwszych 
sprintach. 
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  W jakich specyficznych obszarach 
działalności Stoen Operator wykorzystu-
je systemy informatyczne? 
Michał Maciejewski Jesteśmy firmą 
z branży dystrybucji energii elektrycznej. 
W tej branży rozwiązania IT, poza klasycz-
ną obsługą przedsiębiorstwa, pomagają 
w realizacji czterech głównych procesów 
biznesowych: kierowanie i zarządzanie sie-
cią elektroenergetyczną, eksploatacja sie-
ci, przyłączenia do sieci, w tym inwestycje 
i modernizacje oraz zarządzanie licznikami 
energii elektrycznej wraz z pozyskiwaniem 
i zarządzaniem danymi pomiarowo-rozlicze-
niowymi z liczników. 

n Działacie na rynku regulowanym. Z ja-
kimi związanymi z tym wyzwaniami ma-
cie obecnie do czynienia?  
W ubiegłym roku weszła w życie noweliza-
cja prawa energetycznego, wprowadzając 
zmiany związane z koniecznością instala-
cji liczników zdalnego odczytu oraz wdro-
żeniem Centralnego Systemu Informacji 
Rynku Energii – CSIRE. Poza wdrożeniem 
centralnego data hubu, standaryzuje on oko-
ło 50 obecnych na rynku energii procesów 
biznesowych, z czego około 70 procent do-
tyczy operatora systemu dystrybucyjnego. 
Zmiany te muszą zostać odzwierciedlone 
w systemach IT używanych w back-office 
oraz obsługujących klientów i partnerów 
biznesowych. Nowe regulacje oznaczają 
dla nas konieczność montażu nowych licz-
ników zdalnego odczytu. Do końca 2023 
roku na terenie Warszawy zostanie zainsta-
lowanych 150 tysięcy sztuk, a do 2028 roku 
aż 800 tysięcy. Wprowadzenie inteligent-
nego opomiarowania wymaga też instalacji 
zaawansowanej infrastruktury telekomu-

wych przyłączeń. Odpowiadamy nie tylko 
za dostarczenie danych pomiarowych do  
rozliczeń klientów indywidualnych oraz 
firm, ale także za rozliczenie usługi dystry-
bucji. W tym celu wykorzystujemy systemy 
służące do akwizycji danych pomiarowych, 
ich obróbki oraz billingu. 

n Jak w praktyce odbywa się zarządzanie 
informatyką? Na ile jest ono scentralizo-
wane, a na ile daje możliwość stosowania 
lokalnych rozwiązań? 
Korzystamy z systemów centralnych tam, 
gdzie mamy ustandaryzowane procesy na 
poziomie całej grupy kapitałowej. Dotyczy 
to głównie systemów klasy ERP odpowia-
dających za księgowość, finanse, kontroling, 
podatki i zakupy. Pozostała część architek-
tury IT, obsługująca resztę procesów bizne-
sowych, zarówno od strony aplikacyjnej, jak 
i infrastrukturalnej – mamy dwa centra da-
nych w Warszawie – jest zarządzana lokalnie. 
Również planowanie i zarządzanie portfo-
lio IT odbywa się lokalnie, w poszczegól-
nych spółkach grupy. O planach centralnych 
wdrożeń wiemy na tyle wcześnie, że może-
my dostosować do nich lokalne wymagania 
oraz zsynchronizować projekty w harmo-
nogramach i planach budżetowych. Mamy 
jedno narzędzie do zarządzania portfolio 
projektów IT, które daje podgląd wszystkich 
projektów – nie tylko zresztą z obszaru IT 
– prowadzonych przez spółki Grupy E.ON. 
Dodatkowo w  ramach Energy Networks, 
z udziałem wszystkich spółek dystrybucyj-
nych Grupy E.ON, poza cykliczną wymia-
ną wiedzy pomiędzy szefami i działami IT, 
mamy arenę, gdzie prezentujemy pomysły  
i rozwiązania IT. Dzięki temu każda spółka 
może zgłosić swoją propozycję rozwiąza- Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

„Mamy opracowaną strategię rozwoju IT do 2030 roku. Chcemy zwrócić 
większą uwagę na jakość danych, systematycznie ją monitorując“ – mówi 
Michał Maciejewski, Head of Grid IT w Stoen Operator. 

w inteligentne 
sieci

Inwestujemy 

nikacyjnej koniecznej do zdalnej, dwukie-
runkowej komunikacji licznika z aplikacją 
centralną. Dodatkowo od 2022 roku znacz-
nie zwiększamy wartość inwestycji w in-
teligentne rozwiązania sieciowe. To jeden 
z naszych priorytetów, który jest częścią glo-
balnej strategii Grupy E.ON. Dla działu IT 
oznacza to znaczący wzrost telemechaniki 
na stacjach elektroenergetycznych. Zwięk-
szy się również liczba urządzeń, takich jak 
wskaźniki zwarć i zdalnie sterowane roz-
dzielnice –  zarządzane i  monitorowane 
przez systemy klasy SCADA. W  dzisiej-
szych realiach sieci IT i OT bardzo się do 
siebie zbliżyły i wzajemnie się przenikają. 
Wymaga to rozszerzenia obecnie stosowa-
nych standardów i wymagań dotyczących 
cyberbezpieczeństwa również na systemy 
OT. Tutaj wyzwaniem jest wzajemne zro-
zumienie się dotychczas rozłącznych ob-
szarów –  inżynierskiego, operacyjnego 
i bezpieczeństwa IT. 

n Które z wykorzystywanych systemów 
i rozwiązań mają kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
firmy i realizowanych przez nią zadań?
Stoen Operator, jako dystrybutor energii 
elektrycznej, jest dostawcą tak zwanej usłu-
gi kluczowej. W tym kontekście ważną rolę 
odgrywają systemy wspierające bezpieczeń-
stwo dostaw oraz zapewniające zachowanie 
ciągłości tej usługi. Mówimy tu o rozwią-
zaniach klasy SCADA do zarządzania sie-
cią elektroenergetyczną oraz wspierania jej 
eksploatacji i  modernizacji. Aby sprostać  
potrzebom coraz większej liczby odbior-
ców, należy sukcesywnie rozbudowywać 
sieć. Ważne są więc dla nas także syste-
my umożliwiające obsługę inwestycji i no-
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ście konieczności zdalnego odczytu miliona 
liczników – będą przydatne w miejscach, 
gdzie jest słabszy zasięg, jak piwnice czy pod-
ziemne garaże. Z kolei sztuczna inteligencja, 
a raczej uczenie maszynowe, ma zastosowa-
nie w predykcyjnym utrzymaniu urządzeń. 
Zastosowanie algorytmów ML do przewi-
dzenia awarii urządzeń umożliwia podjęcie 
decyzji o ich modernizacji, zanim dojdzie do 
awarii. Testowaliśmy takie rozwiązania już 
kilka lat temu wspólnie z Westnetz, najwięk-
szą spółką sieciową w naszej grupie. Ucze-
nie maszynowe sprawdza się w  sytuacji, 
gdy mamy dostęp do dobrej jakości danych 
historycznych, a sam zbiór jest wystarcza-
jąco duży, żeby „załadować” go do modelu. 
Z kolei technologię wirtualnej rzeczywisto-
ści testowaliśmy do potrzeb treningowych 
dla nowych pracowników. Dzięki niej bez 
wychodzenia z biura mogli oni na przykład 
zapoznać się z wyposażeniem stacji elektro-
energetycznych.

n A co jest planowane do realizacji w naj-
bliższym czasie?
Czeka nas migracja do platformy S/4HANA 
w zakresie modułów obsługujących fi nan-
se, księgowość, kontroling, podatki i zakupy. 
Poza nimi migracja obejmie również modu-
ły wspierające procesy specyfi czne dla branż 
sieciowych. W tym roku kończymy wdroże-
nie Centralnej Bazy Odczytowej systemu 
klasy MDM (Meter Data Management). Roz-
wijamy własny produkt HES-NG do zdalnej 
akwizycji danych pomiarowych z  liczni-
ków i koncentratorów. Jednym z większych 
przedsięwzięć, realizowanym między inny-
mi na potrzeby CSIRE, będzie wdrożenie na-
rzędzia klasy CRM do zarządzania relacjami 
z klientami i partnerami biznesowymi. Koń-
czymy upgrade SCADY. Poza aktualizacją 
aplikacji, zmieniamy także model danych.

n Na ile przydatne są dla was rozwiązania 
z zakresu Internetu Rzeczy, sztucznej in-
teligencji, wirtualnej rzeczywistości? 
Internet Rzeczy i technologie komunikacyj-
ne, takie jak LTE-M – szczególnie w kontek-
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nia IT, które może stać się standardem gru-
powym oraz skorzystać z pomysłów innych.

n W jakim zakresie korzystacie ze stan-
dardowych, dostępnych na rynku roz-
wiązań, a na ile i w jakich obszarach sta-
wiacie na tworzenie i rozwijanie aplikacji 
we własnym zakresie?
Staramy się korzystać ze standardowych 
rozwiązań tam, gdzie to tylko jest możli-
we. Przed podjęciem decyzji o skorzysta-
niu z  gotowego produktu weryfi kujemy 
takie aspekty jak zastosowana technologia 
i roadmapa rozwoju prezentowanego nam 
produktu. Zwracamy również uwagę na to, 
czy oprogramowanie jest sprawdzone, a do-
stawca posiada odpowiednie doświadcze-
nie. Do ostatecznej oceny dodajemy koszty 
wdrożenia oraz utrzymania i rozwoju sys-
temu. Jeśli dostosowanie standardowe-
go narzędzia do naszych potrzeb będzie 
wymagało znacznych nakładów, czasem 
decydujemy się na stworzenia specjalnie 
przeznaczonego oprogramowania – w ta-
kim przypadku jesteśmy właścicielem kodu 
źródłowego. Do budowy nowych rozwią-
zań, które rozwijamy wspólnie z naszymi 
partnerami, wykorzystujemy nowoczesne 
technologie open source’owe, nierelacyjne 
bazy danych, w tym MongoDB, kontenery, 
klastry oraz mikroserwisy. 

n Jak ocenia pan ofertę rynkową pod ką-
tem przydatności do waszych potrzeb? 
W zakresie systemów do obsługi przedsię-
biorstwa i obsługi klienta w pełni korzysta-
my z ofert i wiedzy dostępnych na rynku. 
Samodzielnie zagospodarowaliśmy niszę, 
w której nie ma zbyt wielkiej konkuren-
cji. Chodzi o systemy klasy HES do zdal-
nej akwizycji danych pomiarowych. Kilka 
lat temu po uważnej analizie rynkowej zde-
cydowaliśmy się na samodzielny rozwój 
narzędzia klasy WFM (ang. Workforce Ma-
nagement System). Na rynku dostępnych 
jest wiele podobnych rozwiązań, jednak 
w tych, które wtedy sprawdzaliśmy, brako-
wało nam części raportowej i analitycznej. 
Zdecydowaliśmy się zatem na samodzielne 
zbudowanie własnego rozwiązania. 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

MICHAŁ MACIEJEWSKI 
ma ponad 15-letnie doświadczenie 
pracy w branży energetycznej. 
Jest odpowiedzialny za stwo-
rzenie i realizację strategii IT, 
która w pełni wspiera strate-
gię biznesową Stoen Operator. 
Do jego obowiązków należy 
także utrzymanie ciągłości 
działania wszystkich syste-
mów IT przedsiębiorstwa 
oraz dostarczanie i reali-
zacja projektów wdro-
żeniowych. Opracowuje 
krótko- i długoterminowe 
budżety wdrożeniowe 
oraz utrzymaniowe dla 
rozwiązań IT. 
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Produkt
windowso-
podobny? 

Wrosyjskim sektorze infor-
matycznym pracuje ofi cjal-
nie około 1,5 miliona osób. 

W rzeczywistości jest ich podobno dwa 
razy więcej. Gospodarka rosyjska potrze-
buje jeszcze co najmniej 1 miliona infor-
matyków. Szacunki wskazują (tamtejsze 
władze to liczą), że z Rosji wyjechało lub 
niebawem wyjedzie raptem tylko 150 ty-
sięcy informatyków. Niemniej banki i zna-
czące przedsiębiorstwa w obliczu sankcji 
i ograniczeń fi nansowych spowolniły roz-
wój systemów oraz projektów informa-
tycznych. Szczególnie w sferze aplikacji 
dla klientów, zwalniając część informaty-
ków lub ograniczając im płace. Firmy za-
graniczne, zamykające swoją działalność 
w Rosji, również zwolniły swoje zespoły 
informatyczne, czasem wypłacając im do-
datkowe 2–3 pensje lub sugerując wyjazd 
do ich zagranicznych oddziałów. 

Równocześnie lokalne fi rmy informa-
tyczne poszerzają działalność w obsza-
rach zwolnionych przez znikające fi rmy 
zagraniczne. Starają się zapełnić lukę, ja-
ka się wytworzyła po wypchnięciu ich 
z  rynków zachodnich. Administracja 
i gospodarka oczekują wsparcia w pod-
trzymaniu ich obsługi informatycznej 
ograniczanej sankcjami. Z  kolei prze-
mysł obronny Rosji oczekuje wzmożo-
nego wysiłku w opracowywaniu nowych 
systemów informatycznych, wspierają-
cych działania wojsk (chyba im tego teraz 
brakuje) oraz wzmocnienia walki i obro-
ny cybernetycznej. 

Władze, poszukując rozwiązań w ogra-
niczeniu emigracji informatyków oraz 
pozyskaniu nowych kadr, posługują się 
dekretem prezydenta przyznającym stra-
tegicznym fi rmom – pracującym na rzecz 

sfery obronnej oraz rozwoju rosyjskie-
go programu niezależności technicznej 
oprogramowania –  wysokie dotacje na 
wyższy kapitał obrotowy oraz rozbudo-
wę mocy produkcyjnych. Federalna Służ-
ba Podatkowa zawiesi kontrole na trzy lata. 
Pracownikom tych fi rm dekretuje się po-
prawę warunków bytowych, ulgi podat-
kowe, preferencyjne kredyty hipoteczne, 
wyższe pensje oraz gwarantowane odro-
czenie służby wojskowej, jeżeli przepra-
cowali co najmniej rok na etacie w jednym 
z 75 zawodów. 

Jest jeszcze możliwość zatrudnienia 
informatyków z  Białorusi (o  Ukrainie 
kremlowskie władze muszą na długo za-
pomnieć) i  w  ograniczonym zakresie 
– podobno z obaw o kwestie cyberbez-
pieczeństwa – z innych rosyjskojęzycz-
nych państw. Z tych samych powodów, 
a szczególnie z braku znajomości języka 
rosyjskiego, Kreml nie widzi możliwości 
zatrudnienia informatyków z Indii oraz 
Chin. Dla pracodawców fi rm informatycz-
nych najlepszym pracownikiem jest Rosja-
nin mieszkający w Rosji. Specjaliści mogą 
liczyć na pensje do 150 tysięcy rubli (oko-
ło 10 tys. zł), a do 300 tysięcy w przypadku 
szczególnych umiejętności. 

Według jednego z rosyjskich ekspertów 
(mniejsza o nazwisko): „Decyzja Akade-
mii Nauk ZSRR w 1966 r. o przyśpieszo-
nym uruchomieniu produkcji radzieckich 
elektronicznych maszyn cyfrowych o ar-
chitekturze IBM (/360, a potem również 
PDP), po raz pierwszy spowodowała po-
wiew niezależności”. Decyzja ta dotyczyła 
całego RWPG i rzeczywiście umożliwi-
ła rozwój informatyki w KDL-ach. I dalej 
ekspert (po przeredagowaniu jego wypo-
wiedzi): „Po reformie głasnosti w ramach 

RosInfo
Popierając nakładane sankcje na Rosję, mamy nadzieję, że znacząco ograniczymy 
również jej rozwój techniczny. Spróbujmy jednak dowiedzieć się, jak sami agreso-
rzy postrzegają swoją sytuację w RosInfo (rosyjskiej informatyce).
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pierestrojki – podobno neutralne i nieza-
leżne zachodnie firmy IT przekształciły 
się w machinę ekonomicznych represji 
w większości dziedzin gospodarki. Obecna 
sytuacja, jaką podarował nam Zachód swo-
imi sankcjami, pozwoli przeorganizować 
funkcjonowanie rosyjskiej informatyki 
tak, byśmy nie musieli używać produktów 
zachodnich, w dużym stopniu pisanych 
przez naszych (rosyjskich) programi-
stów, płacąc za nie dolarami. Powinniśmy 
wreszcie na spotkaniach rządowych prze-
stać oglądać prezentacje z logo Windows”. 

Po aneksji Krymu i pierwszych, jeszcze 
delikatnych, sankcjach w 2015 roku rząd 
Federacji Rosyjskiej zakazał agencjom 
rządowym zakupu zagranicznego opro-
gramowania, jeżeli istnieje równoważne 
oprogramowanie krajowe. W 2016 roku 
agencjom federalnym, a w 2018 firmom 
państwowym nakazano przejście na ro-
syjskie oprogramowanie biurowe. Z kolei 
w roku 2019 sprawdzono wykorzystanie 
krajowego oprogramowania w krytycz-
nych sieciach teleinformatycznych. 

No cóż, do końca 2021 roku udział rosyj-
skiego oprogramowania w firmach pań-
stwowych wynosił 30–35  proc. zamiast 
planowanych 50–70  proc. W  rejestrze  
rosyjskiego oprogramowania widnieje 
13 tysięcy produktów – pochodzących od 
7  tysięcy dostawców –  kompatybilnych 
z oprogramowaniem zachodnim. Ale użyt-
kownicy woleli korzystać z instalacji pro-
gramów oryginalnych, zamiast studiować 
pisane cyrylicą instrukcje produktów po-
chodnych.

Sytuacja znacząco zmieniła się po 24 
lutym tego roku. W wyniku ostrzejszych 
sankcji ponad 70 zagranicznych firm, 
dostarczających infrastrukturę telein-
formatyczną, całkowicie lub częściowo 
zamknęło w Rosji swoje odziały. Ale pre-
zydent W. Putin 30 marca podpisał de-
kret uprawniający do wykorzystywania 
zagranicznego oprogramowania w kry-
tycznych infrastrukturach teleinforma-
tycznych do końca 2024 roku, a  nawet 
dłużej, bo do momentu konieczności jego 
wymiany (na zasadzie: ukradliśmy leasin-
gowane samoloty, to ukradniemy licencjo-
nowane oprogramowanie). Korzystanie 
z tego oprogramowania, bez oficjalnego 
wsparcia i zapewne bez opłacania licencji 
dotyczy szczególnie systemów ERP, wyso-

kowydajnych systemów obliczeniowych, 
sprzętu telekomunikacyjnego, systemów 
wizyjnych z wykorzystaniem sztucznej in-
teligencji oraz systemów przemysłowych. 

Rosyjskie firmy produkcji oprogramo-
wania podjęły się uzyskania niezależno-
ści technicznej oprogramowania, czyli 
wytworzenia rosyjskich równoważnych, 
a nawet lepszych, produktów. Najpilniej-
szą do realizacji okazała się konieczność 
zastąpienia aplikacji biurowych, przetwa-
rzających dane w chmurze i zlokalizowa-
nych na zagranicznych serwerach. Firmy 
na gwałt zaczęły migrować dane z chmur 
zagranicznych, pokonując trudności z mi-
gracją ze względu na różnice systemowe. 
Liczą, że w pół roku uda im się wszystko 
sprowadzić na lokalne serwery znajdujące 
się w Rosji. Problemem może być zapew-
nienie bezpieczeństwa tych informacji, 
gdyż tą sferą zajmowały się głównie firmy 
zagraniczne. Szefowie firm są jednak opty-
mistami, wierząc, że uda im się pokonać te 
trudności przy wykorzystaniu oprogramo-
wania rodzimego oraz krajów zaprzyjaź-
nionych (ciekawe jakich – chyba Chin?). 

Wytwarzanie oprogramowania rosyj-
skiego opiera się przeważnie na „open 
source” z własnymi modyfikacjami. Nie-
co przeraża ich ogrom zadań – na przy-
kład wytworzenie kompletnego pakietu 
biurowego, systemu wideokonferencji, 
komunikatora, zarządzania bazami da-
nych, serwerów, środowiska wirtualizacji 
z własnym systemem operacyjnym – od-
powiadających w sumie całemu oprogra-
mowaniu Microsoftu. Rosjanie zamierzają 
stworzyć konsorcjum firm, które kolek-
tywnie mają stworzyć takie rozwiązanie. 

Pozostaje kwestia nowego sprzętu cyfro-
wego. Mimochodem stwierdzono, że doko-
nano wcześniej zakupów takich urządzeń 
na zapas. W styczniu sprowadzono cały 
sprzęt zamówiony na rok 2022 i teraz Ro-
sjanie liczą, że im to wystarczy na pewien 
czas, nawet przy zwiększeniu zapotrzebo-
wania na centra danych dla ich rodzimych 
chmur. Potem liczą na rozwiązanie pro-
blemu dostarczania masowego i specjali-
stycznego sprzętu cyfrowego przez władze 
Federacji – pewnie na odpowiedni dekret 
Putina… Są też tacy, którzy w tym kontek-
ście wskazują na Chiny. Jeden z ekspertów 
rosyjskich prognozuje, że za 3–5 lat firmy 
rosyjskie będą dysponowały całkowicie 
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rodzimym sprzętem i oprogramowaniem, 
z gwarancją wsparcia przez producentów 
niezależnie od sytuacji geopolitycznej. 

Wróćmy jeszcze do emigracji rosyj-
skich informatyków, którzy wyjeżdżają do 
Gruzji, Armenii, Serbii, Turcji, Czarnogó-
ry, Dubaju i dalej. Kierunki zmieniają się 
zależnie do lokalnej sytuacji. Najbardziej 
zachęcająco wypada Uzbekistan, który 
z ich udziałem chce rozwinąć swoją infor-
matykę. W Gruzji natomiast nie byli mi-
le widziani, a i w Serbii oraz Czarnogórze 
szybko poczuli się obco. Z kolei w Armenii 
wraz z ich napływem rosły ceny wynajmu 
mieszkań. W sumie wielu zamierza wracać 
do Rosji, ale też uzależnia to od dalszego 
przebiegu „operacji specjalnej”. 

Na powyższej liście pojawiają się też kraje 
zachodnie, w tym Polska, jednak w tych kra-
jach szerzy się, niezrozumiała dla nich (!), 
silna rusofobia. Kraje zachodnie obawiają 
się też, czy niektórzy z tych emigrantów nie 
są zainfekowani przez GRU i czy ich praca 
przy tworzeniu oprogramowania nie przy-
niesie więcej szkody niż pożytku. 

Artykuł powstał na podstawie artykułów 
z rosyjskich gazet: Kommiersant, Komso-
molskaja Prawda i innych, wybranych i do-
starczonych przez Zbigniewa Daleczko.

Rosja kupowała 
sprzęt IT  
na zapas. 
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Mimo że coraz głośniej mówi się o spowolnieniu na rynku, dyrektorzy 

finansowi zamierzają przyspieszyć tempo inwestycji w transformację 

cyfrową. Aż 78 proc. z nich deklaruje, że zwiększy lub utrzyma na 

dotychczasowym poziomie inwestycje IT swoich przedsiębiorstw 

w 2022 r. i 2023 r. Większość zapewnia, że nawet gdy utrzyma się 

wysoka inflacja, nie zakręcą kurka z pieniędzmi na IT. Co więcej, infla-

cja może być dobrą motywacją dla CFO do poszukiwania sposobów 

optymalizacji kosztów poprzez cyfryzację. Przy czym dane wskazują 

na planowany wzrost inwestycji w robotyczną automatyzację proce-

sów (RPA), automatyzację raportowania i eksplorację procesów, czyli 

rozwiązania istotne do usprawnienia rutynowych działań w firmie 

i odciążenia pracowników. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU
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Nie będzie wyhamowania 
inwestycji IT w 2023 r.

Czy planujesz zmiany 
w inicjatywach cyfrowych 
swojego przedsiębiorstwa 

w 2022 i 2023 r.?
(pytanie do CFO)
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Polskie firmy chcą chronić tożsamość cyfrową…
…przy czym jedynie 6 proc. respondentów twierdzi, że nie prowadzi 

żadnych inwestycji w tym zakresie – raportują analitycy KPMG. Z kolei 

więcej niż co trzecia badana firma (36 proc.) wdrożyła rozwiązania au-

tomatyzujące procesy zarządzania uprawnieniami (Identity and Access 

Management – IAM), najczęściej w swoim centrum danych (67 proc. przy-

padków), a tylko co czwarte przedsiębiorstwo korzysta z usługi chmu-

rowej SaaS. Z danych KPMG wynika ponadto, że niemal co druga firma 

(47 proc.) posiada systemy chroniące dostęp do kont uprzywilejowanych 

(Privileged Access Management – PAM). Wśród firm, które wdrożyły 

PAM-y, zdecydowana większość (79 proc.) wymusza dodatkową akcep-

tację w celu uzyskania dostępu do konta uprzywilejowanego, a 70 proc. 

monitoruje i rejestruje sesje uprzywilejowane. Warto podkreślić, że dla 

specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji najważniej-

szym powodem inwestycji jest lepsza ochrona przetwarzanych danych, 

zaś koszty nie są tak istotne – tak przynajmniej wynika z deklaracji 

uczestników badania.

Główne motywacje 
inwestycji w procesy 

zarządzania 
tożsamością i dostępem

4%

Wstrzymujemy się z realizacją 
większości naszych planów

Mocno 
ograniczamy

Nieznacznie 
ograniczamy

Nie planujemy 
znaczących zmian

Zwiększamy je

32%

13%

5%

46%

Wzrost bezpieczeństwa przetwarzanych informacji 73%

Zapewnienie zgodności z regulacjami

Optymalizacje kosztowe 
(odciążenie administratorów 
i wsparcia IT)

Wzrost jakości procesów 
zarządzania uprawnieniami

Wygoda dla 
użytkowników 
(user experience)

Brak inwestycji 
i planów w tym 
zakresie

57%

41%

38%

33%

6%
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Konsumpcja na dobre zagości w lokalnych serwerowniach
Mimo rosnących wydatków na chmurę firmy nadal będą inwestować w infrastrukturę lokalną, czego dowodem jest ewolucja za-

chodząca w serwerowniach – wynika z raportu SWZD. Przykładowo, 56 proc. podmiotów korzysta z wbudowanego zarządzania 

zdalnego, a 55 proc. posiada funkcje odporności na awarie i przełączania awaryjnego. Przewiduje się natomiast, że serwery lokalne 

będą częściej integrować się z chmurą. Obecnie 36 proc. firm zintegrowało swoją infrastrukturę z chmurą publiczną (nazywaną 

również hybrydową), a 18 proc. ma taki zamiar. Towarzyszy temu trend, zgodnie z którym rozliczenia oparte na zużyciu (zamiast 

kupowania sprzętu) stają się coraz bardziej popularne w firmowych serwerowniach. Większość przewiduje wdrożenie infrastruktu-
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Europa dogania resztę świata 
w usługach IT
Europejski rynek usług nadal rośnie w szybkim 

tempie – wynika z danych EMEA ISG Index. W po-

równaniu z początkiem 2021 r. zwiększyło się 

zwłaszcza zapotrzebowanie na IaaS (o 58 proc., 

do 3,9 mld dol.), a przecież już wtedy popyt był 

spory w związku z pandemią. W przypadku SaaS 

wzrost wyniósł 15 proc. (1 mld dol.). Dane sumu-

ją roczną wartość dużych umów (na 5 mln dol. 

i więcej). Według analityków zapotrzebowanie 

Starego Kontynentu na usługi oparte na chmurze 

dogania resztę świata. W segmencie usług zarzą-

dzanych wyższą wartość w ujęciu rok do roku od-

notowano już szósty kwartał z rzędu (tym razem 

o 3 proc.), jednak głównie dzięki outsourcingowi 

procesów biznesowych (BPO), gdzie nastąpił 

wzrost o 88 proc. (0,97 mld dol.). Z kolei wartość 

outsourcingu IT spadła o 11 proc. rok do roku (do 

2,7 mld dol.), co jest efektem niższych wydatków 

w branży finansowej i energetyce (w związku 

z zawirowaniami na rynku ropy i gazu). Ź
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Chmura kusi elastycznością i przyspieszeniem wdrożeń
Ponad 40 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że migracja do chmury ich aplikacji 

biznesowych i biurowych przyniesie im najwięcej korzyści – to wnioski z badania prze-

prowadzonego przez Polcom i Intela. Co ciekawe, mniej wskazań ma poczta e-mail czy 

narzędzia do komunikacji, co może wynikać z tego, że niemało podmiotów już wcześniej 

zaczęło korzystać z tych rozwiązań w chmurze. W opinii badanych cloud computing 

będzie zyskiwał na znaczeniu w kolejnych latach, a największa grupa respondentów 

(83 proc.) uważa, że najważniejszym powodem wyboru chmury będzie większa ela-

styczność i skalowalność infrastruktury IT. Duże znaczenie ma też szybsze udostępnie-

nie infrastruktury IT (77 proc.) oraz przyspieszenie wdrożenia i realizacji projektów 

(63 proc.). Na poprawę bezpieczeństwa wskazało 57 proc. respondentów.

Jakie rozwiązania i narzędzia wymagają w Państwa fi rmie przeniesienia do chmury, 
aby poprawić ich działanie i efektywność kosztową w 2022 roku?

Aplikacje biznesowe, np. ERP, HR 43%

Aplikacje biurowe 42%

Backup danych 38%

Narzędzia do komunikacji 37%

CRM 36%

Środowisko testowo-deweloperskie 34%

Poczta e-mail 26%

ry opartej na modelu konsumpcyjnym (pay-

-as-you-go). Obecnie korzysta z niego jedynie 

25 proc. pytanych firm, z czego głównie są 

to duże organizacje (39 proc.). Około jedna 

trzecia respondentów raportu ma obecnie 

następujące możliwości w serwerowniach: 

pamięć masowa definiowana programowo 

(39 proc.), automatyzacja i orkiestracja 

serwerów (37 proc.) oraz sieci definiowane 

programowo (36 proc.).

Plany przedsiębiorstw dotyczące lokalnych serwerowni do końca 2023 r.

Przewiduje wdrożenie infrastruktury opartej na modelu konsumpcyjnym (pay-as-you-go) 57%

18%
Planuje zintegrować lokalną infrastrukturę z chmurą 
publiczną (36% już to zrobiło)

Planuje używać pamięci masowej NVMe na swoich serwerach 54%

Ź
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Wojna w Ukrainie spycha wszyst-
kie inne sprawy w cień, bo jest 
czymś więcej niż starciem 

zbrojnym dwóch sił walczących o domi-
nację z jednej, a tożsamość i niezależność 
z drugiej strony. To był trafny opis dotych-
czasowych konfl iktów, nawet ostatnich, na 
przykład tego na Półwyspie Bałkańskim, 
który dziś można określić mianem uwer-
tury do dzisiejszej sytuacji nad Dniestrem, 
Donem i Dońcem. Nic dziwnego, bo gracze 
byli z tej samej szkoły, co ci dzisiejsi, z NATO 
i ONZ w tle. A teraz, na bazie między inny-
mi tych doświadczeń, strony się umocniły, 
zarówno ideologicznie, jak i militarnie, nie 
mówiąc o nowym aspekcie, to jest rozsze-
rzeniu pola walki na sferę mediów, interne-
tu i zagrożeń w warstwie świata cyfrowego. 

Bez przesady można powiedzieć, że ta 
dzisiejsza wojna jest wojną dwóch cywili-
zacji, które nie dość, że wzajemnie się nie 
znają i nie rozumieją, to i nie bardzo radzą 
sobie z określeniem celu i warunków ko-
niecznego zakończenia konfl iktu, bo nawet 
wojna stuletnia w końcu się zakończyła. A to 
starcie jest nie tylko 3D, ale 4D, a to D jest 
od angielskiego „dimension”. Tym czwar-
tym wymiarem jest czas. Ja widzę ten kon-
fl ikt tak: Rosja chciałaby, aby świat wrócił 
w swym kształcie do czasów co najmniej 
lat 70 ubiegłego wieku. Z kolei reszta sił 
jakoś tam w konfl ikt zaangażowanych po 
przeciwnej stronie chciałaby, aby Rosja ze 
stanu właściwego dla niej 50 lat temu, za-
akceptowała swoją transformację do pozio-
mu demokratycznego państwa prawa, czyli 
w jej rozumieniu zaakceptowała dominację 
USA i swoją podrzędną rolę w stosunku do 
Chin. Czyli nic się nie może zgodzić: ani kie-
runki, ani wartości wektorów wyznaczające 
ruchy decydentów po obu stronach. 

Ale dość o konfl ikcie zbrojnym. Zajmijmy 
się nami i spróbujmy na tej mapie rozlicz-
nych wektorów odnaleźć nasz wektor. Za-

tem jaki los szykują nam nasi dedydenci? Dla 
naszego kraju, dla Polski. Jaką mamy opcję i 
dlaczego taką? I tu mi wpadło do głowy takie 
porównanie i punkt wyjścia do oceny moż-
liwości stojących przed nami. Wiecie, jakie 
jest ulubione zwierzę Polaków? Takie bada-
nia są prowadzone naprawdę i mogę na ich 
podstawie powiedzieć, że włączając i mia-
sto, i wieś 48 procent obywateli naszej oj-
czyzny ma jakieś zwierzę domowe. W 83 
procentach przypadków są to psy. A zatem 
nieco poniżej 40 procent naszej dorosłej 
populacji, która z defi nicji jest ilościowo 
zgodna z uprawnionymi do czynnego życia 
politycznego, czyli wyborcami, to miłośnicy 
psów. Koty są niżej, a kolejne miejsce w (tym 
razem mojej własnej) klasyfi kacji ulubio-
nych zwierząt Polaków zajmuje koza! Jak 
to możliwe? A to już moje autorskie uzasad-
nienie, które tylko w małej części opiera się 
na badaniach, a szczególnie badaniach pre-
ferencji wyborczych. Wedle nich, a prowa-
dzone są skrupulatnie i publikowane przez 
różne ośrodki z comiesięczna regularnością, 
zwolenników kozy jest 30–37 procent. 

Jaką grupę mam na myśli już wszyscy 
wiedzą. Odpowiedź tkwi w przedwojen-
nym szmoncesowym dowcipie o obywatelu 
żydowskiego pochodzenia, odczuwającym 
ciasnotę w  swoim mieszkaniu, które za-
mieszkiwał wraz z liczną rodziną. Uzyskał 
on od rabina radę, jak sobie z tym poradzić: 
kup kozę. Pointę sobie daruję, bo każdy ją 
zna lub łatwo poznać może. A skąd skoja-
rzenie wyborców i  zwolenników koali-
cji rządzącej z miłośnikami kóz? Ano stąd, 
że ich przedmiot wsparcia i poparcia bez 
ustanku i  w  każdej sprawie stosuje ma-
newr z kupowaniem kozy. Potem jej losy 
toczą się dwojako: koza jest wyprowadzana 
w świetle jupiterów i przy dźwiękach muzy-
ki oraz głosów zachwytu mediów zwanych 
– nie wiedzieć dlaczego, choć pod pewnym 
aspektem trafnie – publicznymi. To powo-

Bilionerzy
Dość o konfl ikcie zbrojnym. Zajmijmy się nami i spróbujmy na tej mapie 

rozlicznych wektorów odnaleźć nasz wektor.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Czwartym 
wymiarem 
tej wojny
jest czas. 
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Brak 
jakiejkolwiek 

strategii 
rozwojowej 
dla Polski. 

duje ogólne zadowolenie i poczucie ulgi, 
które tak lubią miłośnicy kozy. 

Alternatywny los kozy jest mniej spek-
takularny. Jest po prostu porzucana, nikt 
już jej bytem się nie interesuje, bo wszy-
scy swą uwagę koncentrują na nowej aferze 
z inną kozą. I tak to trwa. Co więcej, ponie-
kąd do miłośników kóz zalicza się opozycja 
i jej medialni akolici. Gdyby tak nie było, to 
kto z tak olbrzymim zaangażowaniem śle-
dziłby i komentował każdy kozi przypadek, 
każdy kozi epizod, a nawet snuł poważne 
analizy i przewidywania co do koziego lo-
su? Tak, bez opozycji koza traci sens bycia. 
I tak tkwimy w chocholim tańcu z kozą w tle, 
o tyle niebezpiecznym, że w każdej chwili 
koza może chochoła skonsumować. A wte-
dy koniec tańca! 

Nie wiem, na ile ta paralela z kozami tłu-
maczy stan polityki w naszym kraju. Wiem 
na 100 procent, że miłośnicy kozy to twar-
da i wierna swej preferencji grupa. Wbrew 
pozorom dość socjologicznie zróżnicowa-
na. Nie chcąc naruszać dobrostanu intelek-
tualnego czytelników tego tekstu, nie będę 
podawał i omawiał przypadków kóz i osób, 
którym w poszczególnych przypadkach po-
wierzono różne role do odegrania. Przejdę 
do konsekwencji trwania określonej liczby 
współobywateli w zachwycie dla tych, prze-
miłych skądinąd, zwierząt. 

Pierwszą konsekwencją jest brak jakiej-
kolwiek strategii rozwojowej dla Polski. 
Poziom nakładów inwestycyjnych spadł 
o 6 punktów procentowych i na koniec roku 
osiągnął poziom 16 procent w stosunku do 
PKB. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, 
że taki poziom może mieć kraj, którego oby-
watele mają wszystko i są w pełni szczęśliwi, 
żyją w spokojnym kraju otoczonym przyja-
ciółmi, czyli w raju. W raju inwestycje są 
zbędne, bo po co ulepszać i udoskonalać raj. 

Drugim skutkiem zafascynowania się 
kozą jest poziom prawdziwego, a nie kom-
binowanego zadłużenia. Wedle niedawno 
odkrytych i ujawnionych danych dla Polski, 
poziom jej zadłużenia wynosi około 4,9 bi-
liona złotych, czyli 4900 miliardów. Po kur-
sie ofi cjalnym NBP będzie to grubo ponad 
1 bilion dolarów amerykańskich. Wspomnij-
my, jaki krach spowodowało zadłużanie Pol-
ski w latach 70 pod koniec epoki towarzysza 
Gierka. Zepchnęło ono nas na ścieżkę zapa-
ści i kryzysu na lat co najmniej 15, czyli efekt 
równy skutkom wojennym. 

Notabene, tego długu nigdy nie spłacili-
śmy nawet w połowie. A czy ktoś wie z lek-
cji historii lub lektur nieobowiązkowych, 
a może ma zapisane w zakamarkach pamię-
ci, ile wynosił? Pomogę – 24 miliardy dola-
rów. Wtedy 24, a dziś 1000. Nieźle, choć już 
słyszę głosy specjalistów-ekonomistów, 
jak można porównywać wartość dolara na 
przestrzeni 40 lat? 

Zróbmy zatem inny zabieg. Weźmy ów-
czesny czarnorynkowy kurs dolara i zobacz-
my, ile to byłoby w prawdziwych złotych 
(czyli realnej wartości ówczesnej złotówki). 
Kurs ten dobrze pamiętam, bo zarabiałem 
tzw. średnią krajową, która wynosiła 
w walucie USA jakieś 25 dolarów. Za-
tem owe 24 mld zadłużenia w realnej 
sile nabywczej złotówki, to jakieś 3,6 
biliona. Ergo 3600 miliardów złotych 
nas prawie zniszczyło i cofnęło o kilka-
naście lat wstecz, a 4900 ma nam przy-
nieść dobrobyt. No nie wiem, który 
miłośnik kozy z okolicy grupy trzyma-
jącej władzę potrafi  to wyjaśnić. Ja, 
jako miłośnik psów, wymiękam. 
Nawet, jeśli odliczymy od tego 
długu już nam naliczone wsparcie 
z UE w wysokości 770 mld złotych, to 
i tak Gierek przegrywa. 

Trzecim skutkiem jest stan naszej goto-
wości obronnej. Wiele nie będę w tym te-
macie pisał, ale warto nadmienić, że kóz tu 
pojawiało się bez liku, a przysłaniały one: 
kabaret w MON pod wodzą niejakiego Mi-
siewicza; wcześniejsze zniszczenie służb 
wywiadu i kontrwywiadu; pozbawienie 
„na już” wyposażenia armii w około 50 
sztuk śmigłowców bojowych; pozbawie-
nie Marynarki Wojennej prawie wszyst-
kich jednostek pływających etc. Ale proszę 
nie wpadać w panikę, plany mamy wspa-
niałe, a im później kupimy sprzęt, tym bę-
dzie on lepszy i nowocześniejszy. Po co 
nam uzbrojona armia dnia wczorajszego? 
My będziemy mieć najnowocześniejszą ar-
mię w całym NATO, choć z dwoma istot-
nymi wadami: będzie to armia jutra i jutro, 
a dziś na papierze i do tego za kolejne po-
życzone miliardy.

A co na to odpowiada „totalna opozy-
cja”? Ktoś wie? Moja percepcja jest taka, że 
zgodnie ze scenariuszem miłośników kóz, 
na każdą z nich reagują poprawnie, meryto-
rycznie słusznie, z wrodzonym poczuciem 
realizmu i absolutną słusznością krytyki. 
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Tylko co z tego? Od tego zwolenników kozy 
nie ubywa. A może by tak opozycja przesta-
ła te kozy zauważać? Może by tak na nie nie 
reagować? Koalicja wprowadza gdzieś kozę 
i jakiś dziennikarz pyta posła opozycji: „co 
pan na to”, a tenże odpowiada: „mówi pan 
redaktor, że jest nowa koza, ciekawe, nie za-
uważyłem, nie będę zatem komentować; że 
mówi pan, że to skandal, że koza nagada-
ła głupot i że nakłamała? Ależ to oczywi-
ste, czego się pan spodziewa po kozie, już 
przedszkolaki wiedzą, że kozucha-kłam-
czucha”. Ci: koza, a ci: nikt nic nie widział, 
nikt nic nie wie. 

Jeśli zaczną ignorować, może ktoś 
dojdzie do wniosku, że nie warto tych 
kóz męczyć i zostawi je w spokoju. Mo-
że skutkiem zmniejszenia populacji tych 
„kóz rabinackich” będzie spadek liczby ich 
miłośników? Może warto ten pomysł wy-
korzystać, wszak najbliższe liczenie się 
przyjaciół kozy przy urnach wyborczych 
dopiero za ponad rok. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Wpołowie maja, kiedy w Brent-

ford lały się hektolitry piwa 
i szampana, na ulicy Reymon-

ta w Krakowie polały się łzy. „Pozostaje po-
walczyć w ostatnich dwóch meczach i li-
czyć na królową nauk” – mówił tuż przed 
zakończeniem rozgrywek piłkarskiej eks-
traklasy Jarosław Królewski, współwłaści-
ciel Wisły Kraków. 

Niestety, piłkarze nie powalczyli i kró-
lowa nauk zdała się na nic. Wisła z hukiem 
spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. 
Jak wiadomo, wspomniany Jarosław Kró-
lewski jest nie tylko współwłaścicielem 
krakowskiego klubu, ale również CEO fi r-
my Synerise, zajmującej się sztuczną in-
teligencją i Big Data. W 2019 roku wraz 
z Jakubem Błaszczykowskim oraz Toma-
szem Jażdżyńskim wyciągnęli Wisłę Kra-
ków z ogromnych tarapatów fi nansowych. 
Gdyby nie ich pomoc „Wisełka” prawdopo-
dobnie podzieliłaby losy Polonii Warszawa, 
zasłużonego klubu tułającego się od kilku 
lat w niższych klasach rozgrywkowych. 

Trzy lata temu Jarosław Królewski oznaj-
mił, iż Wisła Kraków powinna być tak jak 
jego fi rma Synerise, czyli ofensywna i od-
ważna. Czy była ofensywna – chyba nie do 
końca, skoro strzeliła w ostatnim sezonie 
37 bramek, a taki Lech Poznań aż 67. Trud-
no też w takim przypadku mówić o odwa-
dze, a raczej innowacyjności. Biznesmen 
jest osobą nietuzinkową i bezgranicznie 
wierzy w moc sztucznej inteligencji oraz 
wielkich zbiorów danych. Nie bez przy-
czyny lubi posługiwać się określeniem 
algokracja. 

Czy udało mu się wprowadzić algokrację 
do Wisły Kraków? Na początku bieżącego 
roku w klubie funkcjonowały co najmniej 
dwa rozwiązania bazujące na sztucznej 
inteligencji. Pierwsze z  nich pozwalało 

określić z  dokładnością do czterdziestu 
osób liczbę kibiców, która pojawi się na ko-
lejnym meczu. Dzięki temu można było 
na przykład zatrudniać odpowiednią licz-
bę ochroniarzy na zbliżające się spotkanie, 
aczkolwiek biorąc pod uwagę wynagrodze-
nie tej grupy pracowników, trudno liczyć na 
wielkie oszczędności. Poza tym każdy, na-
wet średnio zorientowany kibic wie, że na 
derbach z Cracovią pojawią się tłumy, a na 
Górnika Łęczna przyjdą jedynie najwięksi 
fani. 

Zdecydowanie ciekawszy wydawał się 
drugi projekt skierowany do sztabu szkole-
niowego. Sztuczna inteligencja dostarcza-
ła trenerowi twardych danych dotyczących 
dyspozycji poszczególnych piłkarzy. Jed-
nak tutaj też chyba coś nie zagrało, o czym 
najlepiej świadczy pozycja w tabeli. War-
to w tym miejscu przypomnieć, że trene-
rem „Wisełki” był nie byle kto, bo sam Jerzy 
Brzęczek, wcześniej selekcjoner reprezen-
tacji Polski.

Jak widać mariaż technologii i futbolu 
nie jest łatwy, co nie oznacza, że niemoż-
liwy. Kiedy w ubiegłym roku mało znany 
klub Brentford FC awansował do Premier 
League, większość dziennikarzy i bukma-
cherów skazywało go na pożarcie i rychły 
spadek. Tymczasem niewielki klub z przed-
mieść Londynu zajął 13 miejsce w najsilniej-
szej piłkarskiej lidze świata. Drużynę często 
przedstawia się na Wyspach jako wzór do 
naśladowania w  zakresie zastosowania 
analityki i wielkich zbiorów danych.

Gwoli sprawiedliwości trzeba zazna-
czyć, że Brentford FC wdraża długoter-
minową fi lozofi ę innowacji od sześciu lat, 
a  poza podejmowaniem decyzji bazują-
cych na statystyce, szefowie klubu realizują 
rozsądną strategię biznesową. Czego życzę 
Wiśle Kraków. 

Wdrażanie nowych technologii w piłkarskim światku jest niezwykle trudną ma-

terią, o czym boleśnie przekonał się Jarosław Królewski. Nie jest to jednak misja 

niewykonalna, co pokazuje przykład pewnego angielskiego klubu.
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