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EDYTORIAL

Wostatnim czasie miałem przyjemność moderować dwie 
debaty redakcyjne, których zapis można przeczytać 
w  majowym i  czerwcowym wydaniu miesięcznika 

CRN. Siłą rzeczy ich tematyka dotyczyła głównie bieżących tema-
tów – wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie oraz tego, jakim 
piętnem odcisnęła się pandemia w branży IT. Brak towaru spowo-
dowany niewystarczającą produkcją i przerwanymi łańcuchami 
dostaw, rosnące ceny, cyberprzestępczość na nieznaną do tej pory 
skalę – długo by wymieniać…

Jako że z natury jestem realistycznym optymistą, usilnie próbo-
wałem znaleźć jakieś światełko w tym tunelu, które nie okazałoby 
się nadjeżdżającym pociągiem. Chyba się udało, bo zauważyłem 
w głosach naszych rozmówców, że nadzieja pokładana jest w resel-
lerach i integratorach branży IT, którzy – jeśli zachowa-
ją duże pokłady cierpliwości – mogą nieco zbalansować 
trudy prowadzenia biznesu przez ich klientów. Po-
wszechna bowiem jest sytuacja, że obecnie nie tylko 
nie są w stanie kupić tego, czego aktualnie potrzebują 
(i to niezależnie od woli zapłacenia niemałych pienię-
dzy), ale w ogóle nie mogą liczyć na to, że statek z towa-
rem w najbliższym czasie wypłynie z południowo-wschodniej Azji.

„Zawsze jest jakieś wyjście” – mówi porzekadło, a my w branży IT 
przecież mamy tych wyjść niemało. Jesteśmy więc w stanie wykazać 
się odrobiną kreatywności, w czym jako Polacy podobno jesteśmy 
mistrzami świata. Większość zasobów infrastruktury centrów da-
nych dostępnych jest w postaci usług chmurowych, często świad-
czonych przez producentów sprzętu, który tak trudno zamówić. 
Trudno im się dziwić, że swoim usługom dają priorytet, jeśli chodzi 
o zagospodarowanie wyprodukowanego towaru. Dlatego w modelu 
chmurowym serwerów czy pamięci masowych raczej nie zabraknie. 

Chmura nie jest panaceum na wszystko – odpowiecie. No nie 
jest, ale gdy skorzystają z niej ci, którzy mogą, reszta znacznie szyb-
ciej doczeka się na towar, rynek się ustabilizuje i wróci normalna  

atmosfera prowadzenia biznesu. Być może nawet niektórzy z chmu-
ry zrezygnują (co jest obserwowanym zjawiskiem już od dekady), 
ale wielu w niej zostanie, czerpiąc korzyści z tego, czego nigdy 
nie dostaną w infrastrukturze on-premise. Zresztą, jak podkre-
śla część rozmówców w wypowiedziach opublikowanych w tym 
wydaniu Vademecum, w niektórych obszarach sytuacja już wraca  
do normy.

Jak będzie wyglądała przyszłość? Tego oczywiście nie wiemy. 
Pandemia zbliża się ku końcowi i pozostaje mieć nadzieję, że mał-
pia ospa nie uaktywni znów małpiego rozumu u osób decydujących 
o lockdownach, więc nie zabronią nam na przykład chodzić do la-
su. Trudno też przewidywać, jak potoczą się losy w Rosji i Ukrainie, 
a sytuacja w obu krajach dla branży dystrybucyjnej jest kluczowa 

między innymi dlatego, że przez oba kraje najczęściej 
przebiegał kołowy transport towarów z Azji. Biznes 
jednak trzeba robić, dlatego zachęcam naszych Czy-
telników, aby zaktywizowali się na polu poszukiwania 
alternatywnych – dla tych znanych od dekad – metod 
sprzedaży.

À propos przewidywania przyszłości, przypomina 
mi się wystąpienie profesora Michio Kaku, które miałem okazję wy-
słuchać 15 lat temu przy okazji jednej z międzynarodowych konfe-
rencji. Kreślił on bardzo futurystyczne wizje tego, jak w 2020 roku 
będzie wyglądało nasze życie dzięki powszechnej informatyzacji 
każdego – dosłownie – obszaru. W swej prezentacji przyjął on jed-
no kluczowe założenie – produkcja zaawansowanego układu sca-
lonego o relatywnie dużej mocy obliczeniowej miała kosztować… 
jednego centa. W kontekście obecnego kryzysu na rynku półprze-
wodników trzeba przyznać, że inżynierowie producentów ewident-
nie czegoś nie dopatrzyli… 

KRZYSZTOF JAKUBIK
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Polacy 
mistrzami 
kreatywności.
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CRN Działalność biznesowa przedsię-
biorstw przez ostatnie dwa lata odbywała 
się pod hasłem pracy zdalnej. Czy zjawi-
sko to było widoczne także w działalności 
handlowej dystrybutora? 
MARCIN CICHECKI W oczywisty sposób za-
uważyliśmy znaczny wzrost sprzedaży 
wszelkiego rodzaju sprzętu, który był po-
mocny przy pracy zdalnej – laptopów, ka-
merek, czasami słuchawek z mikrofonem. 
Natomiast ciekawym zjawiskiem było to, 
że w pierwszych miesiącach kupowane by-
ły głównie najtańsze zestawy, na przykład 
laptopy do 2,5 tys.  zł netto. 
My mieliśmy trochę droższy 
sprzęt i  spodziewaliśmy się, 
że w  tej trudnej sytuacji bę-
dzie szedł jak woda, a wcale 
tak się nie stało. Tylko dla nie-
wielkiej liczby firm miało zna-
czenie, czy będą to urządzenia 
wytrzymałe. 

Czy te ograniczenia cenowe wynikały z te-
go, że zarządy firm były świadome nad-
chodzących dużych wydatków? Czy też 
może zakładały, że zakupy te są tylko „na 
chwilę”, więc ten sprzęt nie musi być naj-
wyższej jakości?
Zadziałały oba te mechanizmy. Jeśli w fir-
mie nagle trzeba było odpowiednio wyposa-
żyć kilkudziesięciu pracowników, to jest to 
wydatek o znaczącej skali. A do tego nieza-
planowany, a więc odmienny od inwestycji 

rozłożonych na lata. Już zapomnieliśmy, że 
na początku pandemii zakładano, iż jej dłu-
gość będzie liczona w miesiącach, a nie la-
tach. Bardziej przewidujące okazały się tu 
instytucje bankowe, ubezpieczeniowe czy 
zewnętrzni doradcy, którzy przestrzegali 
firmy przed ryzykiem spadku płynności fi-
nansowej lub jej utraty. Najważniejszy jednak 
był brak wiedzy jak ta sytuacja będzie się roz-
wijać i w jakim stopniu wpłynie to na rynek. 
Tarcze i rządowe dofinansowania zaplano-
wano znacznie później, gdy już wszyscy pra-
cowali i uczyli się zdalnie. Na początku nie 

było wiadomo, że będzie jakieś 
wsparcie od państwa. A  do-
świadczenie polskich przed-
siębiorców jest takie, że muszą 
radzić sobie sami…

Czy firmy nadal dokonują  
zakupów sprzętu lub usług 
w związku z faktem, że pra-

cownicy kontynuują pracę zdalną? 
Według informacji od współpracujących 
z nami partnerów park maszynowy klientów 
nadal jest wymieniany. Poprawiła się dostęp-
ność laptopów, można kupić trochę lepszy 
sprzęt za mniejsze pieniądze, korygowane 
są też obszary, które pierwotnie były trakto-
wane po macoszemu. Ewidentnie widać, że 
firmy weszły w drugi etap i zaczęły patrzeć 
na swoją infrastrukturę pod kątem lepszej 
wydajności, bezpieczeństwa i zarządzania. 
Wcześniej priorytetowe było spełnienie wy-

mogów zarządów, aby zatrudnione zdalnie 
osoby pracowały na całym etacie, więc każdy 
dzień ewentualnego przestoju był stresujący 
dla działów IT.

Skoro priorytet miały laptopy, jak bardzo 
na początku pandemii ucierpiała sprze- 
daż zaawansowanych rozwiązań?  
Wszystkie działy IT w firmach były skupio-
ne na poszukiwaniu sprzętu umożliwiają-
cego pracę zdalną. Bardziej zaawansowane 
projekty zostały więc odsunięte w czasie. 
A  zresztą, nawet gdy podejmowane były 
próby ich realizacji, pojawiały się wielomie-
sięczne opóźnienia, wynikające między in-
nymi z lockdownów. U klienta końcowego 
nie był w stanie zebrać się zespół, który pod-
pisałby dokumentację czy przyjął działają-
cy system. Ba, często nie było komu otworzyć 
serwerowni lub trwało to tygodniami – trze-
ba było umawiać takie osoby specjalnie i uzy-
skiwać pozwolenie na dostarczenie sprzętu 
do centrum danych lub zrobienie większych 
instalacji. 

Patrząc na procesy obsługi klientów przez 
partnerów, to masowe przejście na pracę 
zdalną doprowadziło do takiej sytuacji, 
że zmniejszyła się wielkość obsługiwa-
nych klientów, ale pojawiło się wiele „mi-
krofirm”, które stanowią gospodarstwa 
domowe zdalnych pracowników. Mają  
własny sprzęt, infrastrukturę sieciową, 
łącze internetowe, korzystają z usług… 
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w obliczu pandemii i wojny
„Mniejsze przedsiębiorstwa są najbardziej sceptyczne wobec usług chmurowych. W mojej 
ocenie na rynku brakuje oferty przygotowanej specjalnie dla nich, ułatwiającej między innymi 
rozwój pracy zdalnej” – mówi Marcin Cichecki, dyrektor sprzedaży w Stovarisie.

Praca zdalna 
niełatwa  

W Polsce 
rozwój chmury 
na razie jakby 
przystanął.
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Tak, ale z tego co wiem nie stanowiło to wiel-
kiego problemu. Zresztą wielu zdalnych 
pracowników samodzielnie zadbało o zaku-
py na fakturę tego, co niezbędne, bo nie mogli 
doczekać się wsparcia ze strony pracodaw-
cy. Zaś część sprzętu potrzebnego do pracy 
zdalnej było wysyłane kurierem po wstęp-
nym skonfi gurowaniu i przygotowaniu do 
wykonywania działań służbowych. Gdy była 
taka potrzeba, także my wysyłaliśmy kupio-
ny u nas sprzęt bezpośrednio do użytkow-
ników, na bazie otrzymanej listy adresowej.

Czy w tej sytuacji konieczna była także 
współpraca pomiędzy partnerami? 
Gdy pojawiły się problemy w zakresie do-
stępności sprzętu, resellerzy odsprzedawali 
go między sobą. Zresztą współpraca pomię-
dzy partnerami to nic nowego – robią to od 
dawna, zwłaszcza gdy trzeba skorzystać 
z czyjegoś doświadczenia, jeśli samemu się 
go nie ma. My też korzystamy z podwyko-
nawców w różnych rejonach, bo czasami to 
po prostu wychodzi korzystniej fi nansowo. 

Na ile popularne jest obecnie zjawisko 
posiłkowania się przez działy IT zew-
nętrznymi usługodawcami i zlecanie im 
obsługi wybranych obszarów działalności 
lub na przykład zdalnych pracowników? 
Popularność tego typu kontraktów rośnie, ale 
głównie w fi rmach, które w ogóle nie mają 
działu IT lub mają tylko jednego informatyka. 
W fi rmach z działami IT zarządy raczej nie-
chętnie patrzą na konieczność korzystania 
z zewnętrznych fi rm i generowania dodat-
kowych kosztów. Takie podejście nie zawsze 
oczywiście ma sens, bo zatrudnieni lokalnie 
informatycy są przeciążeni, a więc albo szu-
kają nowej pracy, albo rosną ich oczekiwania 
fi nansowe.

Na ile ma sens profesjonalizowanie śro-
dowiska IT w domu pracownika zdalne-
go? Na przykład nakłonienie go do kupna 
mocniejszego routera, do którego z powo-
dzeniem można podłączyć kilkanaście in-
tensywnie korzystających z  internetu 
urządzeń, a nie kilka? Albo do instalacji 
serwera NAS, który mógłby być wykorzy-
stywany nie tylko do przechowywania do-
mowych multimediów, ale też do backupu 
dokumentów fi rmowych?
To zależy od przyjętej polityki zarządzania 
fi rmowymi danymi. Zarządy średnich i du-

żych przedsiębiorstw oczekują, że pracow-
nik nie będzie trzymał jakichkolwiek danych 
u siebie. Chcą, aby pozostawały one w fi rmo-
wej infrastrukturze, a w ostateczności na lap-
topie pracownika. Sprzedaż serwerów NAS 
przeznaczonych do instalacji w gospodar-
stwach domowych rzeczywiście cały czas 
rośnie, ale wątpię, żeby w zauważalnej skali

7VADEMECUM CRN czerwiec 2022

były wykorzystywane do zabezpieczania 
służbowych danych. Właśnie takie podejście 
powoduje konieczność zapewnienia nieza-
wodnie działającej infrastruktury sieciowej 
– wiele osób pamięta, jak często występowały 
problemy z łącznością podczas tele- czy wi-
deokonferencji. Jakość łączy od operatorów 
jest na przyzwoitym poziomie, ale warto 
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zadbać o to, żeby zapewnić pracownikom 
klientów jak najlepsze routery, szczególnie 
jeśli z sieci korzysta więcej osób. 

Skoro bezpieczeństwo staje się tak waż-
ne, a wydajność łączy internetowych jest 
zadowalająca, to może nadszedł wreszcie 
czas powszechnego wykorzystania wirtu-
alnych desktopów?
Rzeczywiście, mamy w ofercie tego typu roz-
wiązania i namawialiśmy wielu partnerów 
oraz użytkowników końcowych do przej-
ścia na wirtualne desktopy, ponieważ uważa-
my, że jest to optymalne środowisko do pracy 
z domu. Zapewnia bardzo dużą mobilność, 
a po osiągnięciu pewnej skali także efektyw-
ność kosztową. Ale w przypadku pandemii 
nawet intensywne promowanie okazało się 
bezskutecznie z dwóch powodów. Po pierw-
sze, ze względu na bardzo szybki proces prze-
chodzenia na pracę zdalną. Zbudowanie 
środowiska wirtualnych desktopów to pro-
jekt, który trochę trwa, gdyż wymaga moder-
nizacji infrastruktury serwerowni, a nie tylko 
poszczególnych urządzeń końcowych. Po 
drugie zaś, wciąż działy IT w wielu firmach, 
ale też czasem użytkownicy, nie są mentalnie 
przygotowani do tak dużej rewolucji w stylu 
pracy – zarówno pod względem zarządzania 
środowiskiem, które jest objęte rygorystycz-
nymi procedurami bezpieczeństwa, jak też 
korzystania z niego. 

A może podnoszony był też trzeci powód, 
który dekadę temu stanowił główną 
przeszkodę, czyli niewystarczający kom-
fort pracy użytkowników wirtualnych  
desktopów pod względem wydajności 
tych rozwiązań?
Przy obecnie dostępnych łą-
czach internetowych, a także 
wydajnej komórkowej trans-
misji danych, generalnie nie 
ma problemu z korzystaniem 
z klasycznych aplikacji biuro-
wych, przeglądarek interne-
towych, systemów typu CRM, ERP i tak dalej. 
Można to robić na każdym urządzeniu, tak-
że specjalnych terminalach. Natomiast jeśli 
mówimy o pracy w bardziej zaawansowanym 
środowisku, jak projektowanie CAD, edycja 
grafiki czy montaż filmów, to dostępne są 
odpowiednie rozwiązania, które to umożli-
wiają. Zresztą intensywne przetwarzanie ta-
kich dużych ilości danych na serwerze, a nie 

urządzeniu końcowym może tę wydajność, 
a więc komfort pracy, wręcz poprawić, a nie 
ograniczać.

Którą korzyść z wdrożenia środowiska 
wirtualnych desktopów warto zatem 
wskazywać klientom?
W polskich warunkach jest to zdecydowanie 
aspekt kosztowy. Kupno w całości infrastruk-
tury udostępniania wirtualnych desktopów, 
wraz z serwerami, pamięcią masową i termi-
nalami, jest tańsze od inwestowania w kla-
syczne komputery. W tej kwestii łatwo jest 
zrobić odpowiednie wyliczenia. Ale bardzo 
ważne są też niepoliczalne aspekty, takie jak 
wyższy o  kilka rzędów wielkości poziom 
bezpieczeństwa oraz znacznie prostsze za-
rządzanie. Obsługa oprogramowania udo-
stępniającego wirtualne desktopy nie jest 
trudna, natomiast zupełnie odpada koniecz-
ność rozwiązywania problemów po stronie 
użytkowników – awaryjność terminali jest 
znikoma. Zresztą, nawet gdy takie urządze-
nie się zepsuje, to po prostu wysyła się ko-
lejne. Nie wymaga ono żadnej konfiguracji, 
oprócz podłączenia do internetu.

Wspomnieliśmy już parę razy o bezpie-
czeństwie, skupmy się zatem na jego 
głównym aspekcie, czyli ochronie przed 
różnego typu atakami. Mamy obecnie sy-
tuację, w której większość ze zdalnych 
pracowników stała się administratorami 
swojego środowiska IT i danych, a mało 
kto wcześniej miał o tych zagadnieniach 
większe pojęcie. Jak bardzo w związku 
z tym wzrosła liczba wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem?

Jak wspomniałem, w pierw-
szej fazie bezpieczeństwo 
w ogóle zeszło na dalszy plan, 
szczególnie w  mniejszych 
firmach, bo te większe mają 
wdrożoną politykę bezpie-
czeństwa i  –  przynajmniej 
teoretycznie – przygotowane 

procedury na tego typu sytuacje. Dochodzi-
ło do irracjonalnych sytuacji, gdy użytkow- 
nicy końcowi chcieli kupić tylko jeden pro-
dukt zapewniający ochronę całego śro-
dowiska IT – sieci i wszystkich urządzeń. 
Jak wiadomo, takie rozwiązanie nie istnie-
je z przyczyn obiektywnych, chociaż, jeśli 
ktoś kiedyś je stworzy i będzie ono skutecz-
nie działało, to na pewno dużo na tym zarobi. 

NA TEMAT

Cyberprzestępcy jednak nie zasypiali  
gruszek w popiele i brutalnie wykorzys- 
tali okazję związaną z pandemią… 
Tak, teraz zresztą doszły do tego ich działania 
związane z atakiem Rosji na Ukrainę. Dzięki 
temu, że w mediach pojawiało się wiele in-
formacji o działaniach cyberprzestępców, 
aspekt bezpieczeństwa był podnoszony także 
w mniejszych firmach. Ale zapewnienie sku-
tecznej ochrony to skomplikowany proces 
– wymaga kompleksowego podejścia, prze-
budowy infrastruktury, sposobu myślenia, 
działania pracowników… W wielu firmach to 
się jeszcze nie udało. Ale jestem dobrej my-
śli, że poprawa nastąpi w najbliższych latach, 
tak jak stało się z backupem. Wieloletnie tłu-
maczenie, że robienie kopii zapasowych jest 
konieczne, dopiero po długim czasie przebiło 
się do świadomości firm. 

W osiągnięciu sukcesu w kwestii back- 
upu pomogły jednak dwa czynniki. Poja-
wiły się łatwo dostępne i relatywnie tanie 
serwery NAS, na które w prosty i – co naj-
ważniejsze – automatyczny sposób moż-
na wykonywać kopie. A  poza tym bez 
problemu można sprawdzić skuteczność 
procesu backupu przez testowe odzy-
skanie danych. Tymczasem skuteczności  
systemu ochronnego nie można spraw-
dzić aż do momentu ataku. Żaden pro-
ducent nie gwarantuje stuprocentowej 
ochrony, co spotyka się z brakiem zro- 
zumienia wielu użytkowników…
Pełna zgoda, dlatego to nadal pozostaje wy-
zwaniem. O ile w przypadku backupu łatwo 
jest obnażyć niedoskonałości nieprawidło-
wo zaplanowanego procesu, tak w przypad-
ku bezpieczeństwa błoga nieświadomość 
użytkowników, nie zawsze zresztą związana 
z ignorancją, może mieć katastrofalne skut-
ki. Mniejsze podmioty skarżą się też na pro-
blemy z obsługą bardziej skomplikowanych 
rozwiązań ochronnych, a na zatrudnienie 
wykwalifikowanych ekspertów z oczywi-
stych przyczyn ich nie stać. Dlatego w wie-
lu przypadkach ten problem jest wypierany, 
a  zawsze znajdzie się coś innego, równie 
„ważnego” do zrobienia. Niemniej uważam, 
że zarządy mniejszych firm już są świadome 
istoty tego zagadnienia, więc przed wieloma 
z nich są duże zakupy. 

Wciąż wielu klientów oczekuje, że ku-
pione za niemałe kwoty rozwiązania 
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polityki bezpieczeństwa, wsparcia przy do-
borze odpowiednich produktów, a następ-
nie ich wdrożenia to oczywista przestrzeń 
do działania dla firm partnerskich. 

Przez ostatnią dekadę wyjątkowo inten-
sywnie promowane są usługi chmurowe, 
przy których bezpieczeństwo jest jednym 
z głównych argumentów „za”. Czy zainte-
resowanie nimi wzrosło, gdy tak wiele osób 
rozpoczęło pracę w modelu zdalnym?
W Polsce chmura osiągnęła pewien poziom 
akceptacji, ale jej rozwój na razie jakby przy-
stanął. Teoretycznie usługi chmurowe dla 
małych i średnich firm stanowią rozwiąza-
nie idealne, pozwalające na redukcję kosz-
tów wdrożenia danego systemu i jego obsługi, 
jak też automatyzację wielu procesów. W ten 
sposób dostępne stają się rozwiązania, któ-
rych ze względu na różne bariery klient nie 
kupiłby w tradycyjnym modelu. Ale to wła-
śnie mniejsze przedsiębiorstwa są najbar-
dziej sceptyczne wobec usług chmurowych. 
W  mojej ocenie na rynku brakuje oferty 
przygotowanej specjalnie dla nich, ułatwia-
jącej chociażby rozwój pracy zdalnej. Usługi 

Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

ochronne będą zwalniały użytkowników 
systemów IT z  odpowiedzialności. Jak 
wytłumaczyć zarządom firm, że główna 
przyczyna powodzenia ataków znajduje 
się między klawiaturą a fotelem, więc ko-
nieczne jest prowadzenie nieustannych 
działań edukacyjnych? A może, skoro do 
tej pory się nie udało, jesteśmy skazani 
w tej kwestii na porażkę?
Świadomość konieczności zabezpieczania 
się powoli rośnie – media oraz dostawcy róż-
nego typu cyfrowych usług prowadzą sze-
roko zakrojoną akcję edukacyjną. Tak więc 
problem na pewno nie jest trywializowany, 
ale po części każdy jest winny tego, że dale-
ko nam do sukcesu. Rygorystyczne zabez-
pieczenia na urządzeniach pracowników, 
szczególnie zdalnych, ograniczają ich swo-
bodę działania, na przykład korzystanie z in-
ternetu czy oglądanie filmów. Dla zarządów 
konieczność prowadzenia szkoleń to dodat-
kowy koszt, który z ciężkim sercem się po-
nosi, gdy niemożliwa jest ocena skuteczności 
tych działań. Natomiast producenci rozwią-
zań ochronnych nadal niewystarczająco 
skupiają się na kwestii komfortu korzysta-
nia z nich, a więc bardzo często użytkownik  
musi radzić sobie z nieprzyjaznym i niezro-
zumiałym interfejsem. Efekt finalny jest ta-
ki, że są firmy, które mają najlepsze systemy 
ochronne, a nadal bywają ofiarami ataków.

Jak duży wpływ na tę sytuację ma fakt, 
że w większości mniejszych firm nie ma 
nawet zarysu dokumentu polityki bez-
pieczeństwa? Czy warto je nakłaniać, że-
by przynajmniej wzięły pustą kartkę A4 
i spisały podstawowe zasady, a następnie  
pokazały je swoim pracownikom?
Oczywiście, tylko znów rozbijamy się 
o  kwestię niedoboru wykwalifikowanych 
kadr. Bardzo rzadko w małych firmach jest 
ktoś, kto mógłby taki dokument opracować, 
z  uwzględnieniem lokalnych niuansów. 
Z polityki bezpieczeństwa z reguły wynika 
konieczność wdrożenia różnych rozwiązań 
ochronnych w poszczególnych obszarach 
środowiska IT. Tu pojawia się kolejny pro-
blem, bo porównanie dostępnych na rynku 
produktów jest bardzo trudne – w zakresie 
ogólnym wszyscy producenci obiecują prak-
tycznie to samo, ale gdy przyjrzymy się funk-
cjonalności, to jest ona tak różnorodna, że 
mniej doświadczona osoba natychmiast się 
gubi. Kwestia pomocy firmom w stworzeniu 
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chmurowe nadal bywają relatywnie drogie, 
a finansowe benefity z korzystania z nich mo-
gą uzyskać tylko duże firmy, działające na 
szeroką skalę, dla których alternatywą byłoby 
wdrażanie we własnym centrum danych roz-
wiązań za setki tysięcy czy miliony dolarów.

A jak wygląda kwestia zaufania do dos- 
tawców usług chmurowych?
Tu też jest wiele do zrobienia, głównie ze 
względu na brak przejrzystości i otwartej ko-
munikacji ze strony dostawców usług. Przed 
klientami nie powinno się ukrywać informacji 
o tym, gdzie znajdują się ich dane i jurysdykcji 
którego kraju one podlegają. Nie można więc 
dziwić się nieufności użytkowników w sy-
tuacji, gdy w mediach nieustannie mówi się 
o ryzyku przechowywania danych w chmurze 
rosyjskiej czy chińskiej, a także próbach kra-
dzieży informacji inicjowanych na poziomie 
rządów poszczególnych krajów. Dużo dobre-
go w tej kwestii zrobiło RODO, ale z pewnością 
jeszcze wiele pracy przed nami. 

MARCIN CICHECKI  
jest absolwentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT. Od 
1997 r. jego doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z branżą IT. Przez ponad 20 lat był 
członkiem zespołu jednego z najbardziej rozpoznawanych dystrybutorów rozwiązań IT w Pol-
sce, zaś w ostatnim okresie kierował działem Secure Data Solutions. Obecnie – jako współza-
łożyciel i członek zarządu firmy Stovaris – kładzie duży nacisk na innowacyjność i unikalność 
oferowanych produktów, ale szczególną wagę przykłada do budowy pozytywnych relacji 
z partnerami biznesowymi.
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alizowane na zlecenie OVHcloud i Inte-
la pokazało, że podczas pandemii chmurą 
zainteresowało się 41 proc. fi rm, a 71 proc. 
z tych przedsiębiorstw, które już korzystają 
z chmury, planuje kolejne wdrożenia. 

Od serwera do aplikacji 
Jako usługa może być dzisiaj oferowanych 
wiele rzeczy. Generalnie jednak dzieli się 
usługi chmurowe na trzy główne katego-
rie: infrastruktura (IaaS), platforma (PaaS) 
i aplikacje (SaaS). W przypadku IaaS, ma-
my do czynienia z oferowaniem dostępu 
do potrzebnych zasobów obliczeniowych, 
pamięci masowej i rozwiązań sieciowych. 
W tym modelu użytkownik płaci tylko za 

faktycznie wykorzystane 
zasoby. To pozwala uniknąć 
kosztów związanych z ku-
powaniem i  utrzymywa-
niem przez klienta własnych 
serwerów oraz całej infra-
struktury centrum danych. 
IaaS zapewnia elastyczne 
skalowanie wykorzystywa-
nych zasobów w zależności 
od potrzeb – zarówno w gó-
rę, jak i w dół. 

Z kolei PaaS to dostarcza-
nie pełnej platformy systemowej, na któ-
rej mogą działać i być rozwijane aplikacje. 
To kompletne środowisko deweloperskie 
i wdrożeniowe, które umożliwia dostar-

czanie użytkownikom dowolnego rozwią-
zania. W ramach PaaS odbiorca otrzymuje 
dostęp do elementów infrastruktury i opro-
gramowania pośredniczącego, narzędzi 
deweloperskich, systemów zarządzania 
bazami danych itp. Dzięki nim programi-
ści i administratorzy mogą obsługiwać cały 
cykl życia aplikacji internetowych i mobil-
nych – tworzyć, testować, wdrażać, inte-
grować, aktualizować wykorzystywane 
aplikacje i  zarządzać ich funkcjonowa-
niem. 

Natomiast SaaS pozwala na wykupienie 
dostępu do konkretnych aplikacji, na przy-
kład biurowych, biznesowych, komunika-
cyjnych i korzystania z potrzebnych funkcji 
oprogramowania, na przykład rozliczania 
podatków, porozumiewania się z członka-
mi zespołu pracowniczego, wymiany doku-
mentów itp. Rolą przedsiębiorcy będącego 
odbiorcą tego rodzaju usług jest zapew-
nienie pracownikom technicznych i orga-
nizacyjnych możliwości korzystania z apli-
kacji. Utrzymaniem zaś i rozwojem samej 
aplikacji zajmuje się dostawca, który jest 
odpowiedzialny w całości za aktualizację 
udostępnianego oprogramowania oraz je-
go zabezpieczenie.

Ostatnio na popularności zyskuje także 
model DaaS (urządzenie jako usługa). W tej 
formule użytkownik nie inwestuje w za-

Wraz z rozwojem zakresu i złożoności usług chmurowych oraz rosnącym zapotrzebowa-
niem na ich wykorzystanie, zwiększa się rola specjalistów, którzy potrafi ą dopasować ofer-
tę do potrzeb klientów. To szansa dla ambitnych, chętnych do rozwoju integratorów.

Prognozy dla rynku usług chmuro-
wych są dzisiaj bardzo obiecujące. 
Wszelkie raporty i analizy pokazu-

ją, że ten segment biznesu dynamicznie 
się rozwija i nadal będzie mocno rósł. Dla 
przykładu, sam rynek usług infrastruk-
tury chmurowej (IaaS, PaaS i  hostowa-
nie chmury prywatnej), według Synergy 
Research Group, rośnie co roku w tempie 
34 proc. Z kolei, zdaniem analityków IDC, 
wydatki ogółem na chmurę obliczeniową 
wzrosną w tym roku o 22 proc. 

Do wzrostu zainteresowania rozwiąza-
niami chmurowymi przyczyniła się w du-
żym stopniu pandemia, która spowodowała 
potrzebę szybkiego wdrożenia rozwiązań 
do pracy zdalnej i  komu-
nikacji między członkami 
rozproszonych zespołów. 
Z drugiej strony, popyt na-
pędza przybierająca coraz 
bardziej na sile transfor-
macja cyfrowa, która obej-
muje sukcesywnie kolejne 
procesy i obszary funkcjo-
nowania fi rm oraz całej go-
spodarki.

Z danych Eurostatu wy-
nika, że z rozwiązań chmu-
rowych w Polsce korzystała w ubiegłym 
roku co czwarta fi rma. To niemal dwa razy 
więcej niż dwa lata wcześniej, kiedy było 
to tylko 11 proc. Natomiast badanie zre-
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więcej możliwości

Z rozwiązań 
chmurowych 
w Polsce korzy-
stała w ubiegłym 
roku co czwarta 
fi rma.
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kup potrzebnego sprzętu, lecz płaci tylko 
za korzystanie przez określony czas z do-
starczonych mu urządzeń. Globalny rynek 
usług o charakterze DaaS ma w 2026 roku 
osiągnąć wartość ponad 190 mld dolarów, 
rosnąc corocznie od 2020 roku w tempie 
55,8 proc. W naszym kraju najbardziej po-
pularnym rozwiązaniem z tego obszaru 
jest udostępnianie urządzeń drukujących. 

Z innych, bardziej szczegółowych, funk-
cjonujących już na rynku odmian usług 
chmurowych, można wymienić Desktop 
as a Service, czyli udostępnianie użytkow-
nikom wirtualnych pulpitów lub Business 
Process as a Service, czyli przejęcie przez 
dostawcę realizacji funkcjonujących w fi r-
mie procesów biznesowych. W przyszłości 
może pojawić się też wiele innych, nowych 
odmian usług chmurowych, które będą od-
powiadały na pojawiające się na rynku po-
trzeby biznesowe. 

To otwiera nowe perspektywy rozwo-
ju dla fi rm z branży IT w ramach trendu 
XaaS (wszystko jako usługa). Partne-
rzy mogą się specjalizować w dostarcza-
niu konkretnych rozwiązań, na przykład 
z zakresu sztucznej inteligencji, na którą 
z pewnością będzie rosnąć zapotrzebo-
wanie wśród przedsiębiorstw. Prognozy 
mówią, że w przyszłości chmura będzie 
wykorzystywana także w rozwoju Inter-
netu Rzeczy czy sieci transmisji danych 
5G. Barierami w oferowaniu nowych usług 

są generalnie tylko ludzka pomysłowość 
i możliwości techniczne. 

chmury 
Likwidacji systematycznie ulegają też 
bariery po stronie odbiorców i użytkow-
ników usług chmurowych. Zdaniem 
uczestniczących w  badaniu Accenture 
szefów działów IT, największą przeszko-
dą w czerpaniu pełnych korzyści z roz-
wiązań chmurowych jest ryzyko związane 
z bezpieczeństwem oraz zapewnieniem 
zgodności z wymaganiami regulacyjny-

mi. Przynajmniej po części obawy te mogą 
wynikać jednak z braku wiedzy na temat 
stosowanych w chmurze zabezpieczeń. 
Potwierdzać to zdają się wyniki badania 
Deloitte, które pokazują, że najbardziej 
chmury obawiają się fi rmy, które jeszcze 
nie zaczęły z niej korzystać. Przy pierw-
szym wdrożeniu obawy co do bezpieczeń-
stwa wyrażało 43  proc. respondentów 
z Polski, natomiast przy kolejnych wdro-
żeniach – już tylko 10 proc. 

Z drugiej strony przybywa na naszym 
rynku podmiotów ze strategią „cloud fi rst” 
i coraz większymi budżetami na wdrożenia 
rozwiązań chmurowych. Znaczna część 
powstających w ostatnich latach małych 
i średnich fi rm oraz startupów z defi nicji 
rezygnowała z budowania własnego śro-
dowiska IT, decydując się na korzystanie 
z potrzebnych rozwiązań w modelu chmu-
rowym. Ten trend jest wyraźnie widoczny 
również dzisiaj. Takie wchodzące na ry-
nek fi rmy mogą być bardzo interesujące 
dla integratorów i resellerów usług chmu-
rowych. Są bowiem z gruntu przekonane 
do korzyści biznesowych wynikających 
z  zastosowania chmury obliczeniowej 
i  mogą być jej dobrymi ambasadorami 
w swoich środowiskach. 

Firmy zajmujące się dostarczaniem roz-
wiązań chmurowych też mają dzisiaj wiele 
możliwości działania i duże pole do popi-
su. Jako partnerzy dostawców chmury nie 
muszą poprzestawać tylko na pośrednicze-
niu w prostym udostępnianiu wybranych 
usług. Bardzo popularnym i  chętnie 
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W przyszłości 
może pojawić 
się wiele 
innych, nowych 
odmian usług 
chmurowych.

Najważniejsze czynniki przy wyborze usług chmurowych 

Poziom 
bezpieczeństwa

Atrakcyjna 
cena

Elastyczność 
i skalowalność

Niższa awaryjność niż 
u konkurencji

Nowoczesne rozwiązania 
technologiczne

Wsparcie techniczne 
i możliwe doradztwo

Wielkość fi rmy 
i opinia o niej

Czasowa promocja/
oferta specjalna
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42,4%

37,3%
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wykorzystywanym modelem biznesowym 
jest oferowanie innowacyjnych, stworzo-
nych samodzielnie aplikacji lub dostosowy-
wanie do potrzeb klienta i przenoszenie do 
chmury potrzebnego użytkownikom opro-
gramowania lub infrastruktury. 

Rośnie zapotrzebowanie na partnerów 
zajmujących się wdrażaniem rozwiązań 
chmurowych i prowadzeniem procesu mi-
gracji do chmury po stronie klienta. Popyt 
na tego typu usługi wynika w dużej mierze, 
jak pokazuje chociażby badanie Oktawave, 
z braku na polskim rynku specjalistów od 
rozwiązań chmurowych. Szanse na biznes 
mają również ci, którzy potrafią doradzić 
i dobrać optymalne, najbardziej dopasowa-
ne do potrzeb i możliwości danego przed-
siębiorstwa usługi. Na znaczeniu zyskują 
eksperci od architektury środowisk chmu-
rowych. W cenie są umiejętności związane 
z integracją takich rozwiązań oraz zapew-
nieniem bezpieczeństwa przetwarzanych 
w nich danych. 

W bliskim kontakcie 
z klientem 
Za jedno z największych zagrożeń zwią-
zanych z wykorzystaniem chmury uzna-
wana jest dziś niepoprawna konfiguracja 
usługi chmurowej – błędy w jej przepro-
wadzeniu mogą skutkować problemami  
z wydajnością, jak też zawyżonymi (cza-
sami nawet o kilka rzędów wielkości) 
rachunkami za wykorzystane zasoby. 
Umiejętność odpowiedniego jej przepro-
wadzenia nabiera szczególnego znaczenia 
w środowiskach wielochmurowych, któ-
re w zasadzie stają się dzisiaj w firmach 
standardem. Potrzebna jest rozległa, spe-
cjalistyczna wiedza i doświadczenie, gdyż 
dostawcy chmury oferują wiele różnych, 

własnych narzędzi i  rozwiązań. Każde 
z nich wymaga umiejętnego wdrożenia 
i zintegrowania z dotychczas wykorzysty-
wanymi. Inaczej prze-
biega konfiguracja usług 
w  chmurze Google’a, 
Amazona, Microsoftu 
czy Oracle’a. Na doda-
tek poszczególne usługi 
chmurowe stają się co-
raz bardziej złożone. 

W tej sytuacji szcze-
gólnego znaczenia nabie-
rają działania partnerów 
dostawców chmury – tych integratorów, 
którzy z jednej strony dobrze znają ofero-
wane rozwiązania, a z drugiej mają bliski 
kontakt z odbiorcami usług chmurowych. 
Coraz bardziej liczy się bowiem dobre roz-
poznanie potrzeb, oczekiwań i uwarun-
kowań działania klienta oraz idąca z tym 
w  parze umiejętność zaproponowania 
właściwego rozwiązania oraz skuteczne 
przeprowadzenie wdrożenia. Ciekawost-
ką jest też rezultat badania przeprowa-
dzonego przez Google, z którego wynika, 
że w przypadku transakcji obsługiwanych 
przez partnerów wykorzystanie chmury 
jest dwu- lub trzykrotnie większe niż wów-
czas, gdy klient sam obsługuje swoje śro- 
dowisko chmurowe.

W tej sytuacji współpraca dużych do-
stawców chmury z  partnerami, którzy 
dobrze znają środowisko lokalne i potra-
fią przekonać do rozwiązań chmurowych 
miejscowych klientów, nabiera pierwszo-
planowego znaczenia. Z drugiej strony, jak 
wynika z raportu Context ChannelWatch, 
chmura, a w szczególności oferty rozlicza-
ne „jako usługa”, są również uznawane za 
największą szansę dla resellerów. Takie-
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go zdania było aż 94 proc. uczestników 
ubiegłorocznego badania. Sami partne-
rzy oczekują też jednak istotnego wspar-

cia i  pomocy dla swoich 
działań. Resellerzy uzna-
li chmurę za kluczowy ob-
szar biznesowy, w którym 
dystrybutorzy mogą dodać 
od siebie istotną wartość 
we współpracy z  partne-
rami. Według tego samego 
raportu Contextu, partne-
rzy najbardziej potrzebują 
pomocy w zakresie marke-

tingu (51 proc.), sprzedaży (47 proc.) oraz 
szkoleń i edukacji (45 proc.).

W zgodzie z prawem: 
ogólnie… 
Wyzwaniem, z którym muszą się mierzyć 
na co dzień zarówno dostawcy chmury, jak 
i ich partnerzy oraz sami odbiorcy usług 
chmurowych, są obowiązujące regulacje 
prawne. Konieczność zapewnienia zgod-
ności stosowanych rozwiązań i sposobów 
ich wykorzystania z wymogami prawa leży 
zarówno po stronie użytkowników, jak i do-
stawców środowisk chmurowych. Kłopot 
w tym, że na polskim gruncie nie ma jed-
nego uniwersalnego aktu prawnego, który 
by w sposób całościowy regulował kwestie 
związane z zastosowaniami tych technik. 

Regulacje dotyczące funkcjonowania 
chmury obliczeniowej i świadczenia usług 
chmurowych są mocno rozproszone. Trze-
ba odwoływać się do wielu różnych aktów 
prawnych, które w sposób pośredni lub tyl-
ko w odniesieniu do wybranych obszarów 
działalności gospodarczej określają wyma-
gania pod adresem usług w chmurze. Do-
stawcy muszą więc w swojej działalności 
uwzględniać szereg przepisów rozproszo-
nych w różnych miejscach. Są wśród nich 
zarówno ustawy o charakterze ogólnym, 
jak też regulacje branżowe. 

Wśród przepisów o charakterze ogól-
nym wymienić trzeba przede wszystkim 
unijne Rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych (RODO). Zawiera ono wymogi 
odnoszące się nie tylko do administratorów 
danych osobowych, lecz również do pod-
miotów, którym administratorzy powierzy-
li przetwarzanie tych danych, a więc i do 
operatorów usług chmurowych. Ich obo-
wiązki są wskazane w art. 28 RODO. 

Zakupy „na szybko” 
są drogie, a zakupy 
„w akceptowalnej 
cenie” trwają 
długo.
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Zaskakujące dla niektórych wiadomości przyniósł opracowany przez firmę F5 raport „State of App- 

lication Strategy 2022”. Zdaniem jego autorów nie wszyscy są zadowoleni z chmury – na świecie 

gwałtownie przyspieszyło zjawisko przenoszenia aplikacji z powrotem do lokalnej infrastruktury. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że już to zrobiło lub planuje przeprowadzenie tej operacji w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy ponad dwie trzecie firm (rok temu było to tylko 27 proc.).

Zdaniem autorów raportu ta gwałtowna zmiana nastawienia jest spowodowana trudnością w zarzą-

dzaniu wieloma chmurami, a do tego wadami chmury publicznej, które niwelują korzyści związane 

z wydajnością. Twórcy raportu twierdzą, że architektury hybrydowe, w tym lokalne centra danych 

i oferty XaaS (wszystko jako usługa) nie znikną, natomiast aplikacje będą coraz bardziej skonteneryzo-

wane i mobilne. To oznacza, że złożoność nadal będzie powszechnym zjawiskiem (z raportu wynika, że 

70 proc. firm zarządza aplikacjami o pięciu różnych architekturach).

Gdy z chmury pada deszcz…
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Z kolei w zakresie ochrony danych po-
ufnych zastosowanie będą miały zapisy 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji oraz ustawy o ochronie informa-
cji niejawnych. Ta ostatnia ustanawia 
specjalne warunki przetwarzania 
informacji niejawnych we wszel-
kiego rodzaju systemach teleinfor-
matycznych. Nakazuje między innymi 
dokonanie akredytacji tych systemów, 
w których mają być przetwarzane infor-
macje niejawne.

Natomiast z racji tego, że usługa chmu-
rowa ma charakter cyfrowy, jej wyko-
rzystanie podlega również regulacjom 
wynikającym z  ustawy o  świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. Art. 7 mówi, 
że usługodawca jest zobowiązany za-
pewnić taki poziom bezpieczeństwa, 
by uniemożliwić osobom nieupraw-
nionym dostęp do treści przekazu 
składającego się na usługę. W szcze-
gólności sposobem osiągnięcia takiego 
poziomu zabezpieczeń jest zastosowanie 
technik kryptografi cznych.

Wśród regulacji branżowych warto zwró-
cić uwagę na wykorzystanie rozwiązań 
chmurowych w sektorze publicznym. 
Przy zamawianiu i kontraktowaniu 
takich usług podstawowe znaczenie 
ma Prawo zamówień publicznych, 
które dopuszcza możliwość prze-
twarzania danych w chmurze i kupno 
takich usług w ramach standardowego 
zamówienia publicznego. 

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało 
Standardy Cyberbezpieczeń stwa Chmur 
Obliczeniowych (SCCO), które stanowią 
część Narodowych Standardów Cyber-
bezpieczeństwa. Pierwsza wersja SCCO 
została opublikowana w lutym 2020 roku. 
Ponadto na zlecenie Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów zostały opracowane Wytycz-
ne dla administracji publicznej w zakresie 
wykorzystania usług chmurowych w sek-
torze usług publicznych.

Dostawcy i użytkownicy usług chmu-
rowych powinni w  swojej działalności 
uwzględniać także regulacje o charakterze 
pozaprawnym. Należą do nich wszelkiego 
rodzaju standardy, normy (w tym normy 
ISO), rekomendacje oraz zbiory dobrych 
praktyk. Dookreślają one wskazane na po-

ziomie ustawowym wymagania i zasady 
korzystania z potrzebnych do prowadze-
nia działalności biznesowej systemów tele-
informatycznych. Takie opracowania mogą 
mieć również charakter branżowy. Funk-
cjonują w sektorze bankowym, ubezpie-
czeniowym czy medycznym, jak też mają 
je radcy prawni. 

I  jest jeszcze jedna istotna kwestia. 
W związku z tak dużym rozproszeniem 
regulacji prawnych dotyczących chmury, 
szczególnego znaczenia nabiera umowa 
cywilnoprawna zawierana między usługo-

Zdaniem integratora 

n Piotr Wieczorek, CEO, FOTC
Według analityków wartość polskiego rynku usług chmurowych w cią-

gu ostatnich dwóch lat podwoiła się, co potwierdzają nasze obserwa-

cje. Tylko w 2021 roku dwukrotnie wzrosła liczba naszych klientów. 

Towarzyszył temu lawinowy wzrost zainteresowania narzędziami do 

komunikacji i współpracy. Obecnie największym potencjałem do roz-

woju usług chmurowych w Polsce wydaje się charakteryzować sektor 

MŚP. Barierę dla chcących wykorzystywać aplikacje w chmurze stanowi 

obawa przed nieudanym wdrożeniem oraz brak wsparcia. Dlatego Google kładzie 

duży nacisk na budowanie kanału partnerskiego i naszego zaangażowania w cały 

proces. W obszarze Google Cloud Platform największe wykorzystanie chmury wi-

dzimy w branżach takich jak: ochrona zdrowia, digital native oraz gaming. 

         n Tomasz Dwornicki, prezes zarządu, Hostersi
Pandemia przyspieszyła przyjęcie chmury w Polsce o wiele lat. Dzisiaj 

coraz mniej klientów pyta czym jest chmura i na ile jest bezpieczna, 

za to coraz więcej szuka konkretnych rozwiązań, które może wy-

korzystać w swoim biznesie, na przykład związanych z analityką. 

Zmianie nie uległa natomiast potrzeba stabilności i bezpieczeństwa 

zastosowanych rozwiązań. Firmy chcą mieć pewność, że oprogramo-

wanie będzie zawsze działać, nawet w przypadku awarii u dostaw-

cy chmurowego. Tym, na co zwracamy szczególną uwagę, jest dobrze 

zaprojektowana już na samym początku infrastruktura i odpowiednie zarzą-

dzanie nią. To pozwala na korzystanie z prawdziwych benefi tów chmury, czyli 

elastyczności, szybkości budowania kolejnych rozwiązań i unikania niepotrzeb-

nych wydatków.

        n Łukasz Kania, Dyrektor ds. Cloud & IT, Solwit
Obserwując zmiany technologiczne oraz to, jak reaguje na nie rynek, za-

kładamy nasilenie się kilku trendów. Wzrośnie zapotrzebowanie na 

kwalifi kacje z obszaru chmurowego, jak też zainteresowanie świad-

czonymi w tym modelu usługami DevOps. Postępowała będzie rów-

nież automatyzacja środowisk chmurowych zgodnie z koncepcją 

Infrastructure as Code. Wzrośnie też liczba systemów wbudowanych 

osiągających status krytyczny pod względem bezpieczeństwa, ale na-

silą się też potrzeby związane z ochroną systemów IoT i embedded. Wi-

dać również wyraźne oczekiwanie skrócenia czasu dostaw oprogramowania. Dla 

nas, jako dostawcy tego typu usług, oznacza to konieczność dalszego budowania 

specjalizacji chmurowej i tym samym zacieśnianie partnerstw technologicznych 

z dostawcami w celu sprawnej i szybkiej realizacji zamówień. 

dawcą i usługobiorcą. Jest podstawowym 
sposobem określania relacji pomiędzy 
poszczególnymi stronami świadczonej 
usługi chmurowej. Odpowiednio spisa-
na, wskazująca wzajemne zobowiązania 
i  uprawnienia, staje się kluczem do do-
brej współpracy biznesowej dostawcy śro-
dowiska chmurowego bądź jego partnera 
z klientami. Ze względu na znaczącą rolę 
umów w kontraktach chmurowych wśród 
przepisów o charakterze ogólnym istotne 
znaczenie będzie miał jeszcze Kodeks cy-
wilny. Warto pamiętać również o nim.  n
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Tajwański producent udowadnia, że chmura może stanowić 
uzupełnienie funkcjonalności serwerów NAS, nie jest natomiast 
konkurencyjna wobec tych urządzeń.

Synology już od kilku lat promuje usługi 
chmurowe C2, świadczone z centrów 
danych producenta, znajdujących się 

w USA, Niemczech i na Tajwanie. Są one 
naturalnym „przedłużeniem” możliwo-
ści zapewnianych przez serwery NAS te-
go producenta – umożliwiają stworzenie 
bezpiecznego środowiska pracy, w którym 
zapewniona jest ciągłość dostępu do fi rmo-
wych informacji i ich bezpieczeństwo. Dane 
przesyłane we wszystkich usługach Syno-
logy C2 szyfrowane są prywatnym kluczem 
AES-256 generowanym po stronie klien-
ta, co chroni je przed nieautoryzowanym 
dostępem, jeszcze zanim opuszczą serwer 
NAS i trafi ą do repozytorium C2. 

W ubiegłym roku w ofercie 
Synology pojawiła się usługa 
C2 Transfer, zapewniająca 
bezpieczne przesyłanie przez 

internet plików do odbiorców wskazanych 
za pomocą ich adresu e-mail lub numeru te-
lefonu. W ramach każdego transferu można 
przesłać do 20 GB plików oraz określić mak-
symalny termin ważności łącza (do 90 dni). 
Odbiorcy są proszeni o zweryfi kowanie toż-
samości przed pobraniem plików za pomo-
cą unikalnego jednorazowego hasła (OTP).

Także w 2021 r. Synology za-
prezentował usługę C2 Pass-
word – menedżer haseł, który 
zapewnia ich automatyczne 

generowanie według ściśle określonych wy-
tycznych (kombinacje liter, cyfr i symboli), 
bezpieczne przechowywanie oraz automa-
tyczne uzupełnianie na ekranach logowania. 
Synchronizacja haseł pomiędzy urządze-
niami jest możliwa dzięki aplikacji mobilnej 
(dostępna dla systemu iOS, wkrótce także na 
Androida), rozszerzeniom przeglądarki lub 
witrynie internetowej C2 Password. Cieka-

wostką jest uzupełnienie tej usługi o moduł 
bezpiecznego przesyłania plików, ale z limi-
tem jednego transferu do 100 MB.

Backup serwerów 
NAS… 
Usługa C2 Storage została 
zaprojektowana w  celu za-

pewnienia ochrony danych zgromadzonych 
na serwerach NAS oraz zagwarantowania 
ich stałej dostępności. Za pomocą zainsta-
lowanego w  serwerze oprogramowania 
Hyper Backup możliwe jest tworzenie za-
pasowych kopii znajdujących się na nim 
danych w chmurowym repozytorium C2 
Storage oraz objęcie ich mechanizmami 
deduplikacji i wersjonowania. 

Z kolei funkcja Hybrid Share rozszerza 
przestrzeń dyskową serwera NAS o  do-
datkową pojemność, która dostępna jest 
dla użytkowników w transparentnym mo-
delu. Taki udział rozpoznawany jest ja-
ko zwykły współdzielony folder, ale może 
być podłączony do maksymalnie 10 serwe-
rów w różnych lokalizacjach. Dzięki temu 
wszyscy ich użytkownicy mogą pracować 
na tych samych danych. Ostatnio usługa 
Hybrid Share została rozbudowana o obsłu-
gę kopii migawkowych.

…oraz komputerów 

Z kolei C2 Backup jest usłu-
gą, która umożliwia tworzenie 

zapasowych kopii plików przechowywa-
nych na komputerach i serwerach z syste-
mem Windows (wkrótce również macOS) 
i w chmurze Microsoft 365 (wiadomości 
e-mail w usłudze Exchange Online i pliki 
w OneDrive for Business) oraz zarządza-
nie nimi za pomocą intuicyjnej konsoli. Za-
bezpieczane są całe partycje, które można 
później przywrócić na „czystym” sprzęcie 

(bare-metal), jak też odzyskać pojedyncze 
foldery, pliki i obiekty (M365). Backup mo-
że być prowadzony według harmonogra-
mu lub w  razie wystąpienia określonego 
zdarzenia. W trakcie jego wykonywania ko-
piowane są tylko zmienione dane, co umoż-
liwia ograniczenie wykorzystania przest-
rzeni w chmurze i przepustowości łącza. 

Funkcjonalność usługi C2 Backup wkrót-
ce będzie rozbudowana. Wprowadzone zo-
staną mechanizmy ułatwiające jej masowe 
wdrażanie zarówno lokalnie, jak i w chmu-
rze. Pojawi się funkcja aktywnego monito-
rowania, w tym wysyłania do administrato-
rów powiadomień e-mail w przypadku wy-
stąpienia nietypowych zdarzeń.

Centralne zarządzanie przez 
administratorów użytkow-

nikami, grupami, stacjami roboczymi 
i jednokrotnym logowaniem (SSO, za po-
średnictwem protokołu SAML 2.0) w ca-
łym przedsiębiorstwie zapewnia usługa 
C2 Identity. Także użytkownicy mogą 
zarządzać samodzielnie swoimi danymi 
uwierzytelniającymi i osobowymi (adres fi -
zyczny i e-mail, numer telefonu itp.) poprzez 
samoobsługowy portal.

C2 Identity umożliwia administratorom 
IT tworzenie lokalnych serwerów LDAP 
(przy użyciu serwera Synology NAS lub ja-
ko kontener środowiska Docker), charak-
teryzujących się małymi opóźnieniami 
i  gwarantujących uwierzytelnianie także 
w trybie off line. Zarówno w wersji lokalnej,
jak też chmurowej, jest funkcja importu 
katalogów z innego serwera LDAP, Active 
Directory, Microsoft 365, Google Workspace 
lub poprzez import pliku CSV.

Bezpieczne dane 

Dodatkowe informacje:
Przemysław Biel, Sales Channel Manager Poland, Synology 

pbiel-a@synology.com

w chmurze Synology
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Zabezpieczenie wszystkich fi rmowych informacji zgromadzonych w środowisku Microsoft 365 
możliwe jest dzięki wysoce skalowalnej usłudze Cloud-to-Cloud Backup oraz współpracującemu 
z nią repozytorium Barracuda Cloud Storage.

W ielu użytkowników usługi Mi-
crosoft 365 nie ma wystarczają-
cej wiedzy dotyczącej strategii 

tego usługodawcy odnośnie do zabezpie-
czania danych jego klientów. Rzeczywistość 
jest taka, że usunięte dane przechowywane 
są w „koszu”, ale tylko przez 93 dni. Co wię-
cej, Microsoft zaleca samodzielne wykony-
wanie backupu danych za pomocą narzędzi 
fi rm trzecich.

Jednak samodzielne, prowadzone ręcznie 
przywracanie całych folderów lub skrzynek 
pocztowych to żmudny proces, a jeśli po-
trzebne dane mają krytyczne znaczenie, 
oznacza to kosztowny przestój, na który fi r-
my nie mogą sobie pozwolić. Należy również 
pamiętać o regulacjach w wielu branżach, 
które defi niują niekiedy bardzo szczegółowe 
wymagania, jak np. zakres danych, okres ich 
przechowywania, czy czas potrzebny na ich 
przywrócenie w wypadku awarii. Dlatego 
fi rma Barracuda stworzyła usługę Cloud-to-
-Cloud Backup, która zapewnia komplek-
sową, ekonomiczną, skalowalną ochronę 
danych zgromadzonych w  środowisku 

Microsoft 365. W repozytorium Barracuda 
Cloud Storage automatycznie tworzone są 
kopie zapasowe wszystkich danych z poczty, 
OneDrive for Business, Teams i SharePoint. 
Dzięki temu dostęp do danych jest możliwy 
nawet, gdy nie działa Microsoft 365.

Dostęp do zabezpieczonych w  usłudze 
Cloud-to-Cloud Backup danych można uzy-
skać z dowolnego urządzenia podłączonego 
do internetu – także bezpośrednio przez pra-
cowników będących właścicielami danych. 
Zarządzanie całym środowiskiem backupu 
jest bardzo proste, dzięki czemu dział IT nie 
jest obciążany nadmierną pracą. Dostępne 
są funkcje odczytywania, przeszukiwania 
i przywracania konkretnych obiektów, fol-
derów i skrzynek pocztowych, jak też wyszu-
kiwania obiektów w określonym przedziale 
czasu lub utworzonych przez konkretnego 
użytkownika. Dane można przywrócić na 
pierwotnym koncie użytkownika, w osob-
nej lokalizacji albo na dowolnym innym 
wskazanym koncie.

Cloud-to-Cloud Backup to rozwiąza-
nie kompletne, które nie wymaga utrzymy-
wania zewnętrznej pamięci masowej. Co 
więcej, fi rma Barracuda w cenie wynajmu 
usługi gwarantuje nieograniczone miejsce 
na przechowywane dane, co oznacza brak 
zmartwień i dodatkowych kosztów w mia-
rę rozwoju fi rmy klienta. Zapewniono też 
bardzo prosty mechanizm licencjonowania 
– należy wykupić licencje dla minimum 10 
użytkowników, a wraz z rozwojem fi rmy ist-
nieje możliwość dokupienia dodatkowych 
licencji.

Dane przesyłane do usługi Cloud-to-
-Cloud Backup szyfrowane są 128-bito-
wym kluczem SSL, zaś te przechowywane 
w repozytorium Barracuda Cloud Storage 
są chronione przez 256-bitowe szyfrowa-
nie AES. Środowisko to ma przyznany cer-
tyfi kat SSAE Type II i przechodzi regularne 
zewnętrzne kontrole. Jeszcze większy po-
ziom bezpieczeństwa zapewnia uwierzy-
telnianie wieloskładnikowe, ograniczanie 
liczby adresów IP logowania oraz bazują-
ca na rolach kontrola dostępu, która pozwa-
la określić uprawnienia poszczególnych 
użytkowników. 

Na stronie www.barracuda.com/
cloud-service/signup/ccb dostępna jest 
30-dniowa bezpłatna wersja próbna 
usługi Cloud-to-Cloud Backup.

Barracuda ułatwia ochronę danych 

Dodatkowe informacje:
Mariusz Bajgrowicz, Channel Sales Manager Poland, Kappa Data

mariusz.bajgrowicz@kappadata.pl

w Microsoft 365

Checklista do weryfi kacji, 
czy fi rma w prawidłowy sposób prowadzi backup 

4  Czy backup wspiera 

wszystkie wykorzysty-

wane aplikacje Micro-

soft 365?

4  Czy można samodzielnie 

ustawić częstotliwość 

wykonywania kopii?

4  Czy można swobodnie 

nawigować wśród 

zabezpieczonych 

danych i czy są one 

zindeksowane?

4  Czy zabezpieczane dane 

są szyfrowane?

4  Czy istnieje plan przy-

wrócenia danych na wy-

padek awarii? Jeśli tak, 

czy operacja ta została 

przećwiczona i wiado-

mo, ile czasu zajmie?

4  Czy kopie backupowe 

przechowywane są 

u dwóch różnych 

dostawców?

4  Czy wiadomo, gdzie 

należy zgłosić się po 

pomoc na wypadek pro-

blemu przy odzyskaniu 

danych i czy klient ma 

całodobowe wsparcie 

dostawcy?

4  Czy backup obejmuje 

również dane pracowni-

ków zdalnych i kontrak-

towych (spoza przedsię-

biorstwa)?
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W ostatnim czasie ważnym elementem, 
który decyduje o wyborze tego, a nie inne-
go producenta jest to, czy radzi on sobie 
z problemem zachowania ciągłości do-
staw, który od jakiegoś czasu trapi rynek. 
Są dostawcy, którzy każą swoim odbior-
com czekać na zakupiony sprzęt nawet 
3–4 miesiące. W rezultacie wiele projek-
tów zostaje zamrożonych, jeśli klient mo-
że albo wręcz musi poczekać. 

W obszarze bezpieczeństwa sieci wy-
raźnie rośnie zainteresowanie rozwiąza-
niami MFA (Multi-Factor Authentication), 
czyli uwierzytelniania wieloskładnikowe-
go, najczęściej realizowanego w formie 
dwuskładnikowej (2FA). Przy odpowied-
niej implementacji wyraźnie zwiększa to 
bezpieczeństwo, co przekłada się na ogra-
niczenie kradzieży tożsamości. W 2FA, 
które staje się powoli standardem, stosuje 

się – oprócz tradycyjnej metody login plus 
hasło – dodatkowy składnik: token sprzę-
towy lub programowy, kod SMS albo wia-
domość push, potwierdzające, że osoba, 
która się właśnie loguje jest tą, za którą się 
podaje. 

Przewodowo czy nie? 
Bez wątpienia w temacie sieci bezprze-
wodowych dzieje się znacznie więcej niż 
w przewodowych. Jeszcze zanim zdąży-
liśmy się na dobre przyzwyczaić do stan-
dardu Wi-Fi 6, szybkimi krokami zbliża 
się jego kolejna generacja. Pod koniec lu-
tego 2022 roku Qualcomm zaprezentował 
FastConnect 7800 – pierwszy chip obsłu-
gujący Wi-Fi 7. Można spodziewać się, że 
w  tym roku więcej dostawców pójdzie 
w ślady tego dostawcy i niedługo na ryn-
ku będzie można znaleźć kolejne produkty 
obsługujące nowy standard. 

Czy multigigabitowe sieci Wi-Fi 6 
i  Wi-Fi 7, które mogą bez większych 
problemów obsłużyć wiele urządzeń jed-
nocześnie, stają się realną alternatywą dla 
sieci kablowych? Czy warto inwestować 
w okablowanie i infrastrukturę przewo-
dową? W dającej się przewidzieć przy-
szłości nie ma sensu stawiać takich pytań. 
Podstawą budowy nowoczesnej sieci nie 
tylko w korporacjach, ale także w mniej-
szych przedsiębiorstwach jest synergia 

Kolejne, coraz to doskonalsze standardy Wi-Fi nie zmienią 
tego, że obie sieci – przewodowa i bezprzewodowa – będą 
się zawsze uzupełniać. W tym kontekście nową szansą biz-
nesową dla integratorów staje się obszar audio-wideo. 

Jeśli chodzi o trendy zakupowe, to cho-
ciaż coraz większą rolę na polskim 
rynku pełni jakość rozwiązania sie-

ciowego, cena nie straciła na znaczeniu. 
Modernizując swoją infrastrukturę sie-
ciową co kilka lat, klienci zwracają uwa-
gę na koszt jej utrzymania w perspektywie 
cyklu życia inwestycji. Przy założonym 
budżecie starają się osiągnąć jak najlep-
szy stosunek ceny do jakości. Można przy 
tym zauważyć, że coraz więcej firm wy-
biera rozwiązania uznanych marek. Tym 
bardziej, że nawet tzw. A-brandy potrafią 
sporo obniżyć cenę w ramach większych 
projektów. Co do mniejszych klientów, 
ich potrzeby zaspokajają dostawcy, któ-
rzy – nie oferując rozwiązań klasy enter-
prise – zapewniają funkcjonalność w pełni 
odpowiadającą wymogom niewielkiego  
biznesu.

LAN i Wi-Fi 
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Synergia sieci 

AV over IP to 
biznesowa 
szansa dla 
firm IT. 

Nadchodzi siódma generacja Wi-Fi
Wi-Fi 7 to komercyjna, przyjęta oficjalnie przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance 

i łatwiejsza do zapamiętania nazwa standardu 802.11be (tak jak wygodniej 

było standard 802.11ax nazwać Wi-Fi 6, zaś 802.11ac – Wi-Fi 5). Podobnie 

jak wszystkie poprzednie standardy, Wi-Fi 7 będzie wstecznie kompatybilny. 

Ale – co oczywiste – żeby wykorzystać wszystkie jego przewagi potrzebny 

będzie nowy sprzęt po obu stronach łącza bezprzewodowego. A przewagi te 

wynikają przede wszystkim z dwukrotnie większej szerokości kanału Wi-Fi 

6/E – do 320 MHz. Ograniczeniem jest to, że większa szerokość kanału jest 

dostępna tylko w paśmie 6 GHz, z maksymalnie trzema kanałami 320 MHz. 

Jednak Wi-Fi 7 będzie mógł łączyć części pasm 5 i 6 GHz, aby zapewnić więk-

szą przepustowość. Umożliwi to technika Multi-Link Operation (MLO) służąca 

do agregacji pasma Wi-Fi. Działając podobnie jak Link Aggregation (lub bon-

ding) w sieciach przewodowych, MLO umożliwi łączenie pasm 5 i 6 GHz w jed-

ną sieć/połączenie Wi-Fi. Co więcej, MLO będzie dostępna w dwóch trybach: 

load balancingu oraz failover.
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LAN i WLAN. Owszem, nowe standardy 
bezprzewodowe bez wątpienia wpłyną 
na znaczny wzrost poziomu obsługi użyt-
kowników. Jednak pełne wykorzystanie 
ich możliwości technicznych będzie na-
kładać również wyższe wymagania na 
część przewodową, która jest niezbędna. 
Kluczem jest więc zrównoważony rozwój 
obu części infrastruktury. A w tworzeniu 
takiego konwergentnego środowiska bez 
wątpienia pomaga świadomość zalet i wad 
obu rodzajów sieci. 

Sieć bezprzewodową można zbudować 
szybko i objąć nią znaczny obszar (przy 
wykorzystaniu topologii mesh). Wi-Fi 
kosztuje też zazwyczaj znacznie mniej niż 
Ethernet, nawet we wdrożeniach na dużą 
skalę. Parametry wydajnościowe, jakie za-
pewnia, zwykle w zupełności wystarczają 
do pracy biurowej – stron internetowych, 
poczty e-mail czy wideokonferencji. Ale, 
co najważniejsze, Wi-Fi w praktyce reali-
zuje ideę mobilności i oderwania się od 
biurka.

W bezprzewodowym świecie nie 
wszystko jest jednak takie cudowne. Za-
pewniając wygodę, Wi-Fi jako medium ra-
diowe jest bardzo podatne na zakłócenia 
elektromagnetyczne i kolejne generacje 
nie rozwiązują tego problemu. Zazwy-

czaj sieć bezprzewodowa jest też wyraź-
nie wolniejsza od kablowej, nie mówiąc 
o opóźnieniach. Wynikają one z tego, że 
protokół Wi-Fi działa jako dodatkowa 
warstwa dla Ethernetu. W  dodat-
ku Wi-Fi często wyraźnie zwal-
nia, gdy dostosowuje się do innych 
urządzeń współużytkujących połą-
czenie bądź próbuje ograniczyć za-
kłócenia (a czasem po prostu sygnał 
jest zbyt słaby). 

Ze swej natury sieć Wi-Fi jest też mniej 
bezpieczna niż kablowy Ethernet. Prze-
syłane bezprzewodowo dane mogą zostać 
przechwycone, choć dzisiaj zdarza się to 
już rzadko. Znacznie bardziej prawdo-
podobne może być natomiast to, że sieć 
bezprzewodowa będzie wykorzystywa-
na przez nieuprawnionego użytkownika 
albo takiego, który używa urządzenia nie-
spełniającego wymogów bezpieczeństwa. 

Kolejny ważny fakt: sieci przewodowe są 
bardziej niezawodne. Fizyczny kabel jest 
znacznie mniej podatny na zewnętrz-
ne zakłócenia elektromagnetyczne, któ-
re mogą powodować utratę danych. 
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Zdaniem specjalisty

nRobert Gawroński, SMB Channel 
Manager, TP-Link
Standard Wi-Fi 6 otwo-

rzył nowe możliwości, 

jeżeli chodzi o przepu-

stowość WLAN, która 

przestała być wąskim gar-

dłem fi rmowych sieci. Pręd-

kość nawet powyżej 1 Gb/s podczas 

transmisji bezprzewodowej stała się 

jak najbardziej osiągalna. Zastosowa-

nie infrastruktury sieciowej w stan-

dardzie Wi-Fi 6 wymusza również 

modernizację infrastruktury przewo-

dowej, ponieważ LAN będzie nieod-

łącznym i ważnym elementem jeszcze 

przez długi czas. Między innymi dlate-

go, że stanowi bazę do budowy innych 

systemów: sieci bezprzewodowych, 

monitoringu wizyjnego czy też syste-

mów automatyki budynkowej. Wciąż 

nieobce są także sytuacje, kiedy admi-

nistratorzy fi rmowych sieci preferu-

ją połączenia przewodowe, między 

innymi z powodów bezpieczeństwa. 

Infrastruktura kablowa fi zycznie unie-

możliwia podłączenie prywatnych 

urządzeń pracowników, takich jak 

telefony, do fi rmowej sieci.

nAleksander Turski, Sales 
Engineer, Zyxel Networks 
Zawsze należy przeanali-

zować potrzeby oraz po-

siadany sprzęt pod kątem 

budowy nowej sieci czy 

modernizacji już posiada-

nej. Obecnie coraz więcej urzą-

dzeń, takich jak serwery czy sieciowe 

macierze dyskowe, dysponuje inter-

fejsami działającymi z prędkościami 

2,5/5/10 i więcej Gb/s w pełnym du-

pleksie. Oznacza to, że aby w pełni wy-

korzystać możliwości takich maszyn 

w lokalnej sieci, należy zapewnić od-

powiednie przełączniki, które poradzą 

sobie z obsłużeniem prędkości prze-

syłania danych w obu kierunkach. Dla-

tego przy modernizacji lub budowie 

nowych sieci warto stawiać na przy-

najmniej 10-gigabitowe połączenia, 

niejednokrotnie zagregowane na po-

ziomie przełączników, co wpłynie na 

wydajność pracy całego środowiska. 

Tak czy inaczej, solidna sieć przewodo-

wa jest wydajna i odporna na awarie.
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Zapewnia też większą przepustowość 
i  znacznie mniejsze opóźnienia. Sieć 
przewodowa jest też prosta w obsłudze 
– właściwie zainstalowane połączenie 
kablowe będzie działać z wymaganą 
wydajnością. Znacznie łatwiej tak-
że jest w sieci kablowej rozwiązywać 
problemy techniczne. Co więcej, jest 
mało prawdopodobne, aby ktoś włamał 
się do sieci fi rmowej „podsłuchując” kabel 
Ethernet. Dzięki standardowi Power over 
Ethernet (PoE) sieć kablowa, oprócz prze-
syłania danych, może zapewniać sporej 
mocy zasilanie urządzeniom końcowym, 
takim jak chociażby kamery monitoringu.

Kabel ma też oczywiście swoje wady. Co 
prawda, nie ma potrzeby przeprowadza-
nia żmudnych rekonesansów po obiekcie 
z laptopem w ręku, by na podstawie siły 
sygnału radiowego określać rozmiesz-
czenie punktów bezprzewodowych, ale 
prawidłowy proces projektowania sieci 
kablowej wymaga namysłu, czasu i wy-
siłku. Najlepszym rozwiązaniem jest 
uwzględnienie traktów kablowych pod-
czas budowy lub rearanżacji obiektu, po-
nieważ każda późniejsza zmiana staje się 
mniejszym lub większym problemem. 
Jeśli instalacja została przeprowadzona 
dawno, użyty rodzaj okablowania może 
uniemożliwiać wykorzystanie szybszych 
standardów Ethernetu. 

Samo okablowanie, w zależności od te-
go, gdzie jest prowadzone, może wpływać 
znacząco na koszty. Tak jest w przypadku 
instalacji wymagającej kabla w przestrze-
ni przeznaczonej do cyrkulacji powietrza 
z ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(HVAC). Potrzeba wtedy okablowania 
klasy plenum, cechującego się ogniood-
pornością i  niską toksycznością dymu. 
Sam proces zakańczania przewodów wy-
maga umiejętności technicznych, specjal-
nych narzędzi i testowania. 

W budynkach biurowych, salach widowi-
skowych czy wykładowych przybywa in-
teraktywnych ekranów oraz ścian wideo, 
rozwiązania AV stały się więc w ostat-
nich latach szczególnie gorącym tema-
tem także dla producentów rozwiązań 
sieciowych. Od wyposażenia dużych kor-
poracyjnych sal konferencyjnych przez 
instalacje digital signage, po salki „huddle 
room” – AV stało się sposobem tworzenia 
nowego środowiska pracy, które bardziej 
angażuje użytkowników i umożliwia inte-
rakcje w czasie rzeczywistym.

Zainteresowanie producentów sieci 
IT tym obszarem wynika z tego, że przez 
ostatnie lata w branży proAV przyspieszy-
ło zastępowanie tradycyjnych instalacji 
audio-wideo infrastrukturą IP. Standard 
AV over IP wprowadza bowiem funda-
mentalną zmianę – umożliwia przesyła-
nie dźwięku i obrazu w pakietach.

Z punktu widzenia integracji, wdroże-
nie AV over IP jest znacznie mniej cza-
sochłonne i  bardziej ekonomiczne niż 
tradycyjne AV. Wyeliminowany jest dłu-

gi proces prowadzenia specjalistycznych 
kabli od procesora sterującego do każde-
go elementu instalacji, zakańczania złączy 
i późniejszego testowania wszystkiego. 
AV over IP daje też znacznie większe 
możliwości skalowania, gdyż umożliwia 
podłączenie kolejnych przełączników IP 
w celu rozszerzenia konfi guracji.

Wobec szybkiego rozwoju oferty roz-
wiązań sieciowych AV over IP, na pierwszy 
plan w projektowaniu instalacji audio-wi-
deo wysuwa się temat konwergencji AV/
IT. Jej przeprowadzenie daje możliwość 
jednoczesnego korzystania z danych, ko-
munikacji oraz sygnału AV przy użyciu tej 
samej infrastruktury sieciowej. W alterna-
tywnym scenariuszu AV over IP jest wdra-
żane w całkowicie odseparowanej sieci, 
która nie jest połączona z fi rmową infra-
strukturą sieciową dla danych.

Z jednej strony za konwergencją, czy-
li umieszczeniem urządzeń AV w  sieci 
IT, przemawiają możliwości stworzenia 
skonsolidowanego zarządzania i  poje-
dynczego wsparcia oraz oszczędności na 
kosztach infrastruktury. Z drugiej strony, 
chociaż korzyści z  konwergencji mogą 
być znaczące, to wiąże się ona z potencjal-
nie istotnymi wyzwaniami dotyczącymi 
kompresji sygnału i bezpieczeństwa sie-
ci. Dlatego utrzymanie wyraźnej granicy 
między sieciami i aplikacjami AV i IT ma 
wciąż swoich zwolenników. Bez względu 
na wybór podejścia, wiedza o możliwo-
ściach zapewnianych przez AV over IP 
daje integratorom IT szansę na rozwinię-
cie swojego biznesu w zupełnie nowym, 
nieeksplorowanym dotąd obszarze.  n

Zdaniem integratora 

n Tomasz Busłowski, wiceprezes zarządu, NetFormers
Tworząc bezpieczną sieć warto uruchomić mechanizmy ochro-

ny w architekturze SASE (Secure Access Service Edge) – zarówno 

dla systemów IT w sieci korporacyjnej, jak i dla użytkowników 

zdalnych. Nie wymagają one inwestycji w infrastrukturę, są 

szybkie i proste do wdrożenia, a fi rma błyskawicznie zyskuje 

wysoki poziom ochrony swoich zasobów. Kolejnym krokiem jest 

wdrożenie skutecznego rozwiązania monitoringu ruchu sieciowego, 

aby wiedzieć co dzieje się w sieci i gdzie występują problemy aplikacyjne. Po-

winno mu też towarzyszyć rozwiązanie do analityki bezpieczeństwa, służące 

do wykrywania anomalii w ruchu sieciowym i detekcji zagrożeń, w tym oznak 

działania złośliwego oprogramowania. Dodatkowym zabezpieczeniem, nie-

mniej ważnym niż poprzednie, jest wdrożenie mechanizmu dwuskładnikowe-

go uwierzytelniania, chroniącego dostęp do systemów i aplikacji biznesowych. 
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Porównanie standardów Wi-Fi 6/E i Wi-Fi 7

Wi-Fi 6/E Wi-Fi 7

Szerokość kanału radiowego
160 MHz (do 3 kanałów w paśmie 

5 GHz i 7 w paśmie 6 GHz)
320 MHz (do 3 kanałów

 w paśmie 6 GHz)

Modulacja 1024-QAM 4096-QAM

Maksymalna liczba strumieni danych 8 16

Maksymalne pasmo na strumień 1,2 Gb/s (160 MHz) 2,4 Gb/s (320 MHz)

Teoretyczny maksymalny transfer danych 9,6 Gb/s (8×8) 46,1 Gb/s (16×16)
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W grudniu Sophos zaprezentował pierwszą w ofercie tego producenta rodzinę przełączników 
sieciowych. Do zaprojektowania sprzętu wykorzystano rozbudowaną wiedzę dotyczącą profe-
sjonalnych rozwiązań chroniących sieć, jak też zapewniono współpracę obu grup tych urządzeń.

Przełączniki Sophos Switch to sprzęt 
warstwy dostępowej, który zapewnia 
bezpieczną i wydajną pracę w fi rmo-

wej sieci podłączonych do niego urządzeń. 
Zarządzanie nimi odbywa się –  tak jak 
wszystkimi pozostałymi rozwiązaniami 
ochronnymi Sophos – poprzez gwarantu-
jący pełną widzialność całej infrastruktury 
panel Sophos Central.

– Przełączniki sieciowe były brakującym 
ogniwem w naszej bardzo bogatej ofercie dla 
przedsiębiorstw. Dołączyły one do naszych 
punktów dostępowych sieci bezprzewodo-
wej, łączących oddziały z centralą rozwiązań 
SD-WAN, a także systemów ZTNA, które 
zapewniają bezpieczny dostęp do aplikacji. 
Wszystkie te produkty zostały zaprojektowa-
ne przez naszych inżynierów, co gwarantuje 
ich pełną wzajemną kompatybilność i bez-
problemową pracę w ramach jednego ekosys-
temu. Tak szerokie portfolio daje też lepszą 
pozycję negocjacyjną integratorom – mówi 
Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy w fi r-
mie Sophos.

Na rodzinę Sophos 
Switch składa się łącz-
nie 10 modeli wypo-
sażonych w  8, 24 i  48 
portów (specyfikacja 
modeli w tabelce obok). 
Urządzenia z serii 100 
są wyposażone w por-
ty 1  GbE oraz gniazda 
SFP (1 GbE) lub SFP+ (10 GbE). Modele 
z serii 200 mają porty 2,5 GbE oraz gniaz-
da SFP+. Większość modeli umożliwia za-
silanie podłączonych urządzeń za pomocą 
standardu Power over Ethernet (PoE). Pro-
ducent zaimplementował również wiele 
mechanizmów chroniących podłączony do 
poszczególnych portów sprzęt, jak też za-
pewnił segmentację VLAN oraz kontrolę ja-
kości transmisji danych (Quality of Service).

Przełączniki Sophos mogą być zarządza-
ne na różne sposoby. Chmurowa usługa So-
phos Central umożliwia scentralizowane 
sprawowanie kontroli nad wszystkimi roz-
wiązaniami Sophos, ale możliwy jest też 

Przełączniki sieciowe:

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Nocoń, 

inżynier systemowy, Sophos 
grzegorz.nocon@sophos.com

nowość w ofercie Sophosa

Podstawowa specyfi kacja przełączników Sophos Switch

Model Porty Power over Ethernet

CS101-8 8 x 1 GbE, 2 x SFP (1 GbE) brak

CS101-8FP 8 x 1 GbE, 2 x SFP (1 GbE) 802.3af/at (110 W)

CS210-8FP 8 x 2,5 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) 802.3af/at/bt (240 W)

CS110-24 24 x 1 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) brak

CS110-24FP 24 x 1 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) 802.3af/at (410 W)

CS210-24FP 16 x 1 GbE, 8 x 2,5 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) 802.3af/at (410 W)

CS110-48 48 x 1 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) brak

CS110-48P 48 x 1 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) 802.3af/at (410 W)

CS110-48FP 48 x 1 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) 802.3af/at (740 W)

CS210-48FP 32 x 1 GbE, 16 x 2,5 GbE, 4 x SFP+ (10 GbE) 802.3af/at (740 W)
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dostęp przez przeglądarkę do indywidual-
nego panelu danego przełącznika, sko-
rzystanie z interfejsu wiersza poleceń lub 
użycie protokołu SNMP. Samo wdrożenie 
i skonfi gurowanie przełączników Sophos 
jest bardzo proste – wystarczy wprowa-
dzić numer seryjny urządzenia w Sophos 
Central i rozpocząć proces rejestracji.

Przełączniki Sophos stanowią idealne 
rozwiązanie dla małych i  średnich fi rm, 
a  także oddziałów większych przedsię-
biorstw, w  których bezpieczna łączność 
z centralą zapewniana jest z wykorzysta-
niem rozwiązań ochronnych tego produ-
centa (fi rewall w głównym biurze i urzą-
dzenia SD-RED w zdalnych lokalizacjach). 
Świetnie sprawdzą się także w punktach 
sprzedaży detalicznej –  dzięki portom 
PoE łatwo można podłączyć do nich takie 
urządzenia jak drukarki, kioski sprzedaży 
POS, kamery nadzoru wideo i punkty dos-
tępowe sieci bezprzewodowej. 

Dystrybutorami przełączników Sophos 
Switch w Polsce są: AB, Konsorcjum FEN 
oraz Tech Data.
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Dostępność sprzętu umożliwiającego budowę sieci bezprzewodowej działającej w standardzie 
Wi-Fi 6 jest coraz większa. Zgodne z nim są już niemal wszystkie nowe, w tym budżetowe, 
urządzenia klienckie.

Przedsiębiorcy z takich branż jak hote-
larstwo, gastronomia, logistyka i ha-
le magazynowe, a także biura coraz 

częściej decydują się na wdrożenie łączno-
ści Wi-Fi 6 przy budowie lub modernizacji 
sieci. Wpływ na taką decyzję mają między 
innymi coraz niższe ceny punktów dostępo-
wych. Podstawowe modele w standardzie 
AX1800, takie jak TP-Link EAP610, są tylko 
nieznacznie droższe od urządzeń zgodnych 
ze standardem 802.11ac (Wi-Fi 5).

Wi-Fi 6 zapewnia nie tylko wyższe pręd-
kości transmisji bezprzewodowej. Dzięki 
implementacji takich technik jak OFD-
MA oraz Uplink/Downlink MU-MIMO, 
punkty dostępowe mogą osiągać nawet 
kilkakrotnie większą przepustowość 
w środowiskach z dużym ruchem danych 
niż sprzęt w standardzie Wi-Fi 5, co prze-
kłada się na możliwość podłączenia do 
nich większej liczby urządzeń klienckich. 
Z kolei mechanizm kolorowania BSS eli-
minuje zakłócenia związane z działaniem 
sąsiadujących punktów dostępowych. 

Do portfolio firmy TP-Link trafiły 
w ostatnich miesiącach trzy nowe modele 
punktów dostępowych, zgodnych ze stan-
dardem Wi-Fi 6. Pierwszy z nich, EAP650
(standard AX3000), to urządzenie prze-
znaczone do montażu na sufi cie. Zapew-
nia maksymalną przepustowość transmisji 
danych o wartości niemal 3 Gb/s. Można je 
zasilać za pomocą klasycznego zasilacza, 
jak też poprzez sieć (PoE+ 802.3at). Z ko-
lei EAP610-Outdoor to wersja urządze-
nia z rodziny AX1800, przeznaczona do 
instalacji na zewnątrz budynków, z obu-
dową odporną na warunki atmosferyczne 

(standard IP67). Maksymalna przepusto-
wość tego urządzenia to 1,8 Gb/s. 

EAP615-Wall to natomiast odmiana 
punktu dostępowego z rodziny AX1800, 
montowana naściennie. Jej maksymalna 
przepustowość także wynosi 1,8 Gb/s. Urzą-
dzenie wyposażone jest w 4 porty sieciowe 
– jeden uplink oraz trzy downlink (z któ-
rych jeden może zasilać podłączone urzą-
dzenie za pomocą PoE 802.3af ).

Oprócz tego przeprojektowano dwa do-
stępne wcześniej modele do montażu na 
sufi cie –  EAP610 i  EAP620 HD. Teraz 
oferowane są one w nowej, kompaktowej 
i dyskretnej obudowie o wymiarach wyno-
szących jedynie 160 x 160 x 33,6 mm.

Siecią zbudowaną ze wszystkich nowych 
urządzeń TP-Link można w wygodny spo-
sób centralnie zarządzać za pomocą chmu-
rowej platformy Omada SDN, korzystając 
z jednego interfejsu w przeglądarce lub na 
urządzeniu mobilnym. Omada integru-
je działanie urządzeń sieciowych, w tym 
punktów dostępowych, przełączników 
i bram, instalowanych w różnych lokaliza-
cjach. Rozwiązanie to sprawdza się szcze-
gólnie w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży 
detalicznej, biurach oraz placówkach z wie-
lu innych branż.

Dostęp do platformy jest możliwy po-
przez kontroler sprzętowy, programowy 
oraz debiutujący w drugim kwartale 2022 r. 
kontroler chmurowy. Dzięki takiemu zróż-
nicowaniu klient ma wybór platformy, któ-
ra najbardziej odpowiada jego potrzebom. 
Omada zapewnia też szerokie możliwości 

konfi guracji – do 16 osobnych SSID powią-
zanych z VLAN, co sprawdza się w scena-
riuszu obejmującym na przykład segmenty 
sieci w różnych oddziałach fi rmy.

Omada w automatyczny sposób analizu-
je potencjalne problemy i wysyła sugestie 
dotyczące optymalizacji sieci, a tym samym 
zwiększenia jej wydajności. Pomaga też 
lokalizować źródła zakłóceń i przeciwdzia-
łać im poprzez automatyczne dostosowy-
wanie ustawień kanału i mocy transmisji 
pobliskich punktów dostępowych połączo-
nych z tą samą siecią. O wszystkich pro-
blemach informowani są administratorzy, 
dzięki czemu mogą dokonywać zmian, któ-
rych celem jest poprawa bezpieczeństwa.

Zapewnione zostały również zaawan-
sowane funkcje do uwierzytelniania gości 
odwiedzających placówki, które korzysta-
ją z  rozwiązań TP-Link. Weryfi kowanie 
praw dostępu poprzez SMS lub Facebook 
upraszcza działanie strony powitalnej, aby 
goście nie musieli długo czekać na połącze-
nie, a w razie potrzeby dostępne są też vou-
chery czasowe.

Więcej informacji o Omada SDN znaj-
duje się na stronie: www.tp-link.com/pl/
omada-sdn. Dystrybutorami TP-Link 
w  Polsce są fi rmy: AB, Also, Exclusive 
Networks i NTT System.

TP-Link:  

Dodatkowe informacje:
Robert Gawroński, SMB Channel Manager, TP-Link 

robert.gawronski@tp-link.com
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Systemy zabezpieczające fi rmy Stormshield sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, charak-

terystycznych między innymi dla sieci przemysłowych i szpitali.

S tormshield to europejski producent fi -
rewalli nowej generacji, którego wła-
ścicielem jest koncern Airbus Group. 

Od lat dostarcza nowoczesne rozwiązania do 
ochrony cyfrowej infrastruktury fi rm i insty-
tucji przed atakami. Korzysta z nich ponad 
2 tysiące polskich przedsiębiorstw, zarów-
no publicznych (przykładowo PKP Cargo 
Service i Starostwo Powiatowe w Piasecznie), 
jak też prywatnych (w tym Rossmann i Instal 
Kraków). Są cenione nie tylko za skuteczne 
działanie, ale również za polskie wsparcie 
techniczne, dokumentację oraz możliwość 
korzystania z dostępnego w przeglądarce in-
terfejsu grafi cznego w języku polskim, prze-
tłumaczonego przez inżynierów wyłącznego 
dystrybutora Stormshield – fi rmy Dagma.

Co roku Stormshield organizuje w Polsce 
dwa duże wydarzenia, bogate w warsztaty 
i elementy rozrywkowe – Forum Użytkow-
ników Stormshield oraz Forum Partnerów 
Stormshield. Dodatkowo dla klientów or-
ganizowane są warsztaty online Akade-
mia Bezpieczeństwa Sieci, podczas których 
przedstawiciele Dagmy uczą, jak w praktyce 
najlepiej korzystać z rozwiązań Stormshield. 
Uczestnicy zdobywają wiedzę, która następ-
nie pozwala im samodzielnie skonfi gurować 
je w rzeczywistym środowisku sieciowym. 
Ponadto mają możliwość porozmawiania 
z inżynierami producenta, którzy na co dzień 
pracują z tymi rozwiązaniami.

Produkty Stormshield dostępne są w wersji 
sprzętowej i wirtualnej. Po wdrożeniu moż-
na zarządzać nimi z jednej konsoli Storm-
shield Management Center. Do dyspozycji 
klientów są również narzędzia do zbierania 
i analizowania logów Stormshield Log Su-
pervisor. Rozwiązania te zapewniają kom-
pleksową ochronę sieci IT, ale szczególnie 

są doceniane także w sieciach przemysło-
wych OT (Operational Technology), dzięki 
zapewnianej głębokiej analizie protokołów 
przemysłowych (DPI), współpracy ze ste-
rownikami PLC, możliwości pracy w środo-
wiskach o wysokiej amplitudzie temperatur, 
narażonych na wstrząsy czy wilgoć. Dosko-
nale nadają się także do ochrony infrastruk-
tury szpitali, które są obecnie wyjątkowo 
narażone na cyberataki, a jednocześnie po-
strzegane jako relatywnie łatwy cel.

Stormshield ma w  swojej ofercie dwa 
modele urządzeń UTM/NGFW, których 
konstrukcja oraz zainstalowane oprogramo-
wanie zostały dostosowane do ochrony sieci 
przemysłowych OT. Modele SNi20 i SNi40, 
różniące się tylko wydajnością, zapewniają 
przepustowość fi rewalla wynoszącą (odpo-
wiednio) 2,4 oraz 4,8 Gb/s, zaś przepusto-
wość w tunelu IPsec wynosi 600 i 1200 Mb/s. 

Dzięki połączeniu unikalnej i  transpa-
rentnej integracji sieci (routing i NAT) z za-
awansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, 
integracja urządzeń z rodziny SNi odbywa 
się bez konieczności modyfi kacji istnieją-
cej infrastruktury sieciowej. UTM-y Storm-
shield SNi są wyposażone we wszystkie 
dostępne zaawansowane mechanizmy za-
bezpieczające sieć: przemysłowy fi rewall 
aplikacyjny, IPS, IDS, fi ltrowanie Micro-
soft Services, kontrolę wykorzystywanych 
urządzeń mobilnych, fi ltrowanie bazujące 
na geolokalizacji (kraje, kontynenty), dyna-
miczną kontrolę reputacji hosta, transpa-
rentne uwierzytelnianie (Active Directory 
SSO agent, certyfi katy SSL, SPNEGO), uwie-
rzytelnianie wielu użytkowników w trybie 
cookies (Citrix-TSE) oraz wiele metod uwie-
rzytelniania gości. Opcjonalnie dostępne są 
funkcje przeglądu wykorzystywanych w sie-
ci aplikacji oraz wykrywania podatności.

Szyfrowanie danych przesyłanych proto-
kołem IPSec VPN dostępne jest w modelu 

site-to-site lub client-to-site. Można tak-
że zestawić zdalny tunel SSL VPN w try-
bie Multi-OS (Windows, Android, iOS itp.). 
Administratorzy mogą liczyć na wiele me-
chanizmów zapobiegania włamaniom, au-
tomatycznego wykrywania i  skanowania 
protokołów, kontroli aplikacji, ochrony przed 
atakami Denial of Service (DoS), SQL Injec-
tion, CrossSite Scripting (XSS), złośliwym 
kodem Web 2.0 i skryptami.

Stormshield: profesjonalna ochrona 
z polskim wsparciem

Dodatkowe informacje:
Piotr Zielaskiewicz, Product Manager Stormshield

zielaskiewicz.p@dagma.pl 

Piotr Zielaskiewicz, 
Product Manager, 

Stormshield

W ostatnim czasie mo-
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n Andrzej Gontarz

ca zdalna – rewolucja, która się przyjęła”, 
75 proc. ankietowanych jest zdania, że po za-
kończeniu pandemii praca zdalna powinna 
być łączona z biurową. Za wdrożeniem mo-
delu hybrydowego przemawiają też wyniki 
badania Cushman & Wakefi eld. Dane z tej 
agencji zatrudnienia pokazują, że jednym 
z najważniejszych oczekiwań wobec praco-
dawców przy rekrutacji jest obecnie umoż-
liwianie pracy w formule mieszanej. Można 
powiedzieć, że w najbliższych latach fi rmy 
zostaną skazane na tryb hybrydowy. Muszą 
się więc do tego odpowiednio przygotować. 

Model hybrydowy wymusza stworzenie 
jednolitego, cyfrowego środowiska pracy, 
które pozwoli pracownikom na wykonywa-

nie zadań zarówno z domu, jak i w siedzibie 
fi rmy w niemalże jednakowy sposób. Jego 
podstawą jest efektywny i bezpieczny sys-
tem komunikacji oraz wymiany informacji. 
Dostęp do potrzebnych dokumentów i za-
wartych w nich danych zyskuje w tym kon-
tekście kluczowe znaczenie. 

Cyfrowe środowisko bynajmniej nie ozna-
cza jednak konieczności posługiwania się 
wyłącznie dokumentami w formie elektro-
nicznej. System obiegu i zarządzania do-
kumentami ma zapewniać oraz ułatwiać 
możliwość integrowania i wymiany infor-
macji zawartych w różnych rodzajach do-

Zyskujący coraz bardziej na znaczeniu hybrydowy model pracy 
spowodował, że przedsiębiorstwa muszą myśleć o stworzeniu 
jednolitego, cyfrowego środowiska wykonywania służbowych 
obowiązków. Jego podstawą powinien być efektywny i bezpieczny 
system komunikacji oraz wymiany informacji, bazujący na elektro-
nicznym obiegu dokumentów.

T rudno mówić o perspektywach roz-
woju rynku rozwiązań do przetwa-
rzania dokumentów w oderwaniu 

od modelu pracy, który będzie obowiązy-
wał w najbliższym czasie. Prawie 83 proc. 
uczestników badania „IT Workplace of To-
morrow. Jak tworzyć dobre miejsca pracy 
w IT”, przeprowadzonego przez fundację 
Let’s Manage IT, oczekuje, że po pande-
mii pozostanie przy modelu hybrydowym. 
Zwykle brane są pod uwagę trzy dni pracy 
w domu i dwa w biurze. 

Łączeniem pracy z domu i z biura zain-
teresowani są także przedstawiciele innych 
branż. Jak wynika z opracowanego przez 
Future Business Institute raportu „Pra-

Przetwarzanie 
dokumentów: 

DRUKOWANIE ,  SKANOWANIE I  ZARZĄDZANIE  DOKUMENTAMI

dobry czas na biznes
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Przewidywane okresy cyfryzacji dokumentacji 
w MŚP, w zależności od pokolenia przedsiębiorców
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za rok

za 2–3 lata
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9%
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22_24_Vad 2_2022_tekst przetwarzanie dokumentów.indd   22 30.05.2022   16:37:44



kumentacji. Na znaczeniu zyskuje sprawny 
dostęp w jednym systemie, do niezbędnych, 
wykorzystywanych w celach biznesowych 
treści oraz automatyzacja procesów, szcze-
gólnie w fi rmach przetwarzających duże 
ilości tego samego rodzaju dokumentacji, 
na przykład faktur. Celem jest zapewnienie 
możliwości pracy zespołowej bez względu 
na miejsce wykonywania zadań przez po-
szczególnych pracowników. 

Z jednej strony trzeba więc zagwaranto-
wać sprawne wprowadzanie danych z wciąż 
funkcjonujących w obiegu gospodarczym 
dokumentów papierowych do systemu elek-
tronicznego, w tym ich odpowiednią klasy-
fi kację i przyporządkowanie do właściwych 

procesów. Z drugiej strony natomiast nie-
zbędne jest wdrożenie narzędzi do łatwe-
go, szybkiego i skutecznego wyszukiwania 
potrzebnych informacji. Czasami będą one 
znajdować się w  formie wydruku, który 
może być wciąż wymagany przez regulacje 
prawne czy też zalecany przez zasady biz-
nesowego savoir-vivre’u lub fi rmową kultu-
rę organizacyjną. 

Wyzwania i szanse
Z punktu widzenia integratorów to wręcz 
wymarzony czas na robienie interesów 
w  obszarze przetwarzania dokumentów 
i zarządzania ich obiegiem. W  modelu 
hybrydowym trzeba bowiem zapewnić 

pracownikom od-
powiednie warunki 
w dwóch miejscach 
– w domu i w biu-
rze. I tu, i tu cyfrowe 
środowisko pra-
cy powinno cha-
rakteryzować się 
odpowiednio zde-

fi niowanymi parametrami i podobnym pod 
względem funkcjonalnym wyposażeniem. 
Do tego dochodzi konieczność zastosowa-
nia systemu integrującego poszczególne ele-
menty obiegu informacji i komunikacji. 

Pracownik obsługi płatności musi mieć 
możliwość digitalizacji napływających 
faktur zarówno w domu, jak i w siedzibie
fi rmy. Oczywiście, nie potrzebuje w  obu 
miejscach takiego samego, rozbudowanego 
skanera o dużych gabarytach. W domu po-
winien mieć przenośne oraz łatwe w obsłu-
dze urządzenie. W biurze może natomiast 
korzystać z wielofunkcyjnej maszyny, któ-
ra pozwoli na wykonanie zadań trudnych 
do zrealizowania w warunkach domowych, 
jak na przykład wprowadzenie do systemu 
dokumentów o większych formatach czy 
automatyczne OCR-owanie większej ilości 
materiałów. Ważne, aby dane z obu urządzeń 
były ze sobą spójne i znajdowały się w jed-
nym środowisku informacyjnym. 

Dla integratorów to duże wyzwanie, ale 
i jednocześnie duża – być może nawet już 
w najbliższym czasie niepowtarzalna

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z budową i rozwojem 

cyfrowego środowiska pracy jest zapewnienie odpowiedniej ochrony in-

formacjom, które są przetwarzane w fi rmowych dokumentach. Sposób jej 

zapewnienia musi być przy tym zgodny z wymogami obowiązującego prawa. 

Ten sam stopień bezpieczeństwa musi obowiązywać zarówno w domowym 

miejscu pracy, jak i na stanowisku w biurze. W obu miejscach trzeba zagwa-

rantować możliwości przetwarzania dokumentów zgodnie z obowiązujący-

mi regulacjami – rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą 

o rachunkowości, ustawą o ochronie informacji niejawnych, czy przepisami 

dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa. Stosowane w modelu hybrydowym 

mechanizmy współużytkowania dokumentów czy udostępniania plików 

muszą funkcjonować przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony we 

wszystkich miejscach pracy. 

Analitycy Quocirca zwracają uwagę, że w czasie pandemii 42 proc. gospo-

darstw domowych wymieniło stare modele drukarek na nowsze. Przeważa-

jąca część tych zakupów nie była jednak autoryzowana przez fi rmowe działy 

IT czy działy bezpieczeństwa. Istnieje duże ryzyko, że mogą one nie spełniać 

fi rmowych standardów bezpieczeństwa. 

Inną, wymagającą pilnego rozwiązania kwestią, jest stworzenie i wdrożenie 

stosownych procedur bezpieczeństwa uwzględniających specyfi kę pracy 

w domu. Przykładowo, na tym samym poziomie musi być zapewniona ochro-

na danych osobowych zarówno w domu pracownika, jak i w siedzibie praco-

dawcy. Niedopuszczalne jest więc pozostawianie wydruków z takimi danymi 

na stole w jadalni, gdzie akurat pracuje jeden z domowników, którego dzieci 

odrabiają tam lekcje i zjawiają się zaproszeni goście. Tego typu sytuacje wy-

magają stosownego rozwiązania w ramach fi rmowej polityki bezpieczeństwa 

– jasnych procedur i sposobów postępowania w tym zakresie. 

W trosce o bezpieczeństwo
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–  szansa biznesowa. Wykorzystają ją 
przede wszystkim ci, którzy będą potrafi -
li umiejętnie dobrać i doradzić przedsię-
biorcom wdrożenie stosownych rozwiązań 
dla kształtującego się właśnie cyfrowego 
środowiska pracy. Nie tylko zresztą pod 
wpływem skutków pandemii, lecz także 
za sprawą dziejących się równocześnie od 
dłuższego czasu procesów tzw. cyfrowej 
transformacji.  

To dobry czas na współ-
pracę z  klientami również 
i z tego powodu, że w mo-
mencie ogłoszenia lockdow-
nu fi rmy zazwyczaj na szybko 
wprowadzały rozwiązania 
z zakresu pracy zdalnej. Ad 
hoc dostosowywały posia-
dane zasoby do wymogów 
sytuacji pandemicznej, godząc się (niejed-
nokrotnie świadomie) na tymczasową re-
zygnację z wymaganych standardów. Teraz 
przychodzi czas na analizę sytuacji, weryfi -
kację zastosowanych narzędzi i wdrożenie 
potrzebnych, dopasowanych do własnych 
potrzeb i wymogów systemów informatycz-
nych. To, co sprawdzało się w warunkach 
pandemii, nie musi wcale dobrze funkcjo-
nować w realiach pracy hybrydowej.

Rynek do zagospodarowania
Już w  czasie pandemii zauważalny był 
wzrost zapotrzebowania na rozwiązania 
z zakresu elektronicznego obiegu i przetwa-
rzania dokumentów. Narzędziami do digita-
lizacji dokumentów zaczęły interesować się 
w większym niż wcześniej stopniu mniejsze 
fi rmy i instytucje publiczne.  

Przedsiębiorcy zauważyli bowiem, że 
elektroniczne przetwarzanie nie tylko 
umożliwia pracę zdalną, lecz także służy 
zwiększeniu efektywności funkcjonowa-
nia fi rmy czy instytucji. Jak wynika z rapor-
tu „Paperless 2021” opracowanego przez 
fundację Digital Poland, do głównych zalet 
cyfrowego obiegu zalicza się: bardzo szyb-
ki dostęp do dokumentów niezależnie od 
miejsca pobytu pracownika (80 proc. od-
powiedzi), ograniczenie zużycia papieru, 
prądu, infrastruktury druku (78 proc.), 
możliwość śledzenia drogi danego do-
kumentu i  czynności z  nim związanych 
(78 proc.), a także, co istotne z punktu wi-
dzenia pracodawcy, możliwość monitoro-
wania i zarządzania pracą zdalną (74 proc.).

Potencjał do biznesowego zagospoda-
rowania jest wciąż spory. Jedynie 45 proc. 
ankietowanych w badaniu Digital Poland 
przyznało, że w ciągu wcześniejszych 12 
miesięcy korzystało z  elektronicznego 
obiegu dokumentów do celów służbowych 
lub prywatnych. Jednocześnie jednak tyl-
ko 35 proc. pracowników fi rm posługiwało 
się systemami stworzonymi na potrzeby cy-

frowego obiegu. To informa-
cja ważna dla integratorów, 
gdyż pokazuje skalę moż-
liwości dalszego rozwoju. 
Warto przy tym zauważyć, że 
prawie połowa uczestników 
badania (47 proc.) jest zdania, 
iż dokumenty należy również 
drukować i  przechowywać 
w bezpiecznym miejscu. Ta-

kie podejście poszerza wachlarz rozwiązań 
możliwych do zaoferowania klientom. 

Ze wsparciem sztucznej 
inteligencji
Rosnące potrzeby użytkowników sprawia-
ją, że na znaczeniu zyskują i nadal będą zy-
skiwać systemy zarządzania dokumentami 
(Document Management System, DMS). 
Pozwalają nie tylko gromadzić, przecho-
wywać czy grupować dokumenty, ale także 
w wielu przypadkach rozpoznawać znaj-
dujące się w nich treści. To ułatwia pra-
cę i pozwala szybko znajdować pożądane 
informacje. Doświadczenia fi rm wdraża-
jących takie rozwiązania pokazują, że najła-
twiej zacząć od kilku wybranych obszarów 
(np. faktury, umowy) i sukcesywnie rozsze-
rzać zasięg wykorzystania systemu DMS. 

Jednym z zauważalnych ostatnio tren-
dów jest postępująca automatyzacja proce-
sów przetwarzania dokumentów. Chodzi 
o to, aby w jak największym stopniu odcią-

Zdaniem integratora 

n Radosław Nowak, prezes zarządu, Penta 
Obserwujemy silny wzrost zainteresowania systemami elektro-

nicznego obiegu dokumentów. Klienci wykazują własną inicjaty-

wę w poszukiwaniu informacji na temat możliwości ich wdrażania. 

Hybrydowy model pracy nadal zdecydowanie wzmacnia ten trend. 

Przed pandemią tego rodzaju zapytania należały do rzadkości, teraz 

są na porządku dziennym. Rośnie też popyt na przetwarzanie infor-

macji w chmurze – fi rmy dostrzegają, że mechanizm ten umożliwia łatwe 

korzystanie z zasobów. Doceniają też zdecydowanie szybszy proces wdrożeniowy, 

bez konieczności dostosowywania infrastruktury na potrzeby instalacji systemów.
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żyć pracownika od obróbki zawartości do-
kumentów skanowanych lub przesyłanych 
w cyfrowych plikach. Systemy samoczynnie 
rozpoznają rodzaj znajdujących się w nich 
danych, automatycznie je klasyfi kują i kata-
logują, umieszczają w odpowiednich miej-
scach cyfrowej biblioteki, a  nawet łączą 
z innymi danymi, czy dopasowują do wła-
ściwych procesów biznesowych w fi rmie. 

Inteligentne przetwarzanie dokumentów 
(Intelligent Document Processing, IDP) wy-
korzystuje w coraz większym stopniu roz-
wiązania bazujące na sztucznej inteligencji. 
Dzięki temu odczytywaniem i przetwarza-
niem danych z dokumentów, również tych 
o  nieuporządkowanej strukturze, mogą 
w coraz większym stopniu zajmować się 
systemy informatyczne, nie pracownicy. 

Rozwiązania te wpisują się w  szerszy 
trend automatyzacji procesów biznesowych 
i są z nimi nierozerwalnie związane. Prawie 
trzy czwarte uczestników badania przepro-
wadzonego przez GlobalData stwierdziło, 
że techniki służące automatyzacji zrewo-
lucjonizują ich branżę w ciągu najbliższych 
dwunastu miesięcy. 

Inteligentna automatyzacja, obejmu-
jąca również inteligentne przetwarzanie 
dokumentów, to połączenie technik RPA 
(Robotic Process Automation) z algoryt-
mami sztucznej inteligencji. Z perspekty-
wy resellerów i integratorów ważne jest to, 
że – jak wynika z raportu GlobalData – fi r-
my rozważają jej zastosowanie nie w per-
spektywie najbliższych lat, lecz już obecnie, 
do rozwiązywania konkretnych, pojawia-
jących się tu i teraz problemów. I chociaż 
na polskim rynku nie jest jeszcze zbyt po-
wszechnie wykorzystywana, to przekona-
nie do takiego podejścia również polskich 
użytkowników może owocować konkret-
nymi umowami i wdrożeniami.  n

DRUKOWANIE ,  SKANOWANIE I  ZARZĄDZANIE  DOKUMENTAMI

To, co sprawdzało 
się w pandemii, 
może kuleć 
w realiach pracy 
hybrydowej. 
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Tylko jedna czwarta informatyków dba o ochronę danych zgromadzonych w drukarkach, podczas 
gdy ponad połowa nie korzysta z funkcji uwierzytelniania użytkowników, a trzy czwarte twierdzi, 
że nigdy nie uruchomiło szyfrowania dokumentów – to dające do myślenia wyniki raportu Brothera 
dotyczącego bezpieczeństwa druku.

Urządzenia drukujące często są pomi-
jane przy tworzeniu bezpiecznego 
środowiska pracy. Użytkownicy i ad-

ministratorzy pilnują wdrożenia bezpiecz-
nych procedur na komputerach i telefonach, 
zapominają jednak o tym, że na wydrukach 
też znajdują się poufne dane. Tymczasem wy-
korzystanie standardowych funkcji dostęp-
nych w większości urządzeń w znacznym 
stopniu ułatwia zabezpieczenie dostępu do 
przetwarzanych dokumentów.

Brother od wielu lat podkreśla, że przy 
obecnym wysokim poziomie ilości przetwa-
rzanych i drukowanych danych, firmy kate-
gorycznie powinny minimalizować ryzyko 
ich wycieku. Tym bardziej, że aby zapewnić 
bezpieczne środowisko druku – zarówno 
w biurze, jak też podczas pracy zdalnej – wy-
starczy przeprowadzić właściwą konfigura-
cję urządzeń sieciowych. Jest to szczególnie 

ważne, gdyż aż 11 proc. 
wszystkich incydentów 
związanych z  ochroną 
danych dotyczyło dru-
karek, a 59 proc. przed-
siębiorstw doświadczyło 
przynajmniej jednej sy-
tuacji, w  której firma 
utraciła dane przez brak 
zabezpieczenia urządze-
nia drukującego („Glo- 
bal Print Security Land-
scape”, Quocirca, 2019). 

Tak duża skala pro-
blemów powoduje, że przedsiębiorstwa 
powinny rozważać wdrażanie profesjo-
nalnych urządzeń, które zapewniają wiele 
funkcji ochronnych. Używają szyfrowania 
SSL do ochrony komunikacji w sieci IP oraz 
umożliwiają drukowanie jedynie po uwie-
rzytelnieniu za pomocą kodu PIN lub karty 
identyfikacyjnej w celu uzyskania pewno-
ści, że treść dokumentów jest widoczna tyl-
ko dla uprawnionych użytkowników. 

Większość urządzeń Brother wyposażo-
nych jest w rozwiązanie Secure Function 
Lock, które daje pełną kontrolę nad tym, 
kto może drukować, faksować, skanować 
i kopiować. Funkcja ta umożliwia również 
nakładanie na poszczególnych użytkow-
ników miesięcznych limitów wydruko-
wanych stron, a także możliwości druku 
w kolorze, co pozwala kontrolować kosz-
ty. Materiał skanowany na urządzeniu wie-
lofunkcyjnym można z kolei zabezpieczyć 
hasłem lub poprzez wykorzystanie proto-
kołu szyfrującego SSL. Niektóre urządze-
nia Brother mają też funkcję integracji ze 
środowiskiem Active Directory lub zasto-
sowania protokołu LDAP w celu uwierzy-
telnienia użytkownika.

Dla użytkowników Secure Function 
Lock w  urządzeniach biznesowych do-

stępne jest także opcjonalne rozszerzenie 
Secure Print+. Umożliwia ono odbieranie 
wydruków przez uprawnioną osobę do- 
piero po przyłożeniu karty (flagowe mode-
le mają wbudowany czytnik) lub wpisaniu 
kodu PIN na panelu drukarki. Rozwiązanie 
to działa z systemami Windows i macOS, 
możliwa jest też jego integracja z Active 
Directory. Do pracy zaś nie jest wymagany 
dodatkowy serwer, oprogramowanie lub 
podłączenie do chmury.

niedoceniany aspekt 
bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje: 
www.brother.pl

biuro@brother.pl

Drukarki: 

n  Domyślne, unikalne hasło dostępowe 

do ustawień urządzenia 

n  Filtrowanie adresów IP

n  Opcja wyłączenia nieużywanych pro-

tokołów sieciowych (m.in. telnet, FTP, 

HTTP), które mogą być wykorzystane 

do ataku na sieć lokalną, a także inter-

fejsów sieciowych, na przykład portu 

USB czy modułu sieci bezprzewodowej

n  Możliwość rekonfiguracji menu urzą-

dzenia i ograniczenia dostępnej funk-

cjonalności do niezbędnych funkcji 

realizowanych przez użytkowników

n  Ochrona dostępu do sieci z wykorzy-

staniem protokołu 802.1x

n  Obsługa protokołu sieciowego SNMPv3 

umożliwiającego szyfrowaną komu-

nikację również podczas konfiguracji 

urządzenia i zarządzania nim

w drukarkach Brother
Zabezpieczenia 

Zapraszamy do lektury pełnej wersji 
opracowanego przez Brother raportu 
„The print security blind spot”. 
Jego autorzy prezentują informacje 
o ryzyku, na które wystawiają firmową 
infrastrukturę administratorzy, którzy 
nie przykładają szczególnej wagi do 
zabezpieczania urządzeń drukujących 
i skanujących.
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Czy powtarzane na każdym szkoleniu dla handlowców 
hasło, że klient ma zawsze rację, broni się na współcze-
snym rynku druku? Czego naprawdę oczekują klienci? 
Jak nowoczesne technologie zmieniają podejście do 
zakupu oraz korzystania ze sprzętu do drukowania?

Klienci od zawsze szukają urządzeń 
nie tylko efektywnych ekonomicz-
nie, ale także działających długo 

i bezawaryjnie. Opracowana przez Epson 
atramentowa technologia druku Heat-Free 
idealnie wpisuje się w te potrzeby. To wła-
śnie ta japońska fi rma produkuje urządze-
nia drukujące, które są bardzo efektywne 
i tanie w użytkowaniu. Eliminacja nagrze-
wania – poza widocznymi od razu ogrom-
nymi oszczędnościami na rachunkach za 
prąd – pozwala na rzadsze serwisowanie 
i przekłada się na dłuższą żywotność sprzę-
tu. Jest to kompletne przeciwieństwo la-
serowej technologii druku, gdzie mamy 
do czynienia z podlegającymi cyklicznym 
wymianom bębnami, zasobnikami tonera, 
pasami transmisyjnymi, elementami na-
grzewającymi itd. Drukarki atramentowe 
pobierają nawet do 83 proc. mniej energii 
elektrycznej, a ich produkcja oraz recykling 
części i materiałów eksploatacyjnych ma 
mniejszy negatywny wpływ na środowi-
sko naturalne. 

W urządzeniach Epson praktycznie je-
dynym materiałem eksploatacyjnym jest 
atrament. Co ważne, aplikowany jest nie 
z małych kartridży, a z ogromnie wydaj-
nych „toreb”, co pozwala na jednym zasi-
leniu drukować dziesiątki tysięcy stron, 
zarówno monochromatycznie, jak i w ko-
lorze. Dzięki konsekwentnemu stosowa-
niu technologii Heat-Free w drukarkach 
Epson (np. z  serii EcoTank, WorkForce 
Pro i Enterprise) znajduje się mniej czę-
ści podlegających wymianie niż w  dru-
karkach laserowych czy atramentowych 
starszej generacji. Na polskim rynku ze 
względu na wydajność, prostotę obsłu-
gi i  długowieczność bardzo dużą popu-

larnością cieszą się modele z serii Work-
Force Pro, takie jak WF-M5799DWF (mo-
no) i  WF-C579RDWF (kolor). Te bły-
skawicznie drukujące pierwszą stronę, 
energooszczędne urządzenia wielofunk-
cyjne obniżają koszty druku, jak też jego 
wpływ na środowisko naturalne. 

Klienci drukujący w małych i średnich 
grupach roboczych chwalą też urządzenia 
drukujące z rodziny RIPS, wykorzystują-
ce atrament z zasobników o imponującej 
pojemności 1 i 1,5 litra. Pozwala to osiągać 
ogromną wydajność rzędu nawet 86 tys. 
stron przy pojedynczym zasileniu. Co waż-
ne – używane w tym rozwiązaniu pigmen-
towe tusze Epson DURABrite zapewniają 
najwyższy standard archiwizacji doku-
mentów – są odporne na wodę, upływ cza-
su i promieniowanie UV.

Coraz więcej fi rm nie chce kupować sprzę-
tu, by samodzielnie nim zarządzać, serwi-
sować, ubezpieczać itd. Zamiast tego mogą 
eksploatować urządzenia w sprawdzonym 
i zyskującym na popularności w świecie 
druku modelu usługowym (MPS). Jak to 
działa? Partner najpierw przeprowadza 
analizę, jak funkcjonuje dane przedsię-
biorstwo oraz kiedy i dlaczego pracownicy 
drukują dokumenty, co pozwala wskazać 
obszary wymagające optymalizacji. 

W kolejnym kroku proponuje najlepiej 
pasujące i dobrane rozwiązania, a po do-
starczeniu urządzeń zajmuje się komplek-
sowo ich serwisowaniem, uzupełnianiem 
materiałów eksploatacyjnych i okresowym 
serwisem oraz wsparciem technicznym. 
Umowa gwarantuje ciągłość pracy urzą-

dzeń w najwyższym stopniu ich sprawno-
ści, czyli to, czego oczekuje klient. 

Usługowy model sprzedaży staje się coraz 
popularniejszy. Firmy dostarczające w ten 
sposób sprzęt użytkownikom końcowym 
poszukują urządzeń trwałych, objętych 
dobrym systemem gwarancyjnym i w któ-
rych nie trzeba często wymieniać materia-
łów eksploatacyjnych. Epson dostarcza im 
właśnie takie produkty. Stosowana w nich 
technologia jest znacznie atrakcyjniejsza, 
gdyż pozwala generować wyższe marże niż 
w przypadku laserowej. Poza wygodą i nie-
zawodnością, takie rozwiązanie jest także 
dobre pod względem przewidywalności 
wydatków na utrzymanie zaplecza IT. 

Rozliczanie transakcji w ramach kosztów 
operacyjnych pozwala klientowi na opty-
malizację budżetową. Z kolei dla partnera 
oznacza to komfort prognozowania przy-
chodów, a dla obu podmiotów długofalowa 
relacja biznesowa przekłada się na „spo-
kojną głowę” i poczucie bezpieczeństwa. 
Zaproponowanie właściwego rozwiązania 
zależy przede wszystkim od kompetencji 
i doświadczenia resellera, dlatego Epson ca-
ły czas stawia na edukację i wsparcie swo-
ich partnerów handlowych, umożliwiając 
im oferowanie klientom wartości dodanej 
w postaci wsparcia eksperckiego.

Heat-Free, MPS, DURABrite, czyli… 

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Janiec, MPS Specialist, Epson

krzysztof.janiec@epson.pl
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Epson bez tajemnic

DRUKOWANIE ,  SKANOWANIE I  ZARZĄDZANIE  DOKUMENTAMI
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Wymiana drukarek laserowych na drukarki 
niewymagające użycia ciepła, pozwala 
zredukować zużycie energii i ograniczyć 

szkodliwy wpływ drukowania na środowisko.
Więcej informacji na:

Przełącz się na drukowanie
 

bez użycia ciepła
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Odpowiedzialność za powodzenie cyberataków w dużym 
stopniu jest rozproszona pomiędzy pracowników, działy IT, 
a także zarządy fi rm. Najczęściej praprzyczyną bywa nie-
skuteczna komunikacja pomiędzy tymi grupami. To idealna 
okazja dla fi rm partnerskich, aby ucywilizować u swoich 
klientów podejście do bezpieczeństwa.

łatwym celem łatwym celem 

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Małe firmy  
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z czujności – wręcz przeciwnie, tę trzeba 
będzie podtrzymywać już zawsze. 

Czy wojna wpłynęła na konieczność 
zmiany sposobów zabezpieczania fi rm? 
Na razie nie widać takiej potrzeby – przy-
najmniej z technicznego punktu widzenia. 
Najbardziej zagrożone są podmioty infra-
struktury krytycznej i to one powinny zwra-
cać uwagę na najmniejsze nawet incydenty. 
Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa zde-
cydowanie powinny postawić na budzenie 
świadomości pracowników, bo tematyka 
wojny i kryzysu uchodźczego pojawiła się 
już w kampaniach phishingowych.

Wiedza o rodzajach zagrożeń jest bardzo 
ważna, ale przedsiębiorcy i ich pracownicy 
muszą umieć wybrać odpowiednie rozwią-
zania ochronne, wdrożyć je, zatrudnić eks-
pertów do obsługi, reagować, gdy przyjdzie 
atak, a następnie wyciągać z niego wnioski 
oraz implementować poprawki w strategii 
i taktyce ochrony. Każdy w tych obszarów 
to obecnie gigantyczne wyzwanie i bardzo 
duża szansa dla integratorów.

Niedawno Cisco przeprowadziło badanie 
dotyczące świadomości i  praktyk zwią-
zanych z  cyberbezpieczeństwem wśród 
pracowników w  polskich fi rmach. Jego 
wyniki jednoznacznie wskazują na wie-

le złych nawyków i brak świadomości za-
grożeń. Niemal 20  proc. respondentów 
z Polski przyznało, że wykonywanie zadań 
służbowych w sposób bezpieczny jest skom-
plikowane, gdyż wymaga wpisywania wie-
lu haseł i specjalnych procedur logowania 
w różnych aplikacjach. Z kolei około 10 proc. 
uważa, że cyberbezpieczeństwo tylko zabie-
ra cenny czas, który mogliby poświęcić na 
pracę. Efektywność jest dla użytkowników 
kluczowa – taka postawa może tłumaczyć, 
dlaczego aż 50 proc. badanych omija fi rmo-
we zabezpieczenia przynajmniej raz w ty-
godniu, a 17 proc. każdego dnia. 

Gdy obsługa procedur związanych z och-
roną środowiska IT staje się zbyt złożo-

Charakterystyczną cechą przedsię-
biorców zarządzających małymi 
i średnimi fi rmami jest to, że wyjąt-

kowo często można usłyszeć od nich słowa: 
„my jesteśmy zbyt mali, aby interesowa-
li się nami jacyś cyberprzestępcy…”. I rze-
czywiście – ryzyko przeprowadzenia ataku 
nakierowanego precyzyjnie przeciwko ta-
kiej fi rmie nie jest duże (chyba że pełni ona 
strategiczną funkcję dla bezpieczeństwa 
obywateli), ale nie oznacza to, że nigdy nie 
stanie się ofi arą. Cyberprzestępcy dążą do 
maksymalizowania zysków wszelkimi spo-
sobami. W przypadku małych podmiotów 
ich strategia polega na zautomatyzowaniu 
poszukiwania luk bezpieczeństwa w pod-
łączonych do internetu systemach. Wie-
dzą, że szanse na sukces są duże, bo poziom 
ochrony w takich fi rmach pozostawia bar-
dzo wiele do życzenia.

Zagrożenie na masową skalę, nazywane 
wręcz początkiem pierwszej cyberwojny 
światowej, było prognozowane wraz z agre-
sją Rosji na Ukrainę. Już kilka dni przed 24 
lutego eksperci wskazywali na rozpoczęte 
właśnie ataki, a polski rząd zwiększył po-
ziom ostrzegawczy dotyczący cyberbez-
pieczeństwa. Faktem jest, że do globalnej 
eskalacji nie doszło i na razie widać głów-
nie działania podejmowane przez Rosję 
i Ukrainę przeciwko sobie nawzajem. Nie 
oznacza to jednak, że można zrezygnować 
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na, pracownicy zaczynają traktować je ja-
ko przeszkodę. Respondenci za najbardziej 
uciążliwą wskazywali konieczność tworze-
nia i pamiętania haseł – 10 proc. z nich igno-
ruje zalecenia i do wszystkich systemów ma 
takie same hasła, zaś kolejne 10 proc. przy-
znaje, że regularnie zapomina hasła do apli-
kacji, z których nie korzysta codziennie, 
więc traci czas i cierpliwość będąc zmu-
szonymi do ich resetowania. Tylko 13 proc. 
polskich pracowników korzysta z bezhasło-
wych sposobów uwierzytelniania. 

Także Sophos w  jednej ze swoich an-
kiet skupił się na świadomości polskich 
pracowników dotyczącej cyberzagrożeń. 
Aż 89 proc. z nich potrafi ło wskazać moż-

liwe formy ataków na swoją fi rmę, jednak 
aż 10 proc. w ogóle nie wiedziało jak zare-
agować w przypadku natknięcia się na po-
dejrzany e-mail czy program (w  dużych 
przedsiębiorstwach odsetek ten był niższy, 
nie przekraczając 5 proc.). 

Nie należy się jednak dziwić pracow-
nikom zatrudnionym na nietechnicznych 
stanowiskach – trudno oczekiwać od nich, 
aby znali różnice między takimi zagroże-
niami, jak phishing, vishing, smishing i qu-
ishing… Dlatego wyjątkowo ważne jest 
zaimplementowanie w  fi rmie procedur, 
które precyzyjnie pokierują pracownika 
w przypadku zaobserwowania podejrza-
nej sytuacji.  

Decyzja dotycząca wyboru producenta roz-
wiązań ochronnych jest jedną z najtrudniej-
szych w skali całego procesu zabezpieczania 
przedsiębiorstwa. Od strony marketingo-
wej wszyscy obiecują mniej więcej to samo, 
a szczegóły techniczne bywają tak bardzo 
skomplikowane, że tylko ekspert zrozumie 
różnice między poszczególnymi produk-
tami. Tu oczywiście kluczowa jest rola in-
tegratorów – najpierw powinni oni bardzo 
skrupulatnie poznać środowisko klienta, 
następnie zaproponować systemy, z obsłu-
gi których zostali przeszkoleni i mogą oka-
zać stosowne certyfikaty, wytłumaczyć 
dlaczego tak drogo (ta kwestia podnoszona 
jest przez klientów zawsze, warto więc mieć 
zestaw gotowych odpowiedzi) i po podpi-
saniu kontraktu przeprowadzić wdrożenie. 

Mnogość dostępnych rodzajów rozwią-
zań ochronnych, jak też ich producentów, 
z pewnością nie ułatwia sprawy. Nieodzow-
ne będzie oczywiście wdrożenie oprogra-
mowania antywirusowego do ochrony 
urządzeń końcowych i serwerów, jak też fi -
rewalla nowej generacji zabezpieczającego 
sieć. Niestety, na rynku jest niewielu liczą-
cych się producentów, którzy mają w ofercie 
oba te rodzaje produktów. Wskazane bo-
wiem jest, aby antywirus komunikował się 
z fi rewallem na temat podejrzanych zjawisk 
– zdecydowanie ułatwia to przeciwdziała-
nie tzw. ruchowi bocznemu (lateral move-
ment), obserwowanemu w sytuacji, gdy na 
przykład zdalny pracownik wróci do biura 
z zainfekowanym laptopem, a złośliwy kod 
rozprzestrzeni się na inne stacje robocze nie 
będąc zauważonym przez fi rewalla.

Warto także zwrócić uwagę na nowy 
trend łączenia oprogramowania do backupu 
z mechanizmami antywirusowymi. Pierw-
sze takie rozwiązanie zaprezentował trzy la-
ta temu Acronis, a obecnie drogą tą podążają 
także Commvault i Veeam. W zamyśle twór-
ców takich narzędzi jest całościowe spojrze-
nie na proces zabezpieczania środowisk IT 
i ewentualnego usuwania skutków ataku. 
Dzięki temu można zaproponować kliento-
wi mechanizmy chroniące przed ransom-
ware’em, a gdy te zawiodą – automatyczne 
przywrócenie danych z kopii backupowej.

Kolejnym ważnym narzędziem jest 
oprogramowanie, które weryfi kuje, czy na 
urządzeniach końcowych i serwerach za-
instalowane jest oprogramowanie w naj-
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W kampaniach 
phishingowych 
pojawiła się 
tematyka wojny 
i kryzysu.
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nowszych wersjach i z aktualnymi łatkami 
dotyczącymi bezpieczeństwa. Powodzenie 
znakomitej większości ataków zależy bo-
wiem od tego, że cyberprzestępcy znają lu-
ki w starszych wersjach oprogramowania, 
a następnie próbują je eksploatować. W bar-
dzo dużym stopniu dotyczy to także serwe-
rów NAS – przez ostatnich 
kilka lat byliśmy świadka-
mi kilku poważnych ata-
ków na urządzenia firm 
QNAP, Synology i  WD, 
tymczasem w większości 
przypadków dostępne już 
były odpowiednie łatki.

Zarządy małych firm 
często też zadają pytanie, czy warto inwe-
stować w rozwiązania, które podążają za 
trendami charakterystycznymi raczej dla 
dużych przedsiębiorstw – chodzi o mecha-
nizmy Zero Trust, zaangażowanie sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego w pro-
ces wykrywania zagrożeń itd. Odpowiedź 
jest pozytywna – jak już wspomnieliśmy, 
cyberprzestępcy dokonują ataków w spo-
sób automatyczny, dlatego jak najbardziej 
zautomatyzowana powinna być też ochro-
na. Warto tu pochwalić producentów UTM-
-ów – w ramach jednej rodziny tego typu 
urządzeń zazwyczaj obecne jest to samo 
oprogramowanie, różnica występuje tyl-
ko w skalowalności i wydajności sprzętu. 
Dzięki temu nawet małe oddziały firm ma-
ją taki sam poziom zabezpieczeń jak duże  
korporacje.

Oczywiście, ochroną należy objąć nie tylko 
sieć, serwery i urządzenia końcowe. Wszyst-
ko, co jest podłączone do sieci i ma panel 
administratora, powinno podlegać zabez-
pieczeniu i ciągłej weryfikacji, czy nie zda-
rzył się jakiś incydent. 

Na szczególną uwag za-
sługują tu drukarki, które 
w  kontekście bezpieczeń-
stwa często są ignorowane, 
a przetwarzają równie istot-
ne informacje jak pozostały 
sprzęt IT. Od lat wyposażo-
ne są w zaawansowane funk-
cje komunikacyjne, w tym 

możliwość wysyłania dokumentów do wy-
drukowania pocztą elektroniczną, prze-
syłanie skanów do sieciowych folderów 
użytkowników, często także przez inter-
net do oddalonych biur. Wyposażone są też 
w nośnik pamięci, który tymczasowo (ale 
czas ten bywa bardzo długi) przechowuje 
przetwarzane dokumenty – to jest poten-
cjalna kopalnia złota, jeśli chodzi o infor-
macje wywiadowcze, których poszukują 
cyberprzestępcy.

– Nie trzeba tłumaczyć w jaki sposób każ-
da z  tych funkcji może być wykorzystana 
przez cyberprzestępców. Niezabezpieczona 
drukarka podłączona do firmowej sieci może 
być wykryta za pomocą wyszukiwarek urzą-
dzeń Internetu Rzeczy, takich jak Shodan czy 
Censys. To pozwoli atakującemu na korzysta-
nie z funkcji urządzenia, modyfikowanie jego 
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ustawień, a nawet zmianę hasła, co pozbawi 
właściciela dostępu. Bywały sytuacje, w któ-
rych niezabezpieczona drukarka była wyko-
rzystywana do wysyłania wiadomości e-mail 
typu phishing. Fakt, że pochodziły one z we-
wnątrz firmy, „znieczulał” systemy zabez-
pieczające i częściej trafiały one do adresata 
– mówi Robert Zając, specjalista ds. przed-
sprzedaży w firmie Brother.

Oczywiście skrupulatnej konfiguracji 
należy poddawać każdy nowy instalowany 
sprzęt, ale nie można zapominać też o star-
szych rozwiązaniach, które wciąż funkcjo-
nują i są podłączone do firmowej sieci. Ich 
systemy zabezpieczeń mogą nie być pierw-
szej świeżości, niemniej warto sprawdzić 
czy zmienione zostały domyślne hasła 
użytkowników (listy takich haseł od dawna 
krążą w internecie) i czy dostępne są aktu-
alizacje firmware’u. 

Olbrzymią uwagę należy poświęcić urzą-
dzeniom, które opuszczają firmę – trafia-
ją do serwisu, odsprzedaży lub utylizacji.  
Jeśli są sprawne, koniecznie należy skorzy-
stać z funkcji czyszczenia danych z wbu-
dowanego nośnika. Jeśli nie – należy ten 
nośnik usunąć i zutylizować w bezpieczny 
dla danych sposób.

Kolejną grupą urządzeń, o których zdecy-
dowanie nie wolno zapominać, są telefony 
i tablety – szczególnie te z systemem And- 
roid. Zagraża im zarówno złośliwe oprogra-
mowanie, które albo dostępne jest w skle-
pie Google Play, jak też często instalowane 
przez użytkowników jako samodzielnie 

Ilu pracowników 
wie, co to phishing, 
vishing, smishing  
i quishing? 

W styczniu ukazał się wizjonerski raport Trend Micro oraz miniserial filmowy, który pokazuje, jak może wyglądać świat na początku na-

stępnej dekady i jakie zagrożenia pod względem cyberbezpieczeństwa będą z tym związane. Zarówno dokument, jak i wideo są dostępne 

pod adresem 2030.trendmicro.com. Poniżej zamieszczamy najważniejsze wnioski z raportu: 

Przyszłość cyberbezpieczeństwa

n  Narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji upowszechnią cyber-

przestępczość na zupełnie nową skalę. Szczególnie zagrożone będą 

osoby, które nie dysponują umiejętnościami technicznymi.

n  Ataki spowodują chaos w łańcuchach dostaw, a także fizyczne 

szkody u ludzi poprzez wszczepione im cyberimplanty.

n  Inżynieria społeczna i dezinformacja staną się bardziej namacalne 

i trudniejsze do zignorowania, ponieważ będą dostarczane za po-

średnictwem wszechobecnych, zakładanych na głowę wyświetla-

czy Heads Up Display (HUD).

n  Masowo wdrażane rozwiązania Internetu Rzeczy przyciągną ata-

ki sabotażowe i wymuszenia wymierzone w produkcję, logistykę, 

transport, opiekę zdrowotną, edukację, handel detaliczny i gospo-

darstwa domowe.

n  Zaciemnianie kodu szkodliwych aplikacji z wykorzystaniem 

sztucznej inteligencji praktycznie uniemożliwi ich wykrycie, co 

zmusi działy bezpieczeństwa do skoncentrowania się na reagowa-

niu na incydenty oraz zarządzaniu dostępem i tożsamością.

n  Wszechobecna, bardzo wydajna łączność 5G i 6G przyczyni się do 

jeszcze bardziej wyrafinowanych i precyzyjnych ataków.

n  Powszechność cyfrowych usług chmurowych uczyni ich dostaw-

ców niezwykle lukratywnym celem dla cyberprzestępców.

n  Pojawią się narzędzia do omijania monitoringu w miejscu pracy.

n  Technologiczny nacjonalizm stanie się kluczowym narzędziem 

geostrategicznym najpotężniejszych państw świata, a przepaść 

między nimi a pozostałymi krajami jeszcze bardziej się powiększy.

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
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pobrana aplikacja z internetu. Drugą gru-
pę zagrożeń stanowią phishingowe SMS-y
(smishing), które budzącym niepokój ko-
munikatem próbują nakłonić użytkowni-
ka do kliknięcia w link. Plan minimum 
to instalacja oprogramowania antywi-
rusowego, ale warto też zapropono-
wać klientowi coraz popularniejsze 
oprogramowanie typu Mobile Device 
Management (MDM), w którym zawarte 
są mechanizmy uniemożliwiające przep-
rowadzenie wielu rodzajów ataków. 

Nie istnieją rozwiązania gwarantujące stu-
procentowe bezpieczeństwo – to ostrzeże-
nie, często ku zdziwieniu (lub wręcz 
braku akceptacji) klientów, wygła-
szają uczciwie sami ich producenci. 
Przy obecnym poziomie skompliko-
wania środowisk IT nie ma możliwo-
ści, aby zagwarantować pełną ochronę. 

Dlatego tak ważne jest, aby fi rmy – tak-
że te mniejsze – dysponowały dokumen-
tem polityki bezpieczeństwa. Powinien on 
defi niować ogólne reguły bezpieczeństwa 
obowiązujące w  przedsiębiorstwie, opi-
sywać sposoby ochrony przeciwko najpo-
pularniejszym rodzajom ataków, ale 
też bardzo precyzyjnie określać za-
dania poszczególnych osób (także 
zwykłych pracowników) w  sytu-
acji, gdy dojdzie do ataku. Konieczne 
jest wskazanie sposobu kontaktowa-
nia się z ekspertem (wewnętrznym lub 
współpracującym z fi rmą w ramach out-
sourcingu) oraz sprecyzowanie jakiego ro-
dzaju informacji będzie on oczekiwał od 
pracownika. 

Warto jest też nakłonić klienta, aby wdro-
żył politykę, która od lat funkcjonuje 
w lotnictwie. Tam, gdy pilot popeł-
nił błąd, ma obowiązek to zgłosić, 
ale nigdy nie zostanie ukarany. Isto-
tą dochodzenia będzie to, jaka luka 
istnieje w procedurach, że umożliwi-
ły one popełnienie błędu. Często bowiem 
zdarza się, że wielu pracowników fi rm 
ukrywa przed działem IT swoje – delikat-
nie mówiąc – nieroztropne działania. Tym-
czasem po każdym ataku powinna zostać 
przeprowadzona analiza tego, dlaczego się 
powiódł, a niewykluczone, że konieczne 
będzie zaktualizowanie obowiązujących 
procedur. n

Zdaniem specjalisty 

n Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos
Integratorzy i klienci czasami prowadzą testy rozwiązań ochron-

nych, które planują kupić. To godne pochwały, ale należy się do 

takiej operacji odpowiednio przygotować i zapoznać z dokumen-

tacją. Zdarzyło się nam otrzymywać skargi, że dany produkt nie 

rozpoznał „ataku” symulowanego przez oprogramowanie udają-

ce ransomware. To jak najbardziej poprawne zjawisko, ponieważ to 

nie był prawdziwy atak i nasze rozwiązania to wykryły. Na rzeczywi-

sty atak składa się wiele skomplikowanych procesów – twórcy złośliwego kodu 

inicjują cały łańcuch działań, aby ukryć obecność przed systemami ochronny-

mi. Poza tym żaden prawdziwy ransomware nie zaszyfrowałby tylko jednego 

czy dwóch plików. Dlatego w rozwiązaniach zabezpieczających coraz częściej 

stosowane są mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby 

z jak najmniejszym marginesem błędu rozpoznać rzeczywisty atak.

n Paweł Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma
Atak Rosji na Ukrainę uświadomił nam, że wraz z rozpoczęciem 

wojny skończyła się globalizacja, również w aspekcie cyberbez-

pieczeństwa. Kiedyś wszyscy skupiali się głównie na tym, kto ma 

najlepsze rozwiązanie dla danego problemu i to ono było wybiera-

ne. Teraz analizy zaczyna się od tego, z którego kraju pochodzi dany 

producent, a więc na rynek w znacznym stopniu wkroczyła geopolity-

ka. Taka sytuacja raczej potrwa dość długo, ponieważ jestem przekonany, że 

ta wojna szybko się nie skończy, a co najwyżej konfl ikt zostanie zamrożo-

ny. Przy czym, pod względem reputacji, rozwiązania rosyjskie „z marszu” są 

skreślone na długie lata, a uważnie trzeba będzie się przyglądać produktom 

zaprojektowanym w Chinach.

n Agnieszka Szarek, Channel Manager, Fortinet
Kompleksowa strategia zabezpieczania środowiska IT powinna 

uwzględniać wdrożenie różnych produktów ochronnych, w zależ-

ności od potrzeb danego klienta, ale ściśle współpracujących ze 

sobą i wymieniających się informacjami o zaobserwowanych zja-

wiskach. Przy obecnym poziomie złozoności ataków oraz nieustan-

nie rozrastającej się infrastrukturze informatycznej tylko zebranie 

wszystkich tych danych w jednym miejscu i udostępnienie administratorowi 

poprzez centralną konsolę, zagwarantuje widoczność środowiska koniecz-

ną do zareagowania w razie potrzeby. Metoda ta ułatwia także zachowanie 

zgodności z regułami polityki bezpieczeństwa oraz ich scentralizowane aktu-

alizowanie, gdy zajdzie taka konieczność. 

n Robert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson
Każda drukarka sieciowa musi być odpowiednio skonfi gurowana 

pod kątem bezpieczeństwa jeszcze zanim zostanie zainstalowa-

na w środowisku produkcyjnym. Mowa tu nie tylko o tak podsta-

wowych czynnościach jak zmiana domyślnych haseł, ale należy 

upewnić się czy urządzenie jest chronione fi rewallem i nie ma bez-

pośredniego połączenia z internetem, czy transmisja i twardy dysk 

w drukarce są szyfrowane oraz czy zablokowano możliwość bezpośrednie-

go połączenia się z drukarką poprzez port USB, z pominięciem sieci i obec-

nych w niej zabezpieczeń. Większość modeli biznesowych A3 ma możliwość 

instalacji drugiej karty sieciowej, co pozwala odseparować intranet od ruchu 

zewnętrznego. Opcjonalnie należy rozważyć wdrożenie białej listy urządzeń 

użytkowników, którzy mają prawo korzystać z danej drukarki. Koniecznie na-

leży też włączyć funkcję automatycznego aktualizowania oprogramowania 

sprzętowego. 
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Acronis nieustannie rozwija swoją ofertę oprogramowania i usług 
pod marką Cyber Protect. Specjalnie dla partnerów zajmujących się
wsparciem dla MŚP powstała usługa Acronis Cyber Protect Cloud.

Acronis Cyber Protect Cloud zapew-
nia połączenie funkcji backupu, ba-
zującej na sztucznej inteligencji 

ochrony przed złośliwym oprogramowa-
niem i rozwiązanie do zarządzania ochroną 
urządzeń końcowych. Dzięki temu umożli-
wia integratorom i usługodawcom rozsze-
rzenie oferty o szeroko rozumiane usługi 
cyberbezpieczeństwa, backupu i odzyski-
wania danych, synchronizacji i udostęp-
niania plików oraz zarządzania zasobami. 

Dla klientów mogą oni przygotowywać roz-
budowane raporty z podejmowanych dzia-
łań i dotyczące stanu ich środowiska IT. 

Acronis chroni przed 
wyciekiem danych
Równie szkodliwy dla przedsiębiorstwa, 
jak utrata danych w  wyniku katastrofy 
lub awarii, może być wyciek poufnych in-
formacji. W takiej sytuacji zagrożona jest 
reputacja fi rmy, jak też istnieje poważne 
ryzyko konsekwencji prawnych. Dlatego 
Acronis postanowił nie tylko chronić klien-
tów przed utratą danych, ale również przed 
ich wyciekiem. W  2021  r. do platformy 
Cyber Protect Cloud dodana została funk-
cja „Device Control”, która wykrywa i za-
pobiega nieautoryzowanemu dostępowi 
do danych wewnątrz przedsiębiorstwa 
i ich przekazywania za pomocą nośników 
wymiennych, drukarek, urządzeń wirtual-
nych czy też kopiowania do schowka sys-
temu Windows.

W kwietniu br. funkcjonalność ta zo-
stała rozbudowana – do platformy Cyber 
Protect Cloud trafi ła funkcja „Advanced 
Data Loss Prevention”. Wykrywa ona i za-
pobiega nieuprawnionemu wykorzysta-
niu, przesyłaniu oraz przechowywaniu 
poufnych, chronionych albo wrażliwych 

danych. Odbywa się to 
poprzez zastosowanie 
kombinacji kontroli kon-
tekstowej i  analizy tre-
ści w celu egzekwowania 
fi rmowych reguł polityki 
wykorzystania danych.

Dane, które podlega-
ją ochronie dzielone są na 
trzy kategorie –  dla każ-
dej z nich można stworzyć 

precyzyjne zasady zabezpieczania. Pierw-
sza kategoria obejmuje dane w stanie spo-
czynku, przechowywane na serwerach 
plików, w urządzeniach końcowych, ba-
zach danych, repozytoriach dokumentów 
i pamięciach masowych w chmurze. Dru-
ga kategoria to dane w ruchu – wiadomo-
ści e-mail, webmail, komunikatory, media 
społecznościowe, udostępnianie plików 
w chmurze, a także protokoły HTTP(S), 
FTP(S) i SMB. Trzecią kategorię stanowią 
dane w użyciu, czyli otwierane pliki, dru-
kowane dokumenty, wykonywane zrzuty 
ekranu czy treść kopiowana do schowka.

Dla każdej z tych kategorii można usta-
wić dwa tryby postępowania. W  trybie 
obserwacji agent monitoruje środowisko 
IT w poszukiwaniu wychodzących wraż-
liwych danych, spełniających kryteria 
ustalone wcześniej w regułach polityki, 
a  w  przypadku wykrycia potencjalnego 
incydentu informuje użytkownika i/lub 
administratora. Natomiast w trybie egzek-
wowania oprogramowanie w sposób auto-
matyczny podejmuje akcję w modelu rygo-
rystycznym (każdy transfer danych, który 
nie jest zgodny z regułami, jest blokowa-
ny, chyba że użytkownik końcowy zażąda 
jednorazowego wyjątku umożliwiającego 
unieważnienie blokady) lub adaptacyjnym 
(oprogramowanie obserwuje działania 
i decyzje podejmowane przez użytkowni-
ków oraz uczy się ich, na bazie czego mo-
dyfi kuje reguły postępowania). 

O korzyściach dla klientów płynących 
z modelu MSP oraz jego przewadze nad 
klasycznym sposobem sprzedaży przez 
partnerów można posłuchać pod adre-
sem https://bit.ly/38eqKdf.

Autoryzowanymi dystrybutorami opro-
gramowania Acronis w Polsce są fi rmy: 
Also, APN Promise, Clico, Dagma, Ingram 
Micro i Systemy Informatyczne ITXON.

pod pełną kontrolą

Dodatkowe informacje:
Artur Cyganek, dyrektor polskiego oddziału Acronis

artur.cyganek@acronis.com

Środowisko IT klientów 

Nowością w portfolio Acronisa jest usługa 

Cyber Protect Connect, stanowiąca roz-

budowaną wersję świadczonej wcześniej 

usługi Remotix. Zapewnia ona zdalny 

dostęp do oddalonych komputerów 

z systemami Windows, macOS oraz Linux. 

Może być ona wykorzystywana do obsłu-

gi własnego sprzętu, jak też świadczenia 

usług zdalnego wsparcia klientom. Szcze-

gólny nacisk położono w niej na bezpie-

czeństwo – zaimplementowano skompli-

kowane mechanizmy szyfrujące, ochronę 

haseł oraz kluczy. Usługa Cyber Protect 

Connect dostępna jest w dwóch wersjach 

– do użytku osobistego i komercyjnego.

Zdalne wsparcie 
z Acronisem

OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
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W ofercie biznesowych rozwiązań fi rmy ESET znalazła się platforma XDR, dostępna w wersji chmu-
rowej, jak też wdrażana w modelu on-premise. Platforma XDR (eXtended Detection & Response) jako 
następca EDR znacząco wzmacnia poziom ochrony przedsiębiorstw przed atakami i infekcjami.

Wostatnim czasie wiele firm 
zwiększyło wymogi dotyczące 
dokładności analizy bezpieczeń-

stwa swoich komputerów, by mieć pewność, 
że nowe zagrożenia, nieostrożne zachowa-
nie pracowników i niechciane aplikacje nie 
narażają na szwank ich reputacji ani przy-
chodów. Najnowsze rozwiązania ochronne 
fi rmy ESET stanowią odpowiedź na to zapo-
trzebowanie. Wśród nich jest pakiet ESET 
PROTECT Enterprise –  zestaw narzędzi 
typu XDR, które zapewniają skuteczne wy-
krywanie i monitoring zagrożeń w fi rmowym 
środowisku IT.

ESET PROTECT Enterprise to chmuro-
wa, wielofunkcyjna platforma do zdalnego 
zarządzania produktami biznesowymi fi r-
my ESET. Działa na wszystkich systemach 
operacyjnych. Umożliwia wdrożenie zabez-
pieczeń jednym kliknięciem i oferuje pełny 
wgląd w stan bezpieczeństwa środowiska 
IT bez konieczności zakupu oraz obsługi 
dodatkowych urządzeń. 

Wbudowany w tę platformę mechanizm 
ESET LiveGuard Advanced zapewnia pro-
aktywną, bazującą na sztucznej inteligencji 
ochronę przed zagrożeniami zero-day, dzię-

ki uruchamianiu i wykonywaniu wszystkich 
przesłanych podejrzanych próbek w  od-
izolowanym chmurowym środowisku typu 
sandbox. Dzięki temu możliwa jest ocena ich 
zachowania na podstawie źródeł informacji 
o zagrożeniach, szerokiego wachlarza we-
wnętrznych narzędzi ESET do analizy sta-
tycznej i dynamicznej oraz reputacji plików.

Z kolei ESET Inspect to narzędzie XDR, 
będące częścią pakietu ESET PROTECT 
Enteprise, które pozwala zapobiegać infek-
cjom i atakom na wieloplatformowe śro-
dowisko fi rmowej sieci. Daje wgląd w stan 
sieci i posiadanych stacji roboczych, po-
zwala identyfi kować zagrożenia, reagować 
na incydenty, rozpoznawać nietypowe za-
chowania pracowników oraz plików i apli-
kacji. Pomaga w ten sposób w ocenie ryzyka 
i szczegółowej analizie ataków, jednocze-
śnie umożliwiając łagodzenie oraz zwal-
czanie wszelkich wykrytych zagrożeń. Jest 
to rozwiązanie XDR o największych na ryn-
ku możliwościach konfi guracyjnych.

Narzędzie ESET Endpoint Security za-
pewnia wielowarstwową ochronę stacji robo-
czych. Wykrywa złośliwy kod jeszcze zanim 
zostanie on uruchomiony, jak też blokuje je-
go działanie w sytuacji, gdy z jakiegoś powo-
du cyberprzestępcom uda się doprowadzić 
do jego wykonania. Rozwiązanie łączy w so-
bie techniki uczenia maszynowego, zaawan-

sowaną analitykę behawioralną, analizę big 
data oraz doświadczenie ekspertów. Dzięki 
temu chroni przed ransomware’em i inny-
mi zaawansowanymi zagrożeniami, bloku-
je ataki ukierunkowane i bezplikowe, a także 
zapobiega wyciekom danych. Analogiczne 
działanie, ale w środowiskach serwerowych, 
ma rozwiązanie ESET Server Security.

Jedną z ważnych i coraz bardziej docenia-
nych przez użytkowników funkcji wbudowa-
nych w konsolę zarządzającą ESET Protect 
jest Full Disk Encryption. Zapewnia ona 
pełne szyfrowanie dysków systemowych, 
partycji i całych nośników na stacjach robo-
czych pracujących pod kontrolą systemów 
Windows oraz macOS. 

Produkty fi rmy ESET są prawdopodobnie 
najpopularniejszym płatnym rozwiązaniem 
antywirusowym w Polsce – chronią już po-
nad 5 mln użytkowników. Na całym świecie 
zaś zabezpieczają ponad 100 mln urządzeń, 
co czyni je jeszcze bardziej skutecznymi 
dzięki przekazywanym na bieżąco informa-
cjom o zagrożeniach do sieci LiveGrid. Od 
lat oferta ESET jest także doceniana przez 
resellerów – potwierdzają to liczne nagro-
dy przyznawane w ramach plebiscytów or-
ganizowanych przez CRN Polska oraz tytuł 
„Championa” przyznany trzy lata pod rząd 
przez Canalys. Wyłącznym dystrybutorem 
rozwiązań ESET w Polsce jest fi rma Dagma.

Rozszerzone wykrywanie i reagowanie 

Dodatkowe informacje:
Bartosz Różalski, Product Manager ESET, Dagma  

Rozalski.b@dagma.pl

ESET dla przedsiębiorstw

Bartosz Różalski,
Product Manager ESET, Dagma 
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Jednym z fi larów rozwiązań ochronnych fi rmy SonicWall są 
narzędzia umożliwiające zabezpieczanie urządzeń końcowych 
oraz środowisk poczty elektronicznej – obszarów najczęściej 
wybieranych jako cel ataku przez cyberprzestępców.

Oprogramowanie SonicWall Capture
Client to rozwiązanie klasy EDR, 
które zapewnia nowoczesne podej-

ście do ochrony urządzeń końcowych. Bazu-
je ono na stworzonej przez fi rmę SentinelOne 
platformie zabezpieczającej, która wykrywa 
zagrożenia za pomocą zaawansowanych me-
chanizmów uczenia maszynowego. Integra-
cja tej platformy z Capture Client pozwoliła 
na dodanie przydatnych funkcji, takich jak 
wielosilnikowa piaskownica (sandboxing), 
fi ltrowanie stron internetowych, blokowanie 
portów USB czy przywracanie systemu jed-
nym kliknięciem. Gdy użytkownik chce sto-
sować dogłębną inspekcję zaszyfrowanego 
ruchu TLS, Capture Client umożliwia to po-
przez zarządzanie zaufanymi certyfi katami, 
również na systemach macOS.

Zarządzanie regułami polityk w oprogra-
mowaniu SonicWall Capture Client odbywa 
się w jednej konsoli chmurowej. Instalacja 
możliwa jest na dowolnym kliencie (Win-
dows, Linux, macOS) przy użyciu zasad 
grup Microsoft Active Directory albo za po-
mocą dowolnego innego rozwiązania do in-
stalowania oprogramowania. Co więcej, gdy 
Capture Client jest zintegrowany z zaporami 
SonicWall, dostępna staje się funkcja wymu-

szania instalacji rozwiązania na niechronio-
nych klientach. 

W chmurowej konsoli zarządzania Sonic-
Wall administratorzy widzą stan ochrony śro-
dowiska IT przedsiębiorstwa, który oceniany 
jest na podstawie liczby infekcji, występują-
cych luk, wersji zainstalowanego oprogramo-
wania Capture Client oraz użytkowników i 
treści najczęściej blokowanych przez opcjo-
nalny mechanizm Content Filtering. Dzięki 
funkcji Account Policy administratorzy mo-
gą stosować te same bazowe reguły polityki 
bezpieczeństwa we wszystkich chronionych 
fi rmach, co ułatwia działalność podmio-
tom świadczącym komercyjnie takie usługi 
(MSSP).

Konsola zarządzania działa również ja-
ko platforma do czynności śledczych, gdyż 
ułatwia identyfi kację pierwotnej przyczy-
ny wykrytych zagrożeń, dostarcza przydat-
ne informacje o sposobach zapobiegania 
powtórkom tego rodzaju incydentów oraz 
umożliwia poszukiwanie oznak włamania 
do środowiska IT. 

Oprogramowanie Capture Client dostęp-
ne jest w dwóch wersjach – Advanced i Pre-
mier. Użytkownicy wersji Premier zyskują 
dodatkowo dostęp do konsoli SentinelOne. 

W obu przypadkach minimalna liczba ku-
pionych licencji wynosi 5 sztuk. 

Poczta zabezpieczana w czasie 
rzeczywistym
Wielowarstwową ochronę poczty elektro-
nicznej przed zewnętrznymi i wewnętrznymi 
atakami oraz naruszeniami zgodności z prze-
pisami zapewniają specjalizowane urządzenia 
i oprogramowanie z rodziny SonicWall Email 
Security. Rozwiązanie to do skanowania całej 
zawartości przychodzących i wychodzących 
wiadomości, adresów URL i załączników pod 
kątem obecności poufnych lub szkodliwych 
danych wykorzystuje wiele opatentowanych 
technik wykrywania zagrożeń oraz globalną 
sieć identyfi kującą i monitorującą cyberata-
ki. W ten sposób zapewnia ochronę w czasie 
rzeczywistym przed takimi zagrożeniami, 
jak: ransomware, ukierunkowane ataki phi-
shingowe, spoofi ng, wirusy, złośliwe adre-
sy URL, zombie, DHA (Directory Harvest 
Attack), DoS (Denial of Service) i inne.

Usługa SonicWall Capture Advanced 
Threat Protection udostępnia wielosilniko-
wy moduł sandboxingu, wsparty opatento-
wanym mechanizmem głębokiej inspekcji 
pamięci prowadzonej w czasie rzeczywi-
stym (Real-Time Deep Memory Inspection, 
RTDMI). Moduł ten zapewnia izolowanie 
nieznanych dotąd zagrożeń identyfi kowa-
nych w podejrzanych plikach załączników 
oraz adresach URL, dzięki czemu skutecznie 
chroni pocztę e-mail oraz zabezpiecza przed 
ransomware i atakami typu zero-day.

Rozwiązanie obejmuje także techniki 
DKIM (Domain Keys Identifi ed Mail), SPF 
(Sender Policy Framework) oraz Domain-
-based Message Authentication Reporting 
and Conformance (DMARC). Dzięki nim 
potrafi  wykrywać sfałszowaną pocztę, ogra-
niczać spam i chronić przed takimi ukie-
runkowanymi atakami phishingowymi, jak 
spear-phishing, whaling, CEO fraud oraz 
BEC (Business Email Compromise). 

  pod ochroną

Dodatkowe informacje:
Eryk Doliński, 

Security Business Development Manager, Ingram Micro
eryk.dolinski@ingrammicro.com

Komputery i poczta 
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Rozwiązanie 
SonicWall Capture 
Client umożliwia 
wykrywanie 
i neutralizację 
zagrożeń poprzez 
głęboką analizę 
i wizualizację 
historii ich 
obecności 
w fi rmowym 
środowisku IT.
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Hakerzy zaczęli pracować na zlecenie rządów nieprzyjaznych państw, przez co ich wrogie dzia-
łania stają się coraz bardziej wyrafi nowane. Narażony na nie jest zarówno sektor publiczny, jak 
i prywatne fi rmy.

Wydarzenia ostatnich lat – naj-
pierw pandemia, a następnie 
inwazja Rosji na Ukrainę – nie-

odwracalnie zmieniły świat w kontekście 
bezpieczeństwa, również w zakresie IT. 
Dziś ataki cyberprzestępców nie są już 
motywowane wyłącznie chęcią zysku. Ha-
kerzy zaczęli pracować na zlecenie rzą-
dów nieprzyjaznych państw, przez co ich 
działania stają się coraz bardziej wyrafi no-
wane. Mogą zaangażować w nie większą 
liczbę osób oraz poświęcić więcej czasu, 
gdyż są odgórnie fi nansowani i nie czują na 
karku oddechu organów ścigania. Mają do 
dyspozycji nowoczesny, bardzo wydajny 
sprzęt. Dzięki temu ataki preparowane są 
w taki sposób, aby ominąć wszechobecne 
zabezpieczenia, jak UTM-y czy narzędzia 
antywirusowe.

Celem takich ataków jest wywołanie cha-
osu. W skali kraju można to osiągnąć ata-
kując ministerstwo lub duży bank. W skali 
mniejszej firmy wystarczy zablokować 
dostęp do serwisów online lub doprowa-
dzić do kradzieży i wycieku danych. Dla-
tego warto podjąć działania mające na 
celu zminimalizowanie ryzyko ataku. Po-
magają w tym rozwiązania typu PAM (Privi-
leged Access Management), przeznaczo-
ne do nadzoru sesji uprzywilejowanych 
oraz monitorowania kont o dużych upraw-
nieniach i zarządzania nimi. Systemy tej 
klasy pozwalają między innymi na śledze-
nie wprowadzanych zmian, a także auto-
matycznie przerywają sesję w przypadku 
działań, które mogą skutkować zagroże-
niem dla bezpieczeństwa fi rmy. 

W stawieniu czoła zagrażającym obec-
nie atakom może pomóc rozwiązanie 
PAM fi rmy Senhasegura, które służy do 
kontroli działań użytkowników z dostę-
pem uprzywilejowanym i zarządzania ni-
mi. Umożliwia defi niowanie grup dostępu 
i  przypisywanie do nich użytkowników, 
którym pozwala na pobranie hasła albo  
skorzystanie ze zdalnego dostępu do da-
nego systemu lub urządzenia. Ułatwia też 
dopuszczanie w kontrolowany sposób do 
sieci pracowników podmiotów zewnętrz-
nych, takich jak dostawcy usług, nadając 
im uprawnienia wyłącznie do określonych 
urządzeń i  zasobów oraz w  precyzyjnie 
zdefi niowanym przedziale czasu.

Warstwę ochronną tworzoną przez Sen-
hasegura można rozbudować za pomocą 
nowego modułu Domum, który zapew-
nia bezpieczny, zdalny dostęp do zasobów, 
bazujący na modelu Zero Touch, bez ko-

nieczności użycia agentów oraz tunelowa-
nia VPN. Gdy pracownik lub strona trzecia 
potrzebuje połączyć się z systemem, urzą-
dzeniem lub konsolą web zarządzaną przez 
Senhasegura, wysyła do administratora 
PAM prośbę o przyznanie dostępu. Ten, 
wyrażając zgodę, wysyła link, który w szyb-
ki i bezpieczny sposób pozwala zalogować 
się do systemu docelowego, bez potrzeby 
logowania się do platformy PAM. 

Każda taka sesja może być nagrywana lub 
monitorowana na żywo, tworzone są też lo-
gi z każdego przyciśnięcia klawiszy. Istnieje 
również możliwość ograniczenia dostępu 
na podstawie geolokalizacji, zakresu czaso-
wego oraz długości trwania sesji.

Produkty fi rmy Senhasegura są oceniane 
przez klientów jako bardzo przyjazne i sku-
teczne – w rankingu Gartner Peer Insights 
użytkownicy wystawili im ocenę 4,9 w pię-
ciostopniowej skali. Rozwiązania te stoso-
wane są także w Polsce, jednym z klientów 
referencyjnych jest Bank Spółdzielczy 
w Staszowie. Więcej informacji dostępnych 
jest na stronie senhasegura.eu/pl.

Dagma –  dystrybutor rozwiązań Sen-
hasegura w Polsce – zapewnia partnerom 
wsparcie w badaniu potrzeb klientów oraz 
doborze właściwego zestawu produktów 
i usług. Dostępne są bezpłatne wersje testo-
we, a także warsztaty i webinaria dla klien-
tów oraz partnerów.

Łatwy uprzywilejowany dostęp

Dodatkowe informacje:
Kamil Budak, Product Manager Senhasegura, Dagma 

budak.k@dagma.pl

dla pracowników i usługodawców

Kamil Budak,
Product Manager 
Senhasegura, Dagma

Zastosowanie systemu 
Privileged Access Mana-
gement pozwala zacho-
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n Tomasz Janoś
wywane w bardzo precyzyjnym zakresie 
temperatur. A to tylko kilka z niezliczonych 
przykładów.

Jednofazowe najpopularniejsze 
W segmencie biznesowym najczęściej ku-
powane są jednofazowe zasilacze UPS 
o mocy od 1 do 3 kVA, które służą do ochro-
ny serwerów i innego sprzętu IT. To zwykle 
urządzenia do montażu w szafi e serwero-
wej, ale wybierane są także uniwersalne 
(typu rack-tower), które można również 
używać w wersji wolnostojącej. Preferowa-

zasilania gwarantowanego w  komplek-
sach mieszkalnych i komercyjnych. UPS-y 
zapewniają ochronę sprzętu przed waha-
niami napięcia i nagłymi przerwami w do-
stawie prądu, prowadzącymi czasem do 
uszkodzeń wrażliwych elementów urzą-
dzeń elektronicznych, od których człowiek 
niemal całkowicie się uzależnił. Użytkow-
nik końcowy może potrzebować ochrony 
zasilania dla serwera obsługującego jego 
fi rmę, do podtrzymania napięcia dla sys-
temów budynkowych albo zabezpieczenia 
zapasu leków, które muszą być przecho-

Jednym z kluczowych motorów rozwo-
ju rynku UPS-ów jest rosnąca potrze-
ba niezawodnego zasilania praktycznie 

w każdym segmencie gospodarki. Według 
szacunków analityków z R&M światowy ry-
nek systemów zasilania bezprzerwowego 
osiągnął w ubiegłym roku wartość 7,36 mi-
liardów dolarów i można się spodziewać, że 
do 2027 roku będzie warty 10,09 miliarda, co 
przekłada się na średni roczny wzrost w la-
tach 2022–2027 na poziomie 4,6 proc.

Impulsem do wzrostu sprzedaży jest tak-
że powszechne wykorzystanie systemów 
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Biorąc pod uwagę rosnące koszty energii oraz utrzymania in-
frastruktury, można spodziewać się popytu na usługi dodane 
do sprzedaży UPS-ów – audyty, działania mające na celu po-
prawę efektywności energetycznej serwerowni czy centrum 
danych, bądź zdalne monitorowanie systemów zasilania, jak 
też przeglądy okresowe.

n Dariusz Głowacki, Business Development 
Manager Poland, CyberPower
Firmy z różnych branż najczęściej 

kupują jednofazowe zasilacze line-

-interactive do szafy, o mocy od 

1 do 3 kVA. Po stronie podłączanych 

do nich urządzeń wciąż przeważają 

serwery i pamięci masowe, urządzenia 

sieciowe czy rejestratory do monitoringu, a ponieważ 

wszystkie są coraz bardziej energooszczędne, to nie 

potrzeba UPS-ów większych mocy. Wobec obecnych 

problemów z dostępnością komponentów staramy 

się poszerzać grupę ich dostawców, przede wszyst-

kim dbając o istniejącą ofertę, a mniej skupiając się na 

wprowadzaniu nowych modeli. Utrzymujemy też więk-

sze zapasy towaru na polskim rynku.

Zdaniem specjalisty  

n Przemysław Szczęśniak, inżynier sprzedaży Secure Power, 
Schneider Electric
Zdalny bądź hybrydowy tryb pracy zwiększył 

sprzedaż UPS-ów jednofazowych, które zapew-

niają ciągłość działania komputerów stacjonar-

nych czy routerów. Równolegle pandemia zbiegła 

się z boomem na wielkoskalowe serwerownie ko-

lokacyjne, które wymagają specjalistycznych rozwią-

zań o dużej mocy. Jeśli chodzi o możliwe zakłócenia w dostawach, to 

działamy proaktywnie, informując, że obecnie proces decyzyjny po 

stronie partnerów powinien być przyspieszony. Dla przykładu – przed 

pandemią szafy rack czy UPS-y można było zamówić na 3–4 tygodnie 

przed uruchomieniem serwerowni. Obecnie rekomendujemy, aby czas 

ten wydłużyć do 8–12 tygodni. W razie poważniejszych przestojów 

działamy tak, aby znaleźć alternatywnych dostawców komponentów 

i proponujemy klientom zamienne rozwiązania.

UPS-yna trudne czasy
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ną topologią takich zasilaczy jest wciąż li-
ne-interactive, która jest tańsza od on-line 
(zarówno przy zakupie, jak i w użytkowa-
niu), ale daje się zauważyć rosnącą sprze-
daż także tych droższych systemów. 

UPS-y on-line, dostarczające napięcie 
wyjściowe o  stałych, ściśle określonych 
parametrach, znajdują zastosowanie tam, 
gdzie potrzebna jest ochrona przed wszelki-
mi zakłóceniami z sieci energetycznej. Dzię-
ki ciągłej pracy bateryjnej taki UPS nie tylko 
podtrzyma zasilanie podłączonych urzą-
dzeń w razie zaniku napięcia, ale także nie 

spowoduje zakłóceń wynikających z przełą-
czenia się źródła energii, których może nie 
tolerować chroniony sprzęt. 

W zakresie mocy od 1 do 3 kVA sprzeda-
wane są rozwiązania nie tylko dla środowisk 
IT, ale także do ochrony automatyki budyn-
kowej, w ramach której ważne jest zapew-
nienie działania wind, podświetlenia dróg 
ewakuacyjnych czy nieprzerwane działanie 
systemów przeciwpożarowych. 

Ale potrzeby fi rm MŚP w zakresie mo-
cy bywają też większe, dlatego dobrze 
sprzedają się również jednofazowe zasila-

cze 3–6 kVA najczęściej przystosowane do 
montażu w szafi e rack. Kiedy zaś wymaga-
nia związane z niewielkimi serwerownia-
mi jeszcze bardziej rosną, klienci decydują 
się na sprzęt trójfazowy o mocy od 10 kVA.

To właśnie segment rozwiązań trójfazo-
wych cechuje największa dynamika wzro-
stu na rynku UPS-ów. Popyt na nie w Polsce 
rośnie także dzięki zwiększającej się liczbie 
centrów danych. Wśród ich nabywców są 
również administracja państwowa, bran-
ża fi nansowa, medyczna czy przemysłowa.

Przy wyborze dostawcy systemów zasila-
nia gwarantowanego dla klientów liczy się 
już nie tylko cena, ale także reputacja mar-
ki, łatwość wdrażania sprzętu i zarządza-
nia nim. W przypadku większych instalacji 
klienci zwracają uwagę na nadmiarowość 
rozwiązania, jego skalowalność, moduło-
wość czy łatwość serwisowania. Bardzo 
istotne są gwarancja i  opieka serwisowa 
– liczą się długość ich trwania, szybkie re-
agowanie na zgłoszoną awarię oraz czas 
naprawy, a także dostępność przeglądów 
okresowych urządzeń.

W  przypadku zasilaczy trójfazowych 
klienci mogą zdecydować się na rozwiąza-
nia modułowe. Wybierają wtedy urządzenie 
mocniejsze, ale nie wykorzystują od razu je-
go maksymalnych możliwości. Wypełniają 
je tylko częściowo, zostawiając miejsce na 
dokupienie kolejnych modułów mocy do 
już posiadanej szafy. To wydatek na star-
cie większy od zakupu UPS-a blokowego, 
ale daje większe możliwości i oszczędności 
w przyszłości.
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n Bartłomiej Kołodziej, Brand Manager, Impakt
Obecnie zdecydowanie najlepiej sprzeda-

ją się rozwiązania jednofazowe, przezna-

czone do montażu w szafach rack. Może 

to wynikać ze zwiększonego zaintere-

sowania fi rm wprowadzaniem nowych 

usług umożliwiających pracę zdalną. Ob-

serwujemy również ogromne zainteresowanie 

adapterami pozwalającymi podtrzymać pracę routerów 

domowych. Niestety, na rynku zdarzają się przestoje spo-

wodowane opóźnionymi dostawami lub brakami mate-

riałowymi. W takim przypadku często jesteśmy zmuszeni 

oferować modele odbiegające trochę od tego, czego na 

wstępie oczekiwali klienci. Przykładowo, wybierają oni 

wtedy te z gniazdkami Schuko zamiast standardowych FR. 

Na szczęście sytuacja zdaje się powoli wracać do normy.

n Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager CEE, 
Vertiv
Koszty energii rosną, więc efektywność 

rozwiązań staje się numerem jeden. Klien-

ci chcą wymieniać stare rozwiązania, któ-

re tracą wiele energii podczas pracy. Łatwo 

policzyć, że tych kilka procent różnicy w sku-

teczności przekłada się szybko na zwrot z inwesty-

cji. Przy zakupie brane pod uwagę są nowe baterie litowo-jonowe, 

które mają wiele zalet w stosunku do tradycyjnych – mniejszą wa-

gę i rozmiary, dłuższą żywotność, większą tolerancję temperatu-

rową czy szybsze ładowanie. Co przy tym ważne, ich ceny nie są 

już tak wysokie jak kiedyś. Wobec problemów z dostawami, gdy 

koszty transportu i opóźnienia stają się zbyt duże, najlepszym 

rozwiązaniem jest przeniesienie produkcji jak najbliżej rynku. Dla-

tego korzystamy na tym, że wiele naszych fabryk jest w Europie. 

Fo
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Akumulatory 
litowo-jonowe 
stały się realną 
alternatywą.
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Inteligentna ochrona zasilania
Producenci UPS-ów od dłuższego już cza-
su oferują znacznie więcej możliwości niż 
podtrzymanie zasilania i ochrona wrażliwe-
go sprzętu przed zakłóceniami w sieci elek-
trycznej. Dostępne na rynku urządzenia 
wyposażone są w różne rozwiązania, które 
mogą znacząco ułatwić zarządzanie zasila-
niem awaryjnym.

Dotyczy to kategorii UPS-ów określanych 
ogólnie mianem „inteligentnych”. Dzię-
ki zintegrowanym dodatkowym funkcjom, 
oprogramowaniu i komunikacji sieciowej, 
taki sprzęt może zapewniać ciągłe monito-
rowanie zasilania, scentralizowane zarzą-
dzanie i optymalizowanie mocy obciążenia. 

Co prawda, klienci mogą mieć wątpliwo-
ści, czy warto inwestować w inteligentny, 
ale droższy sprzęt. Warto im uświadomić, 
że porównaniu ze standardowym rozwią-
zaniem skorzystanie z  wielu funkcji za-
rządzania przekłada się na lepszą ochronę 
infrastruktury, oszczędności 
na kosztach jej eksploatacji  
i mniejsze zużycie energii. 

Połączenie inteligentnego 
zasilacza UPS z siecią kom-
puterową daje możliwość 
wglądu w  czasie rzeczy-
wistym w stan i wydajność 
urządzenia, a w efekcie wpływa na takie 
parametry, jak krótszy średni czas naprawy 
sprzętu (MTTR). Przykładowo, jeśli bateria 
wymaga wymiany, system wyśle powiado-
mienie, dzięki czemu będzie można wymie-
nić ją na nową, utrzymując wysoki poziom 
ochrony zasilania. Inteligentne UPS-y za-
pewniają również bardziej precyzyjną kon-
trolę ładowania, w tym możliwość regulacji 
zakresu częstotliwości i napięcia zasilania. 
W ten sposób można wydłużyć żywotność 
i wydajność baterii – poprzez zmniejszenie 
liczby cykli rozładowania-ładowania.

W zarządzaniu ważną rolę pełnią listwy 
PDU (Power Distribution Unit). Zasilają za-
instalowane w szafie urządzenia i zapew-
niają dodatkowe funkcje. Wykorzystując 
wbudowane w nie inteligentne mechani-
zmy, mogą mierzyć i monitorować zużycie 
energii, przełączać źródła prądu i umoż-
liwiać zdalne restartowanie, wyłączanie 
i włączanie podłączonego do nich sprzętu. 

Inteligentna infrastruktura zasilająca, 
wsparta oprogramowaniem, daje możli-
wość rozwijania zewnętrznych usług zdal-
nego zarządzania i monitorowania ochrony 
zasilania. Warto jest inwestować w kwali-
fikacje umożliwiające świadczenie takich 
usług, ponieważ dodatkową wartością staje 
się możliwość integracji systemów monito-
rowania zasilania z gotowymi lub własnymi, 
autorskimi systemami zarządzania infra-
strukturą. Wówczas w jednej konsoli wi-
doczne mogą być wszystkie niezbędne do 
administrowania środowiskiem IT informa-
cje, co ułatwi świadczenie tego typu usług.

Zmiany powolne, ale 
konsekwentne 
Postęp w  branży zasilania gwarantowa-
nego jest wyraźnie wolniejszy niż w świe-

cie komputerów. Co nie znaczy, że nic się 
w niej nie dzieje. Dzięki udoskonaleniom 
w elektronice oraz pojawieniu się nowych 
opcji bateryjnych UPS-y w ostatniej deka-
dzie zmniejszyły swoje rozmiary, stały się 
bardziej modułowe, a przez to elastyczne 

w konfiguracji.
Nie zmienia się to, że o sku-

teczności ochrony ciągło-
ści działania i bezawaryjności 
podłączonego do nich sprzę-
tu decydują w  UPS-ach bate-
rie. Mają one także znaczący 
udział w cenie zakupu i kosz-

tach eksploatacji infrastruktury zasilania 
gwarantowanego. Na rynku wciąż prze-
ważają akumulatory kwasowo-ołowiowe, 
które wobec sprawdzonej wydajności, ak-
ceptowalnego kosztu, a także trwającego 
dziesiątki lat braku ekonomicznej i techno-
logicznej alternatywy, stanowią preferowa-
ny wybór. Jednak ich całkowita dominacja 
nie jest już nie do zakwestionowania, tak 
jak to było dawniej. Postęp technologiczny 
w branży samochodów elektrycznych spra-
wił, że akumulatory litowo-jonowe stały się 
realną alternatywą dla systemów z tradycyj-
nymi ogniwami.

Akumulatory litowo-jonowe charaktery-
zują się wyższą gęstością energii, a przez to 
wyraźnie mniejszymi rozmiarami (od 50 do 
80 proc.) i wagą. Mają także dłuższy cykl ży-
cia (nawet do 15 lat w porównaniu z 5 latami 
w przypadku tradycyjnych baterii). Także 
szybciej się ładują, a ponieważ mogą praco-
wać w wyższych temperaturach, przynoszą 
znaczne oszczędności na kosztach chłodze-
nia infrastruktury. Dlatego, chociaż trady-
cyjne, kwasowo-ołowiowe akumulatory 
wciąż stanowią zdecydowaną większość ba-
terii dla UPS-ów, analitycy rynkowi przewi-
dują, że baterie Li-Ion w najbliższych latach 
mocno zwiększą swój udział w sprzedaży 
zasilania gwarantowanego. 

Baterie Li-Ion nie mogą być jednak po-
strzegane jako rozwiązanie, które będzie 
miało tak długą historię jak baterie kwaso-
wo-ołowiowe. Wobec kurczących się za-
sobów litu i dużej dostępności sodu mogą 
je w przyszłości zastąpić znacznie tańsze 
w produkcji baterie sodowo-jonowe. Ale 
wciąż jest wiele technicznych wyzwań do 
pokonania, by mogła ruszyć masowa pro-
dukcja bezpiecznych i wydajnych ogniw  
tego typu.  n

Listwy PDU 
zapewniają 
wiele dodat- 
kowych funkcji.
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ZASILANIE  AWARYJNE

Duży wpływ na spodziewaną żywotność 
zasilaczy UPS i ich baterii (zwłaszcza 
tych tradycyjnych, kwasowo-ołowio-
wych) mają trzy aspekty.

1Umiejscowienie – UPS nie powinien 

stać w pobliżu otwartych okien 

i w miejscach o dużej wilgotności. Środo-

wisko powinno być też wolne od kurzu/

pyłu i chemicznych oparów. By zapewnić 

odpowiednią cyrkulację powietrza i unik-

nąć przegrzania, otwory wentylacyjne 

z przodu, z boku lub z tyłu urządzenia 

nie powinny być zasłonięte.

2Temperatura – Dla większości zasilaczy 

UPS zakres zalecanej temperatury 

pracy to zwykle 15–25°C. Warto o nią za-

dbać, bo już 10°C powyżej temperatury 

otoczenia, wynoszącej 25°C, skraca życie 

baterii zasilacza aż o 50 proc.

3Cykle rozładowania/ładowania 

– W przypadku przerwy w dopływie 

prądu UPS automatycznie przełącza się 

na zasilanie bateryjne, aby zabezpieczyć 

sprzęt. Po przywróceniu zasilania auto-

matycznie uruchamiane jest ładowanie 

baterii, aby przygotować ją na następną 

przerwę. Im częściej występuje taka 

sytuacja, tym szybciej bateria będzie się 

rozładowywać. Takie cykle stanowią nie-

unikniony element pracy UPS-a, dlatego 

dostępne są zasilacze, w których można 

regulować czułość na spadki napięcia 

i inne zakłócenia, by unikać niepotrzeb-

nego rozładowywania baterii, a tym 

samym szybszego jej zużycia.

o zdrowie UPS-a?
Jak zadbać 
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fakt użytkowania go zgodnie z instrukcją. 
A ta mówi, że suma nominalnej mocy zasila-
czy wbudowanych w podłączone urządzenia 
nie może przekroczyć mocy maksymalnej 
UPS-a. Ale nieprzestrzeganie wymogów 
instrukcji może w razie awarii chronionego 
sprzętu uniemożliwić uzyskanie odszkodo-
wania z ubezpieczenia.

Dobrą praktyką jest dbanie, aby łączna 
moc podłączonych urządzeń nie przekra-
czała 80 proc. mocy UPS-a. Takie podejście 
pozwala w przyszłości objąć zabezpiecze-
niem dodatkowy sprzęt bez konieczności 
kupowania kolejnego UPS-a. Warto tak-
że zwrócić uwagę czy wybierany zasilacz 
można rozbudować o  dodatkowe modu-
ły bateryjne, ponieważ po przekroczeniu 
80 proc. jego mocy czas podtrzymania na 
wewnętrznych akumulatorach może być 
niewystarczający do bezpiecznego zakoń-
czenia wszystkich procesów i wyłączenia 
chronionych urządzeń. W ofercie Cyber-
Power podłączenie dodatkowych modu-
łów bateryjnych umożliwiają rozwiązania 
biznesowe serii PR XL/OL/OLS/HSTP.

Funkcjonalnie 

Warto także przyjrzeć się 
funkcjonalności zasilaczy 
UPS, które mają zabezpie-
czyć infrastrukturę fi rmy. 
Modele klasy podstawo-
wej o niskich mocach, któ-
re najczęściej przeznaczone 
są dla segmentu SOHO, za-
pewniają zwykle ograniczo-
ne możliwości w zakresie 
zarządzania systemem, nie 
mają na przykład funkcji 

Bardzo istotnym parametrem, jaki nale-
ży uwzględnić przy projektowaniu za-
bezpieczenia zasilania, jest wyrażona 

najczęściej w watach sumaryczna moc pod-
łączonych do UPS-a urządzeń. W bilansie 
trzeba uwzględnić ich maksymalną moc, ja-
ką teoretycznie mogłyby pobrać z sieci, a nie 
przeciętną. To ważne z dwóch powodów.

Nominalna moc zasilaczy w podłączo-
nych do UPS-a urządzeniach bywa znacznie 
większa niż przeciętna pobierana przez nie 
energia – ten zapas jest potrzebny w różnych 
sytuacjach w trakcie eksploatacji. Gdy moc 
UPS-a zostanie dobrana z uwzględnieniem 
średnich wartości mocy pobieranej przez 
podłączone urządzenia, zachodzi ryzyko, 
że przy splocie niekorzystnych okoliczności 
zasilacz awaryjny ze względu na przeciąże-
nie po prostu się wyłączy. Uśrednione war-
tości mocy podłączonych odbiorników moż-
na ewentualnie użyć do oszacowania ich 
czasu pracy w razie awarii zasilania.

Drugi powód wynika z pierwszego. Gdy 
dojdzie do awarii zasilacza UPS, podsta-
wowym wymogiem uznania gwarancji jest 

zdalnego monitorowania. W tym kontek-
ście na wyróżnienie zasługuje oferta Cy-
berPower. Rozwiązanie PowerPanel Cloud 
daje możliwość monitorowania urządzeń 
UPS/PDU/ATS bez względu na to, czy są one 
klasy biznesowej czy konsumenckiej.

Jednak gdy klient oczekuje funkcji zdal-
nego zarządzania, należy zbudować system 
z wykorzystaniem rozwiązań biznesowych 
CyberPower. Taki zasilacz, wyposażony 
w kartę SNMP, daje, w połączeniu z opro-
gramowaniem PowerPanel Business, ogrom-
ne możliwości monitorowania i zarządzania 
infrastrukturą zasilającą UPS/PDU/ATS. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że można 
wówczas zarządzać ochroną maszyn nie 
tylko fi zycznych, ale także wirtualnych, uru-
chomionych w środowisku Hyper-V, Citrix 
i VMware. Co ważne, zastosowanie modułu 
Management zapewnia zarządzanie nawet 
tysiącem urządzeń z jednego miejsca.

Nie bez znaczenia jest także efektywność 
energetyczna UPS-ów i związany z nią fakt 
zużywania energii elektrycznej na potrzeby 
własne, co jest ważne nawet w małej infra-
strukturze. Dlatego warto rekomendować 
klientom inwestycje w rozwiązania energo-
oszczędne, które z perspektywy TCO, a nie 
tylko samego kosztu zakupu, z reguły oka-
zują się tańsze. W ofercie CyberPower są to 
urządzenia bazujące na technologii Green-
Power UPS (wszystkie UPS-y line-interac-
tive, z wyjątkiem serii BU). Wybór takiego 
rozwiązania przełoży się – poza mniejszym 
zużyciem energii –  na mniejszą emisję 
ciepła, a więc wpłynie na niższe koszty użyt-
kowania urządzenia, jak też poprawi bez-
pieczeństwo infrastruktury. 

zasilanie infrastruktury krytycznej
Jak zagwarantować 

Na kwestię zapewnienia zasilania urządzeń krytycznych fi rmy 
powinny spojrzeć nie tylko z obecnej perspektywy, ale także 
z myślą o rozwoju. Jedynie takie podejście umożliwi optymalne 
wykorzystanie budżetu przeznaczonego na inwestycje.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Głowacki,

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

PowerPanel Cloud 
daje możliwość 
monitorowania 
rozwiązań UPS/
PDU/ATS bez 
względu na to, 
czy urządzenie 
jest klasy 
biznesowej czy 
konsumenckiej.
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go pracownikom komfort w różnych sytu-
acjach i lokalizacjach, wymaga współpracy 
pracodawców, operatorów telekomunika-
cyjnych i dostawców sprzętu. Do tej listy 
trzeba też dołączyć resellerów z warto-
ścią dodaną i integratorów, przed którymi 
otwiera się szansa na wypracowanie dodat-
kowych profi tów.

Niektórzy eksperci od sieci już od pewnego 
czasu lansują tezę, że każde domowe biuro 
powinno mieć zapewniony dostęp do infra-
struktury o takiej samej jakości jak siedzi-
ba główna fi rmy oraz jej oddziały. Jednak 
w praktyce jest to zadanie w większości 

przypadków niewykonalne, 
a jedną z największych barier 
jest przepustowość łączy in-
ternetowych. To wyzwanie, 
z którym mierzą się również 
Polacy. Według Cisco Broad-
band Index, 64 proc. bada-
nych pracowników z Polski 
uważa, że aby umożliwić im 

pracę z dowolnego miejsca, należy popra-
wić jakość łączy internetowych. 

W powyższym kontekście niemal całe 
środowisko IT duże nadzieje pokłada w ko-
mórkowej transmisji danych 5G, która ma 

przyczynić się do ewolucji 
tradycyjnych modeli pracy. 
Analitycy z Deloitte już dziś 
snują wizje elastycznych biur, 
czy rezerwacji biurek i sal kon-
ferencyjnych za pomocą specjalnych 
narzędzi cyfrowych. Niestety, w przypad-
ku Polski jest to raczej dość odległa per-
spektywa. O ile w Unii Europejskiej średni 
wskaźnik gotowości na 5G (rozumianej ja-
ko liczba udostępnionych przez państwo 
częstotliwości dla sieci 5G) wynosi blisko 
39 proc, o tyle w Polsce jest to… 0 proc.

Mali przedsiębiorcy, poza wyborem od-
powiedniego telekomu, muszą wybrać 
dostawcę sprzętu bądź oprogramowania. 
Jednym z najgorętszych trendów w bez-
przewodowym świecie jest standard Wi-
-Fi 6. Do niedawna pozostawał on w sferze 
marzeń MŚP, ale ostatnimi czasy Wi-Fi 6 
toruje sobie drogę do mniejszych fi rm.

– Na rynku zaczyna pojawiać się wiele 
urządzeń klienckich wyposażonych w kar-
ty sieciowe kompatybilne z  najnowszym 
standardem WLAN, spadają też ceny sprzę-
tu z Wi-Fi 6. Obecnie są one porównywalne 
z topowymi modelami zgodnymi z Wi-Fi 5. 
Poza tym, inwestycja w 802.11ax to też roz-
sądny wydatek na przyszłość. Taka sieć nie 
zestarzeje się w najbliższym czasie – zauwa-

Wraz z końcem pandemii małe fi rmy wracają 
do normalnej działalności. Nie pozostanie to bez 
wpływu na usługi oraz narzędzia IT, z których 
będą korzystać pracownicy.

Jak wynika z badania przeprowadzo-
nego przez Pracuj.pl, blisko 60 proc. 
kandydatów i pracowników chciało-

by wykonywać swoje obowiązki zawodowe 
w formule hybrydowej. Zaledwie co czwar-
ty respondent optuje za pełnym powrotem 
do biura. Niestety, większość małych fi rm 
nie jest gotowa zarówno pod względem or-
ganizacyjnym, jak i technicznym, aby spro-
stać hybrydowemu modelowi pracy. Nawet, 
jeśli ich właściciele są przekonani, że „prze-
cież wszystko dobrze działa”. 

Tymczasem prawda jest zwykle taka, że 
w czasie pandemii domowe biura powsta-
wały w  ekspresowym tempie. Pośpiech 
w takich przypadkach nie jest dobrym do-
radcą. Dlatego najbliższe 
miesiące powinny upłynąć 
pod znakiem przystosowy-
wania się do nowych realiów, 
a także modyfi kowania roz-
wiązań wdrożonych w cią-
gu minionych dwóch lat. To 
wiąże się z koniecznością in-
westowania w sprzęt, opro-
gramowanie, czasami też infrastrukturę, 
a z doświadczeń wielu przedsiębiorstw wi-
dać, że nie będzie to łatwy proces. 

Zdaniem analityków Deloitte stworzenie 
efektywnego miejsca pracy, zapewniające-

Praca 
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 hybrydowa:

Ostatnimi czasy 
Wi-Fi 6 toruje 
sobie drogę do 
mniejszych fi rm.
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ża Robert Gawroński, SMB Channel Mana-
ger w TP-Linku.

Jedyną barierą, która zniechęca mniej-
szych przedsiębiorców do korzystania 
z najnowszego standardu Wi-Fi, są koszty 
związane z uruchomieniem punktów do-
stępowych z najwyższej półki, zapewniają-
cych przepustowość rzędu kilku gigabitów 
na sekundę. Niestety, ich wdrożenie wyma-
ga modernizacji sieci przewodowej. 

– Punkty dostępowe Wi-Fi przystosowa-
ne do obsługi dużych przepustowości wypo-
sażone są w porty LAN 2,5 lub nawet 10 GbE. 
Jednak, aby w pełni wykorzystać ich możli-
wości, należy podłączyć je do odpowiednio 
wydajnych przełączników. Konieczność ich 
wymiany na szybsze, a często także rozbu-
dowy okablowania strukturalnego, znacząco 
podnosi wartość inwestycji – dodaje Robert 
Gawroński. 

W  przypadku sieci przewodowych 
w  małych i  średnich fi rmach dominują 
rozwiązania gigabitowe. Klienci z tego seg-
mentu zaczynają powoli się przełamywać 

i realizują wdrożenia z prze-
łącznikami gigabitowymi 
z uplinkiem 10 GbE lub od 
razu z portami 2,5/5/10 GbE. 

Rosnącą popularnością cieszą 
się też przełączniki PoE, które 
zapewniają zasilanie i łączność 
pomiędzy urządzeniami za po-
mocą jednego kabla. Dzięki te-

mu nadają się do zasilania sprzętu 
o niskim i średnim poborze mocy, ta-

kich jak kamery, bezprzewodowe punk-
ty dostępowe, systemy interkomowe itp. 
Poważnym problemem we wdrażaniu 
przełączników PoE jest ich ograniczona 
dostępność na rynku ze względu na wywo-
łane pandemią i wojną w Ukrainie przerwy 
w łańcuchach dostaw.

Mniejsze fi rmy powinny sobie poradzić 
z organizacją ruchu sieciowego w swoich 
głównych siedzibach, ale sporym wyzwa-
niem może być wyposażenie biur domo-
wych. Aż 91 proc. respondentów biorących 
udział w badaniu Enterprise Management 
Associates wyraża nadzieję, że osoby pra-
cujące w domu będą wykonywać służbo-
we zadania z takim samym komfortem, jaki 
ma personel w siedzibie fi rmy. Co ciekawe, 
Shamus McGillicuddy, wiceprezes Enter-
prise Management Associates, traktuje 
tego typu deklaracje jako myślenie życze-
niowe. Jego zdaniem specjalną opieką nale-
ży objąć jedynie wybranych pracowników 
– inżynierów, kadrę zarządzającą czy oso-
by odpowiedzialne za kontakty z klientami. 

Ochrona danych na kilka 
sposobów
Przejście małych i średnich fi rm do mode-
lu pracy zdalnej obnażyło wiele słabości 
sektora MŚP. Chyba najlepiej pokazują to 
kłopoty z bezpieczeństwem IT. Z danych 
opublikowanych przez PZU wynika, że 
w 2021 roku aż 67 proc. małych i średnich 
przedsiębiorstw padło ofi arą cyberataku, 
co kosztowało każde z nich średnio oko-
ło 85 tys. zł. Za część tych strat odpowia-
dają gangi ransomware – według badania 
Sophosa ofi arą tego rodzaju ataków pa-
dło aż 77 proc. polskich fi rm (tylko 13 proc. 
w 2020 r.). 

Upowszechnienie modelu Ransom-
ware as a Service sprawiło, że za atakami 
stoją również mniej doświadczeni hake-
rzy, którzy biorą na cel każdego, co poka-
zują systemy telemetryczne Bitdefendera. 
W  pierwszym kwartale bieżącego roku 
odnotowały one wyraźny wzrost ataków 
ransomware skierowanych przeciwko 
użytkownikom indywidualnym. Ofiary 
były nakłaniane przez napastników, aby 
za odszyfrowanie danych zapłacić średnio 
około 800 dol. 

Tymczasem popularne programy anty-
wirusowe nie najlepiej radzą sobie z wykry-
waniem tego złośliwego oprogramowania. 
Ostatnią deską ratunku staje się backup. 
Większość małych fi rm staje przed dylema-
tem: tworzyć kopie zapasowe w środowi-
sku lokalnym czy chmurze. Na ten moment 
wygląda na to, że szala będzie przechylać 
się w stronę chmury. Analitycy William 
Blair & Company dwa lata temu obwieścili 
nadejście czwartej ery backupu, a jej zna-
kiem fi rmowym ma być właśnie chmura, 
w której mają być przechowywane wszyst-
kie kopie zapasowe. 

Powyższa wizja może szczególnie 
spodobać się właścicielom małych fi rm. 
Starsze rozwiązania do tworzenia kopii 
zapasowych przez SOHO mają ograniczo-
ną skalowalność. W pewnym momencie 
nadmierna ilość danych sprawia, iż trze-
ba rozbudowywać infrastrukturę bądź 
liczyć się ze spadkiem wydajności back-
upu. W  przypadku Backup as a  Service 
(BaaS) takie dylematy nie istnieją. Nie-
jednokrotnie mniejszych fi rm nie stać na 
zatrudnienie specjalistów IT, stąd nie po-
zostaje im nic innego niż podpisać umo-
wę z  usługodawcą. Według danych 
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Technavio w  2020 roku globalny rynek  
BaaS był wart 14,29 mld dol., a przewidy- 
wane średnie roczne tempo wzrostu w la-
tach 2020–2025 wyniesie 32 proc.

Co przy tym ważne, firmy często nie ra-
dzą sobie z odtworzeniem backupu. W tym 
kontekście dużo do myślenia dają wyniki 
badania zleconego przez Sophos. Wynika 
z nich, że połowa przedsiębiorstw, których 
dane zaszyfrowano, zapłaciła okup prze-
stępcom, pomimo tego, że posiadała kopie 
zapasowe. 

Oczywistą alternatywą dla backupu 
z chmury jest własny NAS. Wielu rodzi-
mych klientów z kilku powodów wybiera 
właśnie tę opcję. 

– Koszty przestrzeni 
dyskowej w  chmurze pu-
blicznej mogą być wysokie, 
szczególnie przy dużej ob-
jętości przechowywanych 
zasobów. W  tym przypad-
ku lepszym wyborem jest lo-
kalna pamięć masowa. Po 
pierwsze jest tańsza, a  po 
drugie zapewnia szybszy 
dostęp do danych –  tłuma-
czy Łukasz Milic, Business Development  
Representative w QNAP Systems. 

Tajwański producent nie walczy z do-
stawcami chmury publicznej, lecz stara się 
pokazywać klientom, że oba rozwiązania 
mogą funkcjonować w symbiozie. Na przy-
kład NAS może pełnić rolę lokalnej bra-
my prowadzącej do przestrzeni dyskowej 
w chmurze. Niemal tożsama jest pod tym 
względem strategia Synology. 

– Nie zauważyliśmy bezpośredniego 
spadku sprzedaży urządzeń, choć sami ofe-
rujemy usługi chmurowe, będące uzupeł-
nieniem całego systemu IT. Większość firm 
raczej skłania się ku rozwiązaniom hybry-
dowym, ze względu na powszechnie zna-

ne ograniczenia chmury, w  tym kwestie  
związane z  prywatnością –  przyznaje 
Przemysław Biel, Sales Channel Manager  
w Synology.

Małe firmy oraz biura domowe nie ma-
ją zazwyczaj specjalnych wymagań wobec 
sprzętu, najczęściej inwestują w urządze-
nia 2- lub 4-dyskowe, z reguły wyposażo-
ne w napędy 4–8 TB, co zapewnia od 12 do 
24 TB przestrzeni użytkowej. 

Praca zdalna przyczyniła się do znaczne-
go wzrostu zapotrzebowania na energię 
elektryczną ze strony gospodarstw do-

mowych. Wraz z powro-
tem ludzi do biur staje 
się ono nieco mniejsze. 
Jednak, biorąc pod uwa-
gę stan rodzimej energe-
tyki i jej perspektywy na 
przyszłość, należy liczyć 
się z  przerwami w  do-
stawach prądu. Eksperci 
straszą, że wraz z zamyka-
niem kolejnych wysłużo-
nych bloków węglowych 

będziemy mieli coraz mniej dostęp-
nej mocy. Dlatego co bardziej przezorne 
małe firmy, a  także gospodarstwa do-
mowe inwestują w UPS-y. Najczęściej ku-
pują jednostki o mocy 550–650 VA oraz 
1000  VA, pracujące w  technologii line  
interactive. 

Zwyczaje zakupowe tej grupy odbior-
ców powoli się zmieniają i są to zmiany 
idące w dobrym kierunku. Część klientów 
podczas wyboru zasilacza awaryjnego nie 
patrzy wyłącznie na metkę z ceną, bo zaczy-
nają liczyć się też inne aspekty. 

– Mali przedsiębiorcy zazwyczaj poszu-
kują urządzeń monoblokowych, które nie wy-
magają zaawansowanej obsługi technicznej. 

Zdaniem integratora 

n  Rafał Barański, CEO, braf.tech
Największy rozwój usług SaaS zauważamy w przypadku aplikacji biurowych. 

Jeszcze parę lat temu wszelkiego rodzaju dokumenty tworzyliśmy i edytowa-

liśmy na komputerze, a ostateczną wersję zapisywaliśmy na dysku sieciowym. 

Obecnie standardem jest korzystanie z usług biurowych, jak Microsoft 365 

czy Google G Suite. Firmy nie potrzebują już ogromnych przepustowości sieci 

LAN i stałego nadzoru administratorów nad dostępem – specyfika usług SaaS 

skutecznie eliminuje wąskie gardła. Z punktu widzenia naszej firmy widać, że 

tworzenie aplikacji innych niż dostępne w chmurze powoli traci sens.
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Ale trafiają się również klienci wybierający 
zaawansowane rozwiązania o wysokiej ener-
gooszczędności. Tego typu zasilacze zapew-
niają stosunkowo szybki zwrotu nakładów 
inwestycyjnych, mimo wyższej ceny począt-
kowej – mówi Grzegorz Kostek, inżynier 
sprzedaży Schneider Electric w dziale Se-
cure Power.

Podobny trend dostrzega Bartłomiej Ko-
łodziej, Brand Manager w Impakcie. Jak 
mówi, klienci wykazują duże zaintereso-
wanie modelami z pełną falą sinusoidalną. 
Jego zdaniem najbliższa przyszłość ma-
łych UPS-ów wiąże się z rozwojem inteli-
gentnego zasilania. Możliwości, jakie niesie 
ze sobą komunikacja pomiędzy urządze-
niami, ułatwią monitorowanie zagrożeń, 
a nawet pozwolą na zdalną konserwację 
sprzętu. 

Według Komisji Europejskiej przed pande-
mią z chmury publicznej korzystało zaled-
wie 10 proc. polskich firm, zaś w 2021 roku 
było to już 30 proc. Co ciekawe, eksperci 
z Della przyznają, że szczególnie MŚP nie-
chętnie wdrażają nowe technologie, w tym 
usługi chmurowe. Ale nie wszyscy specjali-
ści się z tym zgadzają.

– Mniejsze firmy rozumieją korzyści wy-
nikające z  dostarczanych usług chmuro-
wych, takie jak poprawa efektywności pracy 
oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy 
pracownikami. Poza tym widzą, że chmu-
ra publiczna jest dla nich osiągalna i nie jest 
ona wyłącznie przeznaczona dla korporacji 
– mówi Piotr Kawecki, CEO ITBoom.

Od lat najpopularniejszą usługą chmu-
rową pozostaje SaaS i wiele wskazuje na 
to, że w najbliższych latach zachowa swój 
prymat. Gartner przewiduje, że w 2022 ro-
ku ogólne przychody ze sprzedaży usług 
chmury publicznej wyniosą 397 mld dol., 
z czego 145 mld przypadnie na SaaS. Polska 
nie jest po tym względem wyjątkiem. Małe 
firmy, decydując się na model SaaS, najczę-
ściej wybierają usługi Microsoftu – Apps 
for Business czy Microsoft 365 Standard. 
Karolina Pankiewicz, Cloud Product Ma-
nager w AB, zauważa też rosnącą popular-
ność aplikacji CRM, komunikatorów oraz 
usług chmurowej przestrzeni dyskowej. 

Mali przedsiębiorcy najchętniej wybie-
rają usługi Microsoftu. Jednakże koncern 
z Redmond w ostatnim czasie naraził się  

Pod względem 
przyznanych 
częstotliwości 
wskaźnik gotowości 
na 5G w Polsce 
wynosi... 0 proc.
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z nich korzysta z rozwiązań komunikacyj-
nych w chmurze. Według szacunków eks-
pertów Cavell Group i MZA, do 2025 roku 
średni roczny wzrost wykorzystania roz-
wiązań telekomunikacyjnych w chmurze 
wyniesie 12 proc. Ten model zintegrowanej 
komunikacji jest ciekawą propozycją szcze-
gólnie dla mniejszych fi rm.

43VADEMECUM CRN czerwiec 2022

resellerom wprowadzając nowe nieko-
rzystne warunki współpracy. Jakub Skał-
bania, Chief Growth Offi  cer w Netwise, 
twierdzi, że Microsoft „zachowuje się 
w kontekście chmury jak polski rząd, 
czyli mówi odwrotnie niż robi”. Trud-
no powiedzieć na ile i  czy w  ogó-
le podwyżki cen oraz nowe zasady 
New Commerce Experience wpłyną na 
sprzedaż usług Microsoftu w Polsce. Nie-
wykluczone, że benefi cjentami tych zmian 
będą konkurenci koncernu z Redmond. 

Komunikacja w chmurze
Microsoft Teams oraz Zoom nigdy 
nie zaistniałyby na tak dużą skalę, 
gdyby nie Covid-19. Co stanie się 
z  komunikatorami w  postpande-
micznym ładzie? O ile rynkowy byt 
pierwszej z wymienionych aplikacji jest 
niezagrożony, o tyle losy tej drugi stoją pod 
znakiem zapytania. Akcje Zooma osiągnęły 
rekordowy poziom w październiku 2020. 
Jednak powrót do normalności okazuje się 
dość bolesny. W ostatnim kwartale przy-
chody ze sprzedaży Zooma wzrosły 
o 21 proc., co jest najniższym odnoto-
wanym przyrostem w historii fi rmy, 
zaś ceny akcji wróciły do poziomu 
sprzed pandemii.

Zdaniem Łukasza Kuliga, dy-
rektora zarządzającego Avaya Poland, 
firmy szukają czegoś więcej niż pro-
stych rozwiązań oferujących wideo-
konferencje i  rejestrowanie spotkań. 
Użytkownicy biznesowi oczekują kon-
solidacji platform do komunikacji 
z rozmaitymi środowiskami pracy 
i narzędziami użytkowników, a to 
wymaga wsparcia ze strony produ-
centa. Nie bez przyczyny coraz więk-
szą chrapkę na tę część rynku mają 
dostawcy telefonii IP. Oprócz fi rmy Avaya, 
dużą aktywnością na tym polu wykazują się 
Cisco czy NFON. 

– Komunikacja biznesowa przenosi się 
do chmury, to trend od kilku lat występują-
cy w Europie. Przez komunikację biznesową 
rozumiemy wszystko: nie tylko wideokon-
ferencje na MS Teams czy Zoom, ale także 
całą fi rmową telefonię – tłumaczy Gernot 
Hofstetter, General Manager NFON w Au-
strii, Polsce i regionie CEE.

W Europie jest około 25 milionów fi rm, 
z czego 67 proc. stanowią MŚP. Co piąte 

Zdaniem specjalisty 

n Aleksander Styś, VAR Account Manager, Zyxel Networks
Ze względu na niestabilną sytuację na rynku spowodowaną pande-

mią, brakami w dostępności komponentów i wahaniami walut, małe 

fi rmy ograniczyły inwestycje do niezbędnego minimum. Popyt na 

rozwiązania sieciowe jest związany głównie z wymianą istnieją-

cej infrastruktury bądź jej dostosowaniem do aktualnych potrzeb 

– dotyczy rozwiązań zabezpieczających oraz umożliwiających pracę 

zdalną i dostęp do fi rmowej sieci. Mniejsze fi rmy decydują się na szyb-

kie wdrożenia, niewymagające dużych nakładów fi nansowych, gdzie decydującą 

rolę odgrywa dostępność produktów i łatwość implementacji.

n Mariusz Siwek, Sales Director Poland, Infor
W przypadku oprogramowania SaaS już od lat największą popular-

nością cieszą się pakiety oprogramowania biurowego i rozwiązania 

do komunikacji. Trend ten uległ wzmocnieniu w trakcie pandemii 

Covid-19, gdy fi rmy musiały w znaczący sposób przeorganizować 

dotychczasowe procesy, przechodząc na tryb pracy zdalnej. Jed-

nocześnie, konieczność lepszej kontroli biznesu w obliczu kolejnych 

zakłóceń, potrzeba zwiększenia szybkości i precyzji reakcji na zmiany, 

sprawiły, że rosnącą popularnością wśród mniejszych fi rm zaczęło się cieszyć 

oprogramowanie biznesowe, w tym systemy klasy ERP, EPM czy SCM oferowane 

w modelu SaaS.

n Magdalena Łyszczarz, SMB Territory Manager, Cisco 
Myśląc o pracy zdalnej, obok jej komfortu musimy zapewnić persone-

lowi bezpieczeństwo, także to postrzegane w wymiarze cyfrowym. 

Łącząc się z różnych miejsc, nie zawsze przy wykorzystaniu VPN, na-

rażają oni fi rmowe dane na ryzyko ataków. Rozwiązania do współ-

pracy dostarczane przez zaufanych partnerów nie tylko ułatwiają 

codzienne funkcjonowanie w rozproszonym środowisku, ale pozwalają 

też optymalizować wiele zadań, wspierając przy tym komunikację. Poza 

tym dbają o cyberbezpieczeństwo, a stojące za nimi zespoły pracujące nad roz-

wojem produktu, mają zdecydowanie większe możliwości analizy rynku pod ką-

tem zagrożeń, rozwoju wiedzy i ekspertyzy na tym polu.

n Robert Lachowiecki, Country Manager, HPE Aruba Poland
Standard Wi-Fi 6 staje się coraz bardziej popularny. Nie jest on ściśle 

związany z dużymi fi rmami. Na przykład różnica pomiędzy dużym 

kampusem, a małą kawiarnią będzie raczej związana ze sposobem 

wykorzystania tej techniki. Natomiast Wi-Fi 6 jest odpowiedzią 

między innymi na zagadnienia związane z potrzebą większej prze-

pustowości, która idzie w parze z ilością aplikacji chmurowych, ich wy-

maganiami oraz liczbą łączonych z siecią urządzeń. Takim przykładem 

jest środowisko IoT, gdzie chcemy połączyć nie tylko telefony czy komputery, ale 

także kamery, wszelkiego rodzaju czujniki, czy inne urządzenia, chociażby eks-

pres do kawy czy lodówkę.

– Takie przedsiębiorstwa często nie mają 
zasobów, aby wdrażać skomplikowane roz-
wiązania lub pieniędzy na zakup bardziej 
zaawansowanych wersji narzędzi. MŚP  po-
trzebują możliwości korzystania z zaawan-
sowanych rozwiązań w formie, która jest 
dla nich prosta w obsłudze i łatwa we wdro-
żeniu – dodaje Gernot Hofstetter. n
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Łatwość korzystania z programowych i chmurowych narzę-
dzi do pracy zdalnej spowodowała, że cieszą się one wy-
jątkową popularnością, choć nie gwarantują bezpie-
czeństwa. To zapewniane jest wyłącznie przez spe-
cjalistyczne rozwiązania sprzętowe, które – wbrew 
pozorom – wcale nie są trudne we wdrożeniu.

Wzwiązku z koniecznością lub
preferencją wykonywania 
służbowych obowiązków z do-

mu, wiele fi rm zwróciło się w stronę cał-
kowicie programowych rozwiązań wideo-
konferencyjnych oraz sieci VPN, aby za-
pewnić sprawną komunikację i  obieg 
dokumentów. Jest jednak grupa pracowni-
ków, którzy wymagają znacznie większego 
poziomu ochrony – to administratorzy sys-
temów IT, którzy potrzebują bezpiecznej 
łączności z fi rmową infrastrukturą. 

To specjalnie dla nich firma ATEN 
stworzyła jednoportowe przełączniki 
KVM over IP z serii CN. Umożliwiają one 
bezpośredni, realizowany poprzez sieć IP 
dostęp do sprzętu w serwerowni, przy za-
chowaniu pełnego bezpieczeństwa, jakie-
go nie może zagwarantować rozwiązanie 
programowe. Dzieki obsłudze wirtualnych 
mediów, takich jak foldery lub obrazy typu 
ISO, urządzenie to umożliwia zdalne prze-
syłanie plików, testowanie diagnostyczne 
oraz aktualizację i poprawki systemu ope-
racyjnego i aplikacji.

Urządzenia te zapewniają zdalny dostęp 
na poziomie systemu BIOS, nie ma więc 
potrzeby instalowania dodatkowych apli-
kacji. Jest to główny czynnik zwiększają-
cy bezpieczeństwo, ponieważ w znacznym 
stopniu minimalizowane jest ryzyko zain-
fekowania komputera wirusem lub złośli-
wym oprogramowaniem. Zdalny dostęp 
do zasobów centrali odbywa się poza sie-
cią operacyjną, nie ma więc obaw o wyciek 
danych lub włamanie się hakerów przez 
tylne drzwi. 

Zdalna sesja z idealnym 
obrazem
Na szczególną uwagę w ofercie ATEN za-
sługuje jednoportowy przełącznik KVM 
over IP DisplayPort 4K CN9950. Na 
rynku wyróżnia się procesorem grafi cz-
nym FPGA oraz wbudowanym gniazdem 
DisplayPort. Dzięki nim zapewniono roz-
dzielczość obrazu do 4K DCI (4096 x 2160 
@ 30Hz), zarówno dla lokalnej, jak i zdal-
nej konsoli, a przy tym znacznie zwięk-
szono liczbę wyświetlanych klatek na 
sekundę przy połączeniach zdalnych. 

Urządzenie ma dwa gniazda zasilające 
i sieciowe, co minimalizuje ryzyko wystą-
pienia nagłej przerwy w pracy. Ciekawost-
ką w  modelu CN9950 jest wbudowany 
5-pinowy blok zacisków oraz wejście DI, 
umożliwiające obsługę alarmów systemo-
wych (z termometru, czujnika drzwi czy 
wilgotności). Dostępny jest też terminal 
Relay, kontrolujący zdalne uruchamianie 
i resetowanie komputera lub serwera. 

Przełącznik CN9950 można zintegro-
wać z oprogramowaniem do rejestracji se-
sji wideo Control Center Video Session 
Recording (CCVSR), które umożliwia 
śledzenie działań na żywo. Dlatego admi-
nistratorzy systemów mogą monitorować 
wiele takich urządzeń lub portów KVM 
w czasie rzeczywistym i na bieżąco reago-
wać na nieprawidłowości w razie awarii.

W większości usług wideokonferencyj-
nych w ciągu minionych dwóch lat wykry-

to luki bezpieczeństwa, które umożliwiały 
intruzom wysyłanie nieautoryzowanych 
wiadomości do uczestników spotkania czy 
przejmowanie wirtualnego ekranu, aby 
prezentować nieodpowiednie materiały.

Problem ten w ogóle nie dotyczy sprzę-
towego rozwiązania do prezentacji Seam-
less Presentation Switch z funkcją Quad 
View Multistreaming (VP2120), któ-
re gwarantuje, że dane pracowników nie 
przechodzą przez żadne serwery w chmu-
rze. Dostęp do spotkania uzyskują tylko 
te osoby, którym dostarczony zostanie lo-
sowo wygenerowany kod pokoju służący 
do logowania. 

Przełącznik Seamless Presentation 
Switch umożliwia elastyczne podłącza-
nie maksymalnie czterech źródeł obrazu 
i równoczesne wyświetlanie treści z każ-
dego z nich. Łączność odbywa się drogą 
bezprzewodową, dzięki czemu uczestni-
cy spotkania nie muszą dotykać żadnych 
kabli ani urządzeń (poza własnym lapto-
pem lub smartfonem), co w obecnych cza-
sach reżimu sanitarnego ma niebagatelne 
znaczenie. Prowadzona prezentacja może 
być też przesyłana wewnątrz sieci lokalnej 
do odbiorców w innych pokojach lub pię-
trach budynku.

niż oprogramowanie do pracy zdalnej

Dodatkowe informacje:
Michał Kulesza,

Business Development Manager, ATEN
michal.kulesza@pl.aten.com

Sprzęt bezpieczniejszy 
PRACA ZDALNA
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Gdyby sprzęt nie miał znaczenia, jak pró-
bują nam to wmówić niektórzy analitycy 
i ewangeliści technologii, Apple zapewne 
nie znalazłby się w tzw. bandzie czworga, 
obok Amazona, Meta Platforms (dawniej 
Facebook) i  Google’a. Sporo racji ma też 
Jen-Hsun Huang, współzałożyciel i prezes 
Nvidia, który twierdzi, że rozwój sztucznej 
inteligencji będzie paliwem napędzającym 
rynek komputerów i serwerów. Poza tym, jak 
zauważa Jen-Hsun Huang, jeśli ktoś pisze 
oprogramowanie, zawsze będzie potrzebo-
wać komputera. 

Wprawdzie popyt napędzany przez pande-
mię zaczyna powoli wygasać, ale rosnące 
zapotrzebowanie na sprzęt powinno po-
zostać z nami na dłużej. Wynika to z faktu, 
że fi rmy wdrażają rozwiązania zaspokaja-
jące potrzeby pracy hybrydowej. Poza tym 
Covid-19 przyspieszył rozwój handlu elek-
tronicznego, telemedycyny czy bankowości 
mobilnej, a to wiąże się z koniecznością in-
westycji zarówno w urządzenia końcowe, 
jak i infrastrukturę teleinformatyczną. Nowe 
światło na rynek komputerów biznesowych 
rzucają badania przeprowadzone przez 

Della. Aż 81 proc. ankietowanych menedże-
rów twierdzi, że sprzęt kliencki – kompute-
ry, smartfony czy tablety – odgrywa ważną 
rolę w podnoszeniu satysfakcji pracowni-
ków. Tym samym zakupy sprzętu wpisują 
się w szerszy proces budowania pozytyw-
nego wizerunku fi rmy wśród pracowników.

Według IDC w najbliższych pięciu latach 
globalne dostawy komputerów będą rosnąć 
w tempie 3,3 proc., a motorami napędowymi 
będą notebooki i modele kierowane do gra-
czy. Warto dodać, że w 2021 roku na świe-
cie sprzedano 334,7 mln sztuk urządzeń, co 
oznacza wzrost o 13,5 proc. w skali roku. Jak 
z kolei wynika z danych GfK, w tym samym 
okresie polski rynek komputerów odnotował 
spadek w ujęciu ilościowym o 10 proc., ale 
wartościowym – tylko o 1 proc. Jednak nale-
ży podkreślić, że popyt na komputery w 2021 
roku wzrósł o 50 proc. wobec 2019 roku. 

Wszelkie analizy pokazują, że w bieżą-
cym roku najwyższe przychody na rynku 

Wbrew obiegowym opiniom, świat nowych technologii wcale 
nie jest zdominowany przez oprogramowanie. 

Niemal jedenaście lat temu The Wall 
Street Journal zamieścił na swo-
ich łamach artykuł „Why Software 

Is Eating The World” („Dlaczego oprogra-
mowanie zjada świat”). Jego autor, Marc 
Andreessen, jeden z najbardziej znanych 
inwestorów w Dolinie Krzemowej, napi-
sał o rosnącej roli oprogramowania w wielu 
branżach gospodarki – motoryzacji, rolnic-
twie czy wydobyciu ropy naftowej i gazu. 
Oczywiście to wszystko się dzieje, ale nie 
można zapominać o rozwiązaniach sprzę-
towych – one wciąż są bardzo potrzebne, co 
bezsprzecznie uwidoczniła pandemia. 

Znamienny jest fragment wspomniane-
go artykułu, w którym Andreessen, zasiada-
jący wówczas w zarządzie HP, wspomina, 
iż koncern rozważa porzucenie produkcji 
komputerów na rzecz większych inwesty-
cji w oprogramowanie. Jak wiadomo, nigdy 
do tego nie doszło, a producent po podziale 
na dwa różne podmioty – HP Inc. oraz HPE 
wciąż z powodzeniem dostarcza rozwiąza-
nia sprzętowe. Ci pierwsi oferują kompute-
ry i drukarki, zaś drudzy macierze dyskowe 
oraz serwery. Nawet jeśli uwzględnić fakt, 
że HPE powoli próbuje przechodzić od tra-
dycyjnego modelu transakcyjnego na sub-
skrypcyjny, to wciąż oferuje „żelastwo”. 

Zdaniem specjalisty

n Przemysław Biel, Sales Channel Manager Poland, Synology
Serwery NAS ciągle ewoluują i z prostego dysku sieciowego stały 

się obecnie rozwiązaniem typu all-in-one. W cenie urządzenia, 

bez ukrytych kosztów i dodatkowych licencji, klient otrzymu-

je wiele zaawansowanych funkcji. Kolejnym krokiem w rozwoju 

NAS-ów będą rozwiązania typu scale-out oraz HCI, dostępne dla 

szerszej grupy odbiorców niż obecne, na które mogą sobie pozwo-

lić tylko największe korporacje. 

Sprzęt 
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komputerów przyniesie sprzedaż laptopów 
dla biznesu. Według Della fi rmy najchęt-
niej będą wybierać 14-calowe notebooki 
z procesorem Intel Core i5, pamięcią RAM 
8 GB i nośnikiem SSD o pojemności 256 GB. 
Lenovo przewiduje, że w segmencie biz-
nesowych laptopów klasy ekonomicznej 
najlepiej powinny sprzedawać się urzą-
dzenia z ekranem o przekątnej 15,6”, z pro-
cesorem Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5, 
jak też 8 GB pamięci operacyjnej oraz dys-
kiem SSD 256 GB. Producenci spodziewają 
się, że klienci znacznie częściej niż w po-
przednich latach będą kupować urządzenia 
z nośnikiem 512 GB. Z kolei w przypadku 
produktów premium popyt przesunie się 
w kierunku nośników SSD 1 lub 2 TB. 

Nie wszyscy chcą snuć prognozy doty-
czące kolejnych miesięcy. Zdaniem Patryka 
Roszko, PBU Managera w polskim oddzia-
le Acera, narastające problemy z logistyką 
i produkcją sprawiają, że fi rmy są skazane 

na zakup komputerów, które dotrą do Polski. 
Co ciekawe, Pat Gelsinger na początku ma-
ja w rozmowie z telewizją CNBC stwierdził, 
że problemy z niedoborem chipów mogą po-
trwać aż do 2024 roku, choć we wcześniej-
szych wypowiedziach mówił o 2023 roku. 
Pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym 
powinny być wyniki sprzedaży notebooków 
w pierwszym kwartale bieżącego roku. We-
dług Synergy Research liczba sprzedanych 
sztuk w tym czasie zmniejszyła się o 7 proc. 
w ujęciu rocznym, a do tego spadku mocno 
przyczyniło się tąpnięcie w segmencie chro-
mebooków, gdzie odnotowano spadek sprze-
daży o 67 proc. (rok do roku).

Bój na rynku procesorów 
O procesorach najczęściej dyskutuje się 
w kontekście niedoborów, aczkolwiek ich 
dostawcy nie próżnują. Część ekspertów 
pokłada duże nadzieje w nowych liniach 
procesorów, które ich zdaniem powinny 

dodatkowo pobudzić popyt na komputery. 
Najwięcej uwagi wzbudzają chipy Intela, 
który w listopadzie ubiegłego roku przeszedł 
z układów wykonanych w litografi i 14 nm na 
10 nm. Nowe procesory wykorzystują hybry-
dową architekturę łączącą dwa typy rdzeni 
– wydajne P-Core oraz efektywne E-Core. 
Kluczową rolę ma spełniać ekosystem Intel 
Thread Director, odpowiadający za spraw-
ne zarządzanie dwoma typami rdzeni przez 
system operacyjny Windows 11. Oprócz no-
wej architektury, w procesorach pojawią się 
też ciekawe nowinki, w tym obsługa pamięci 
RAM DDR4 i DDR5, a także kontroler magi-
strali PCI Express 5.0.

Nie tylko Intel wysyła swoje układy na 
emeryturę. Na podobny krok zdecydowa-
ło się AMD, odsyłając do lamusa jednostki 
AMD Ryzen 5000 Cezanne. AMD podczas 
CES 2022 zaprezentowało nową linię AMD 
Ryzen 6000 Rembrandt. Układy, wykonane 
w litografi i 6 nm, wykorzystują nowe zin-
tegrowane układy grafi czne, bazujące na 
RDNA 2, a nie – jak wcześniejsze – na nieco 
już przestarzałej architekturze Vega.

Nie można też zapominać o działaniach 
Apple’a, które postawiło na rozwój wła-
snych procesorów do komputerów Mac. Po 
sukcesie chipów M1, koncern z Cuppertino 
idzie za ciosem. Apple pod koniec ubiegłego 
roku pokazało układy M1 Pro lub M1 Max 
przeznaczone dla profesjonalistów, wypro-
dukowane w 5-nanometrowej technologii 
TSMC. Pierwszy z nich obsługuje pamięć 
RAM o pojemności do 32 GB, a M1 Max – na-
wet do 64 GB. Warto dodać, że w ciągu roku 
udział laptopów Apple w globalnym rynku 
zwiększył się o 4 proc., ale sprzedaż kompu-
terów przenośnych pracujących pod kontro-
lą Windowsa wzrosła o 6 proc. 

serwerów
Tempo produkcji serwerów ogranicza brak 
komponentów półprzewodnikowych, takich 
jak układy scalone do zarządzania energią, 
mikrokontrolery czy procesory ASIC. Nie-
stety, problemy nie omijają polskiego rynku. 
Paweł Bąk, Business Unit Manager – Da-
ta Center & IT Security w AB, przyznaje, iż 
znaczna część sprzedaży serwerów przesu-
nęła się z ostatniego kwartału 2021 roku na 
pierwszy kwartał bieżącego roku. 

O dużym zapotrzebowaniu na tej klasy 
sprzęt świadczą wyniki fi nansowe fi rmy
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TMSC, która po raz pierwszy w  historii 
uzyskała większe przychody ze sprzeda-
ży procesorów do serwerów niż chipów do 
smartfonów. Również prognozy IDC po-
twierdzają wysoki popyt na serwery. Ana-
litycy tej firmy przewidują, że w  latach 
2021–2026 średnia stopa wzrostu wyniesie 
9 proc., a szczególnie pomyślny dla produ-
centów powinien być rok bieżący, bowiem 
– według IDC – przychody z globalnej sprze-
daży serwerów mają wzrosnąć w tym roku 
aż o 13 proc. wobec 2021 roku. Powiew świe-
żości do tego segmentu rynku wniosą nowe 
platformy: Sapphire Rapids i AMD Genoa. 
Wraz z nimi pojawią się nowe możliwo-
ści, w tym interfejs PCIe Gen5, pozwalają-
cy zwiększyć wydajność nośników SSD, jak 
też obsługa pamięci operacyjnej DDR5. 

Producenci i dystrybutorzy uważają, że 
w nadchodzących latach jednym z najważ-
niejszych odbiorców serwerów pozostanie 
sektor MŚP. Zdaniem specjalistów ta gru-
pa firm w poszukiwaniu konkurencyjno-
ści zacznie mocniej stawiać na rozwiązania  
cyfrowe.

– Każdy producent stara się posiadać port-
folio dopasowane do potrzeb MŚP, tym bar-
dziej, że klienci z  tego sektora są uważani 
za najbardziej wymagających. Do nich tra-
fia w granicach 25–35 proc. sprzedawanych 
w Polsce serwerów – mówi Grzegorz Korus, 
Senior Solution Architect w Exclusive Ne-
tworks. 

Małe i średnie firmy z reguły wybierają 
urządzenia do montażu w szafach rack, po-
woli odchodząc od konstrukcji typu tower. 
Dla wielu z nich jednak wciąż podstawowym 
kryterium wyboru serwera jest cena, aczkol-
wiek rośnie grupa klientów 
zwracających uwagę na 
możliwości systemów pod 
kątem dopasowania ich do 
indywidualnych potrzeb. 
Nie bez znaczenia jest też 
funkcjonalność serwerów 
w zakresie analityki oraz za-
rządzania. Mniejsze firmy 
chcą do minimum ograni-
czyć czas potrzebny na zarządzanie, a także 
na poszukiwanie źródeł potencjalnych pro-
blemów w infrastrukturze. Jest to też grupa 
klientów, którzy z pewną rezerwą podcho-
dzą do usług chmury publicznej i nie trak-
tują jej jako całkowitej alternatywy wobec 
własnej serwerowni.

– Rynek MŚP rośnie tak szybko, że nawet 
przyspieszenie migracji do usług chmuro-
wych nie wpłynie na poziom zakupów serwe-
rów. Alternatywą w stosunku do rozwiązań 
chmurowych może być dla tego sektora mo-
del as-a-service – klient na starcie otrzymuje 
w usłudze to, czego potrzebuje w danej chwili 
i za to płaci. Ale równocześnie ma możliwość 
szybkiej rozbudowy serwera i gwarancję ce-
ny na kilka lat – tłumaczy Grzegorz Korus.

NAS nadal w cenie 
Usługi chmurowe nie utrudniają życia do-
stawcom i producentom pamięci masowych 
adresowanych do mniejszych przedsię-
biorstw. W tej grupie odbiorców nieusta-
jącą popularnością cieszą się serwery NAS 
dwóch tajwańskich producentów – QNAP-a 
oraz Synology. O wyborze konkretnego mo-
delu urządzenia decyduje zazwyczaj profil 
działalności klienta. 

– Jeśli firma realizuje projekty 3D bądź 
wideo, potrzebuje dużej powierzchni dysko-

wej. Tego typu klienci wybie-
rają modele, w których można 
zainstalować wiele napędów.  
Jednak firmy, w  których nie 
występuje zbyt duży przyrost 
danych, wybierają urządzenia 
2- lub 4-dyskowe. Najmniej 
wymagający odbiorcy inwe-
stują w sprzęt, który umożliwia 
przechowywanie do 10 TB. Na-

tomiast wszelkie zamówienia na rozwiązania, 
które mogą magazynować powyżej 150 TB, 
zaliczamy już do kategorii enterprise – mówi 
Iwona Ostrowska, Product Manager w AB. 

Część firm MŚP przywiązuje uwagę nie 
tylko do pojemności, ale także wydajności, 
o czym świadczy rosnący udział nośników 

SSD w systemach NAS. Według danych Sy-
nology, w ubiegłym roku były one zainstalo-
wane już w 20 proc. wszystkich sprzedanych 
serwerów tej marki, a w pierwszym kwarta-
le bieżącego roku było to już 30 proc. Pro-
ducent przyznaje, że gdyby nie problemy 
z dostępnością pamięci flash, ten odsetek 
mógłby być jeszcze wyższy. 

Serwery NAS cały czas ewoluują, a naj-
nowsze modele zapewniają szerokie spek-
trum funkcji. Niektóre z  nich ułatwiają 
tworzenie kopii zapasowych, inne natomiast 
integrację z chmurą. 

– W tym segmencie mamy niekończący się 
spacer, a nie sprint. Na pewno w kolejnych la-
tach będą pojawiały się rozwiązania korzysta-
jące z nośników flash z nowymi interfejsami, 
jak U.2 czy EDSFF, wykorzystywane będą też 
szybsze porty sieciowe oraz PCIe. Jednak nie 
spodziewałbym się spektakularnych nowinek 
– dodaje Łukasz Milic, Business Develop-
ment Representative w QNAP Systems. 

Swego rodzaju alternatywą dla NAS mogą 
być systemy hiperkonwergentne (HCI). Tym 
bardziej, że dostawcy często promują je jako 
rozwiązania przeznaczone właśnie dla MŚP. 
Użytkownik, zamiast budować środowisko 
składające się z serwerów, macierzy i sprzę-
tu sieciowego, otrzymuje „pudełko” z mocą 
obliczeniową, przestrzenią dyskową, inter-
fejsami sieciowymi (Infiniband lub Ether-
net) oraz oprogramowaniem kontrolującym 
działanie całego systemu. Największe zale-
ty HCI to łatwość wdrożenia i zarządzania, 
a więc cechy szczególnie istotne dla mniej-
szych firm. Jednak przedsiębiorców od-
strasza cena zakupu, a także brak zaufania 
do szerzej nieznanego u nas typu produktu. 
Dlatego w Polsce na HCI decydują się głów-
nie duże firmy lub instytucje.  n

Zdaniem integratora 

n  Tomasz Spyra, CEO, Rafcom
W Polsce największą grupę nabywców systemów hiperkonwergentnych 

stanową duże firmy, które najczęściej – poza ośrodkiem centralnym – ma-

ją zdalne oddziały. Zainteresowanie zauważamy też wśród klientów, którzy 

chcą zbudować ośrodek zapasowy o wysokiej dostępności. Niestety, świa-

domość klientów z segmentu MŚP na temat do korzyści, jakie niesie ze sobą 

infrastruktura hiperkonwergentna, jest niewielka. Problem stanowi też cena 

tego typu systemów – są one droższe od rozwiązań klasycznych. W związ-

ku z tym przekonanie partnerów, aby zaangażowali się w sprzedaż HCI, 

a następnie klientów do zakupu, nie jest wcale proste. W tym celu trzeba im 

pokazywać najważniejsze zalety tych produktów, takie jak wysoki współ-

czynnik niezawodności, wydajność czy możliwości w zakresie skalowania. 
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