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Gryzie mnie to. Zwykle lekko, ale cza-
sem mocniej. W każdym razie coraz 
częściej. Oczywiście sobie z tym ra-

dzę, ale jakoś tak słabiej niż jeszcze kilka lat te-
mu, kiedy mnie dziabnęło po raz pierwszy. Ja 
wiem, że działania Amnesty International bu-
dzą rosnące zdziwienie, ale jednak w kwestii, 
którą mam na myśli, wątpliwości budzić nie 
mogą. Kilka lat temu działacze tej organizacji 
nagłośnili tragedię dzie-
siątek tysięcy kongijskich 
dzieci, które cierpią, cho-
rują i giną w kopalniach 
kobaltu. A mowa nie tylko 
o nastolatkach, ale także brzdącach w wieku 
przedszkolnym, co – chyba się ze mną zgodzi-
cie – przekracza wyobraźnię cywilizowanego 
Europejczyka. Ale to się dzieje! Dzień w dzień, 
miesiąc w miesiąc, rok w rok. I co? 

Ano właśnie nic. Świat martwi się o to, że 
giną pszczoły. Albo dziurą ozonową. Albo glo-
balnym oziębieniem. Albo ociepleniem. Albo 
plastikiem w oceanach. Albo… Albo… Albo… 
No to zakładamy pasieki w miastach. No to 
rezygnujemy z dezodorantów. No to sadzimy 
drzewa i zamykamy kopalnie. No to segregu-
jemy śmieci. No to kupujemy samochody elek-
tryczne i zakładamy panele słoneczne… Dzień 
w dzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok. I co? 

Ano właśnie nic. Kiedy jako dziecko recy-
towałem wierszyk o „murzynku Bambo, co 
w Afryce mieszka”, jego życie wydawało mi 
się równie fajne, jak moje. Zabawa, przekoma-
rzanie się z mamą, nauka… No skąd mogłem 
wiedzieć, że jak będę dorosły to zapłaczę nad 
małymi mieszkańcami Czarnego Lądu. Czar-
nego jak przyszłość dzieciaczków, które miały 
nieszczęście urodzić się w Kongu. 

I tak siedzę przy laptopie, obok leży komór-
ka, a pod oknami redakcji śmigają błyszczą-
ce w sierpniowym słońcu elektryczne SUV-y. 
A żeby tak było, to dzieci muszą kopać. Dzień 
w dzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok. I co? 

Ano właśnie nic. Bo jestem jak mieszkaniec 
Elizjum. Daleko od Konga, a w gruncie rzeczy 
chyba dalej niż fi lmowe Elizjum od fi lmowej 
Ziemi. I naprawdę nie wiem, co robić. Fun-
dację założyć? Do Amnesty się zapisać? Stać 

na warszawskiej „patelni” z plakatem „Kobalt 
to zło”? Jechać do Brukseli i namawiać europar-
lamentarzystów, żeby wydali dyrektywę zaka-
zującą sprowadzania na teren UE elektroniki 
z kobaltem z Konga? I co to da? 

Ano zgadliście, nic nie da. Wiadomo, że nie 
zrezygnuję ze smartfona i laptopa. I was też do 
tego nie namawiam. Ale przynajmniej nie uda-
wajmy, że nie ma tematu. I nie zmieniajmy tele-

fonu na nowy tylko dlatego, że 
właśnie wyszedł kolejny mo-
del. I może jednak nikomu ko-
rona z głowy nie spadnie, jeśli 
pojeździ samochodem nie dwa, 

ale dziesięć lat ( ja jeżdżę moim ponad dwanaście 
i jeszcze kilka pojeżdżę, bo dbam, żeby był w peł-
ni sprawny). 

A jeśli masz jakieś audytorium, w social me-
diach czy gdziekolwiek, mów o dzieciach z Kon-
ga. Jako cywilizowani Europejczycy jesteśmy 
im winni chociaż tyle. A jesteśmy cywilizowani, 
prawda? 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Polkomtel zamiast 50,6 mln zł kar zapłaci „tylko” 16,8 mln zł – orzekł warszawski 

sąd apelacyjny (wyrok jest prawomocny). Sprawa dotyczyła odwołania telekomu od kar nało-

żonych przez UOKiK na początku 2020 r. za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. 

Urząd zakwestionował dodatkowe opłaty dla abonentów Plusa za transfer treści multimedial-

nych i korzystanie z radia, mimo że użytkownicy płacili już abonament za internet. Zdaniem 

UOKiK-u klienci operatora nie byli dostatecznie informowani, że korzystając z takich usług mu-

szą ponieść ekstra koszty, tym samym zostali wprowadzeni w błąd (w latach 2013 – 2017).

Asseco Poland w II kw. 2022 r. osiągnęło 140 mln zł zysku netto, wobec 

139,4 mln zł w II kw. 2021 r. Wynik jest o około 6 proc. wyższy niż średnia spodziewana przez 

analityków. W całym I półroczu 2022 skonsolidowany zysk Asseco Poland sięgnął szacunkowo 

248 mln zł wobec 241,8 mln zł w ub.r. Pomimo tego w lipcu br. Haitong Bank obniżył cenę do-

celową akcji integratora z 79,10 zł do 73,50 zł, motywując to między innymi rosnącymi wydat-

kami na wynagrodzenia, co może obniżyć marże. 

Komputronik otrzymał korzystną decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Poznaniu, który uchylił decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego 

z września 2021 r. oraz decyzję skarbówki dotyczącą CIT za rok obrotowy 2013/2014 

(1 kwietnia 2013 r. – 31 marca 2014 r.). Wartość sporu to blisko 1,5 mln zł plus odsetki. Sąd 

podzielił stanowisko spółki, że miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podat-

kowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. 

Trwają natomiast postępowania obejmujące inne okresy rozliczeniowe. W minionych latach 

wielkopolska skarbówka zakwestionowała szereg rozliczeń CIT Komputronika.

Action, mimo okresu wakacyjnego i obaw o sytuację makroekonomiczną, wypracował 

w lipcu 2022 r. sprzedaż o 7,4 proc. większą niż przed rokiem, osiągając obroty na pozio-

mie 175 mln zł. Marża wyniosła w tym okresie 7,2 proc., czyli nieco mniej niż w czerwcu br. 

(ok. 7,5 proc.) i maju br. (7,7 proc.). W czerwcu br. obroty Actionu także okazały się wyraźnie 

wyższe niż rok wcześniej (o 10 proc. rok do roku, do poziomu 200 mln zł).

AMD w II kw. 2022 r. zwiększyło przychody o 70 proc. rok do roku, do 6,6 mld dol. Zysk 

netto stopniał jednak o 37 proc., do 447 mln dol. Firma wyjaśnia ten spadek odpisami zwią-

zanymi z przejęciem Xilinxa w lutym br. (za 49 mld dol.). Wzrost sprzedaży to głównie zasługa 

biznesu data center, gdzie obroty poprawiły się o 83 proc., osiągając poziom 1,5 mld dol. Dział 

PC odpowiada za 2,2 mld dol. (+25 proc.), a gamingowy – obejmujący układy grafi czne dla 

graczy i czipy konsolowe – za 1,7 mld dol. (+32 proc.). Koncern liczy na podtrzymanie trendu 

wzrostowego w drugim półroczu 2022, głównie dzięki produktom 5 nm. Co ciekawe, AMD prze-

kroczyło już kapitalizację rynkową Intela, i to sporo. Według wyceny z 4 sierpnia br. koncerny 

były warte (odpowiednio) około 168 mld dol. i około 146 mld dol. 

"Dyskryminacyjne praktyki licen-
cyjne Microsoftu kosztują klien-
tów miliony dolarów” – Matt 
Garman, wiceprezes ds. sprze-

daży i marketingu AWS. 

„Dystrybutorów po-
trzebują nawet hi-
perskalerzy” – Frank 
Vitagliano, CEO GTDC. 

Nvidia w II kw. 2022 r. osiągnęła przychody na poziomie 6,7 mld dol. To wprawdzie 

o 3 proc. więcej w ujęciu rok do roku, ale o 19 proc. mniej niż w I kw. 2022 r. To także bilans 

niższy aż o 1,3 mld dol. niż własna prognoza koncernu. Plan osiągnięcia lepszych wyników po-

krzyżowało spowolnienie na rynku PC i gamingowym. W efekcie na kartach grafi cznych dla gra-

czy zjazd na obrotach wyniósł aż 44 proc. w porównaniu z I kw. 2022 r. (minus 33 proc. rok do 

roku). Nie dość, że koncern znacznie przestrzelił prognozę, to jeszcze musi zrobić spore odpisy 

– 1,32 mld dol. – ze względu na zalegające zapasy komponentów.

W centrum danych Google’a (Council Bluffs, Iowa) doszło do wybuchu 

instalacji elektrycznej. W efekcie trzy osoby doznały poważnych poparzeń. Indycent miał miej-

sce 8 sierpnia późnym wieczorem czasu polskiego. Data center w Iowa należy do największych 

w kraju, więc kilka godzin później lawinowo wzrosła liczba informacji o awariach usług Google’a. 

W Polsce pik nastąpił między 3 a 4 rano 9 sierpnia. Około godz. 3.30 odnotowano ponad 300 

doniesień o problemach z wyszukiwarką – podał serwis Downdetector. Z kolei w USA liczba zgło-

szeń dotyczących wyszukiwarki, map Google’a i Youtube’a przekroczyła 30 tysięcy. Tymczasem 

rzecznik Google’a zapewnił, że awarie nie były związane z eksplozją w centrum danych, lecz wy-

nikiem „wewnętrznego błędu”.

Allegro faworyzowało własną sprzedaż w stosunku do zewnętrznych przedsiębiorców 

działających na platformie – twierdzi UOKiK. Urząd zarzuca gigantowi e-commerce nadużywanie 

pozycji dominującej na polskim rynku e-handlu przez wykorzystywanie dostępu do informacji 

o funkcjonowaniu swojej platformy e-commerce lub zachowaniu konsumentów na tej platfor-

mie, jak też informacji dotyczących funkcji sprzedażowych lub promocyjnych. Takie dane były 

natomiast niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie dla zewnętrznych sprzedawców, 

co w ocenie UOKiK-u pozwalało Allegro uzyskiwać nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną, sta-

wiając resellerów i retailerów w niekorzystnej sytuacji. 

VideoLabs, fi rma z Kalifornii, złożyła skargi przeciwko komputerowym potentatom 

– Acerowi, Asusowi, Lenovo, Motoroli oraz MSI – zarzucając im naruszenie patentów w związku 

z przetwarzaniem wideo w niektórych urządzeniach. Amerykańska Komisja Handlu Międzynaro-

dowego (USITC) ogłosiła, iż zbada, czy wymienione fi rmy importowały i sprzedawały „niektóre 

urządzenia i produkty do przetwarzania wideo” zawierające opatentowaną technologię. 

Intel coraz bardziej zawęża swoje portfolio, tym razem podejmując decyzję o zakończeniu 

produkcji pamięci Optane. Wygaszanie tego biznesu ma zacząć się w III kw. br. Produkty (SSD, 

DPCM, Memory) są wytwarzane w technologii 3D-Xpoint, którą Intel opracował wspólnie z Micro-

nem. Informacja ta zbiegła się z prezentacją wyników fi nansowych Intela za II kw. br. Okazało się, 

że sprzedaż spadła aż o 22 proc. rok do roku, do 15,3 mld. dol. W tym czasie koncern zanotował 

stratę w wysokości około 0,5 mld dol.

„Nigdy nie baliśmy się kryty-
kować vendorów” – Robert 
Faletra, wydawca amery-
kańskiego CRN-a, o jednej 

z przyczyn sukcesu pisma. 
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n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Tech Data zmieni nazwę
Tech Data będzie prowadzić swoją 

europejską działalność pod marką TD 

Synnex. Rebranding zaplanowano na 

17 października br. i nastąpi on także 

w Polsce. Zmiana nazwy jest zwią-

zana z zeszłorocznym połączeniem 

Tech Daty i Synnexu, co nastąpiło 

we wrześniu 2021 r. Powstał w ten 

sposób największy globalny dys-

trybutor IT. W swoim II kw. finanso-

wym globalny dystrybutor osiągnął 

15,3 mld dol. przychodów (-1 proc. 

rok do roku) i 253 mln dol. zysku 

operacyjnego (+16 proc. rok do roku). 

Według zapowiedzi wraz z rebran-

dingiem zmieni się między innymi 

logo i adresy stron www, natomiast 

kontakty, zespoły, portfolio i treści 

umów pozostaną takie same.

n ZUS: przetarg na 10 000 monitorów
ZUS przeznaczył ponad 10 mln zł na zakup 10 tys. monitorów. Postępowanie, ogło-

szone w kwietniu br., zostało podzielone na dwie części, każda po 5 tys. monitorów. 

Oferty złożyły cztery firmy: Computex, MBA System, Suntar i Immitis. Wybranym 

wykonawcą zarówno w części pierwszej, jak i w drugiej zostało MBA System. Jedyne 

kryterium wyboru stanowiła cena, a łączna wartość ofert MBA System to około 

5,7 mln zł. ZUS kupił monitory o przekątnej 23–24 cali Full HD. Sprzęt trafi do centrali 

ZUS i 143 oddziałów na koszt wykonawcy, który ma 90 dni na dostarczenie sprzętu.

n  UOKiK przeciwko Dellowi
Dell mógł zawrzeć ze swoimi autoryzowany-

mi sprzedawcami i dystrybutorami porozu-

mienie ograniczające konkurencję – twierdzi 

UOKiK, wszczynając przeciwko producento-

wi postępowanie antymonopolowe. 

- Podejrzewamy, że doszło do niedozwolo-

nego porozumienia rynkowego, w ramach 

którego spółka Dell przydzielała zamó-

wienia od firm i instytucji do konkretnych 

sprzedawców – dystrybutorów, którzy 

chcieli zakupić od niej sprzęt w celu dalszej 

odsprzedaży. W efekcie potencjalni klienci 

mogli zostać pozbawieni możliwości wy-

boru tańszej oferty produktów Dell i Dell 

EMC – twierdzi Tomasz Chróstny, prezes 

UOKiK-u. Sam producent w Polsce odniósł się 

do sprawy w następujący sposób: „Działanie 

w sposób etyczny we wszystkich aspektach 

prowadzenia biznesu jest ważne zarówno dla 

nas, jak i dla naszych partnerów, klientów 

i dostawców. Firma Dell w pełni współpracuje 

z Urzędem, ale nie będzie komentować toczą-

cego się postępowania”. 

n Komputronik musi poczekać na wyrok sądu
Poznańska spółka poczeka na formalny koniec sanacji dłużej, niż 

planowała. Sąd wyznaczył na 28 września br. terminy rozpraw 

celem zatwierdzenia układów z wierzycielami, zawartych przez 

Komputronik SA i Komputronik Biznes. To finalny akcent postępowań 

restrukturyzacyjnych obu spółek. Postanowienie o zatwierdzeniu 

układów, a następnie ich uprawomocnienie się, oznacza zakończenie 

sanacji największych firm grupy, która rozpoczęła się w marcu 2020 r. 

Wiosną Komputronik liczył na to, że cała procedura zakończy się jeszcze 

w lipcu br. Po prawomocnym zatwierdzeniu układów przez sąd obie spółki 

Komputronika przystąpią do ich realizacji, w tym spłaty uzgodnionych wierzytelności. Wierzycieli 

podzielono na 10 grup. Regulowanie należności układowych ma potrwać maksymalnie do 2028 r.

n  „Nowy” dystrybutor na 
polskim rynku 

Infinigate, VAD z centralą w Szwajcarii, 

przejmuje część brytyjskiego dystrybutora 

Nuvias, który dysponuje oddziałem w Polsce. 

Infinigate włączy w swoje struktury grupę 

rozwiązań cyberbezpieczeństwa i rozwiązań 

sieciowych Nuviasa. Transakcja nie obejmuje 

biznesu zintegrowanej komunikacji (UC), któ-

ry stanie się samodzielną spółką. Dzięki fuzji 

powstanie europejski dystrybutor o łącznej 

rocznej sprzedaży na poziomie 1,4 mld euro, 

specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie. 

W sumie będzie obecny w 21 krajach. Przed 

przejęciem Infinigate komunikował, że ma 

80 proc. udziału w zachodnioeuropejskim 

rynku cyberbezpieczeństwa (działając w 11 

krajach Europy Zachodniej i Północnej).

Szwajcarski VAD istnieje od 1996 r. W mi-

nionym roku finansowym, zakończonym 31 

marca br., osiągnął 813 mln euro obrotów, co 

oznacza wzrost o 26 proc. rok do roku (przy 

czym aż 80 proc. przychodów firma osiąga 

z subskrypcji).

Ireneuszowi Dąbrowskiemu   
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy  
składa redakcja CRN Polska  
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C yberataki to coraz powszechniej-
szy problem fi rm we wszystkich 
branżach. Z raportów wynika, że 

prawie 91 proc. ataków cybernetycznych 
rozpoczyna się od wiadomości e-mail. 
Mimo stale zwiększającej się liczby za-
grożeń, spora część społeczeństwa ciągle 
nie zdaje sobie sprawy ze skali proble-
mu. Wciąż twierdzimy, że cyberzagro-
żenia nas nie dotyczą, a sieć, którą mamy 
pod opieką, jest wystarczająco dobrze 
zabezpieczona. Należy jednak pamiętać, 
że solidna ochrona sieci informatycznej 
jest podstawą funkcjonowania każdego 
przedsiębiorstwa.

Odkąd marka WatchGuard rozsze-
rzyła swoją działalność na rynek Polski, 
ilość fi rm i organizacji decydujących się 
powierzyć bezpieczeństwo brzegu sieci 
właśnie temu producentowi diametral-
nie wzrosła. Portfolio marki zapełniają 
urządzenia UTM z górnej półki, fi guru-
jące od wielu lat w światowych rankin-
gach na pozycji lidera.

W ciągu kilku ostatnich lat wielofunk-
cyjne zapory bezpieczeństwa rozwinęły 
się tak bardzo, że dobranie właściwe-
go produktu stanowi nie lada wyzwa-

nie nawet dla doświadczonego zespołu 
IT. W jaki sposób uzyskać pewność, że 
urządzenie jest zgodne z wymogami 
bezpieczeństwa, przy jak najmniejszych 
nakładach fi nansowych? Chociaż zapew-
nienie bezpieczeństwa w obliczu tak du-
żej ilości zagrożeń wydaje się zadaniem 
trudnym do wykonania, to istnieją różne 
strategie i wskazówki, które wiele wyja-
śniają i pomagają w walce z wrogiem. 

Jako integrator IT pomagamy zapro-
jektować, dobrać, zakupić, a potem wdro-
żyć rozwiązanie i  zapewnić obsługę 
infrastruktury informatycznej. Portfolio 
Net Complex to dobór kompleksowych 
i innowacyjnych rozwiązań usprawniają-
cych działanie biznesu. Na naszej stronie 
internetowej udostępniamy zupełnie za 
darmo wiele ciekawych materiałów, któ-
re pozwalają poznać najnowsze rozwią-
zania cybersecurity. 

W październiku Net Complex organi-
zuje największą konferencję IT w Pol-
sce poświęconą rozwiązaniom marki 
Watchguard. Wydarzenie odbędzie się 
w dniach 5–7 października 2022 r., w ma-
lowniczej miejscowości Okuninka w wo-
jewództwie lubelskim. To właśnie tutaj 
eksperci przedstawią panoramę najbar-
dziej aktualnych zagrożeń i podpowie-
dzą, w jaki sposób się przed nimi bronić. 

Będzie to idealna okazja, by wymienić 
doświadczenia i dobre praktyki w gronie 

osób związanych z IT. 
Na koniec integracja nad jezio-

rem Białym z występem stand-up, 
warsztatami piwnymi i impre-

zą z DJ-em. Będzie się działo! 
Aby poznać pełną agendę 

wydarzenia i wziąć w nim 
udział, należy wejść na 
oficjalną stronę konfe-

rencji –  https://event.
netcomplex.pl – i zaku-
pić bilet wstępu.

Największa konferencja Net Complex i Watchguard w Polsce!

Konferencja IT

Porozmawiajmy o cyberbezpieczeństwie

Bilety do nabycia na:
https://event.netcomplex.pl

5–7 października 2022

Hotel Sanvit 
Lake Resort & Spa
Okuninka X/10,
22-232 Okuninka

Atrakcje wieczoru

n  Stand-up z Aleksandrą 
Szczęśniak i supportem

n  DJ Emilio 
n  Szkolenie sensoryczne 

wraz z degustacją 
z Browarem Perła

Gwiazdy wieczoru

Aleksandra 
Szczęśniak 

DJ 
Emilio  

Grzegorz 
Tomczyk 

Konferencja IT Net Complex to inicja-
tywa zrzeszająca grono najlepszych 
specjalistów w dziedzinie bezpie-
czeństwa sieci w Polsce, a również:

n  miejsce spotkań, wymiany do-

świadczeń i dobrych praktyk 

w gronie osób związanych ze 

światem IT Security,

n  budowanie świadomości zagrożeń 

oraz cyberedukacja na temat in-

nowacyjnych technologii, najnow-

szych rozwiązań do ochrony sieci, 

motywacja do podejmowania 

wspólnych działań, które mają 

na celu zwiększenie świadomości 

na temat cyberbezpieczeństwa,

n  możliwość uczestnictwa w nie-

powtarzalnych wydarzeniach 

i konferencjach IT, połączonych 

z dodatkowymi atrakcjami wraz 

z aktywnym wypoczynkiem.
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WYDARZENIA
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Dla „samego gęstego” i networkin-
gu warto zjawić się na konferen-
cji IT Manager of Tomorrow” – to 

właśnie, słynne już zdanie Marcina Mło-
dzińskiego z BSH, uwieczniliśmy na po-
konferencyjnym „aftermovie” z 2018 roku. 
Dla mnie i zespołu Let’s Manage IT stało 
się ono symbolem i drogowskazem do two-
rzenia kolejnych edycji tego wydarzenia. 
Wspomniane bowiem „samo gęste” to wy-
znacznik do budowania agen-
dy i doboru speakerów. 

Na łącznie trzech scenach 
i dodatkowych dwóch salach 
szkoleniowych wystąpiło po-
nad 70 specjalistów. W prze-
strzeni hotelu Marriott 
w Gdyni znalazło się niemal 
500 osób z  ponad 100 róż-
nych organizacji z Polski, Europy i świata. 
Wsparła nas rekordowa liczba partne-
rów, a nad konferencją pracował zespół 
w największym jak dotąd składzie. War-
to podkreślić, że w trakcie siódmej edycji 
IT Manager of Tomorrow odnotowaliśmy 
rekordową sprzedaż biletów, co spowodo-
wało, że w połowie kwietnia musieliśmy 
ogłosić „sold out”. 

„Samo gęste” 

Pierwszy dzień upłynął nam pod zna-
kiem warsztatów w mniejszych grupach. 
Tę bardziej praktyczną część konfe-
rencji oddaliśmy między innymi w  rę-
ce doświadczonych trenerów Conlea 
– partnera wydarzenia. Przez zagadnie-
nia z  obszaru Scale Agile Framework 
uczestników przeprowadził Tomek 
Szymborski z udziałem Michała Jaśkie-
wicza z Deloitte. Warsztaty ITIL4 popro-

wadził Jarosław Pastuszak,  
zaś „Successful cloud jour-
ney” to specjalność Olek-
sandry Flekel, po której 
Tomek Pająk przybliżył te-
mat DevSecOps. 

W mgnieniu oka rozeszły 
się też miejsca na warsztat 
Wojciecha Wereszko – by-

łego oficera GROM-u – dotyczący świado-
mego doboru współpracowników. Bank 
rozbił Dawid Ostręga ze swoim warsz-
tatem „Leading high-performing teams” 
i niezwykle charyzmatyczna Eliza Stasiń-
ska (CTO mBanku), która postawiła przed 
nami pytanie wyjątkowe w swej prostocie: 
„dlaczego jedni menadżerowie odnoszą 
sukces w IT, a inni tkwią w miejscu?”. 

Rekordowa widownia i wyjątkowe emocje towarzyszyły tegorocznej 
edycji spotkania, podczas którego uhonorowano zwycięzców kon-
kursu na najlepszych menadżerów IT w Polsce. 
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Konkurs IT Manager of 
Tomorrow Awards
Scenę główną konferencji „ochrzcił” gość 
specjalny, profesor SGH Piotr Płoszajski. 
Tuż po nim rozpoczął się mój ulubiony, ale 
też najbardziej stresujący moment kon-
ferencji – finał IT Manager of Tomorrow 
Awards. Konkurs, choć swoje zwieńcze-
nie miał 8 i 9 czerwca, dla jego uczestników 
rozpoczął się już w styczniu. Finaliści, aby 
znaleźć się na scenie, musieli przejść przez 
dwa etapy i udowodnić, że to właśnie ich 
„case” zasługuje na opowiedzenie przed 
szeroką publicznością. 

Jury wyłoniło laureatów w pięciu kate-
goriach. Tytuł IT Manager of Tomorrow 
Awards i  wyjazd na Dell Technologies 
World w  Las Vegas otrzymała Paulina 
Święcicka (IT Network Head, Roche). 
Nagroda Rising Star, bilet na IT Mana-
ger of Tomorrow 2023, powędrowała do 
Sebastiana Dydka (pełnomocnik zarzą-
du ds. cyfryzacji sieci, Lewiatan). Marcin 
Springer (CEO, Strong Signal) to laureat 

Rekordową 
publikę 
zgromadził 
Szymon Negacz, 
founder SellWise. 

na konferencji IT Manager 
of Tomorrow 2022

Szymon Negacz,
SellWise  
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Krzysztof Kozakiewicz  
Autor pełni funkcję CEO Fundacji Let’s Manage IT. 

nagrody przyznawanej przez publiczność 
(wystąpienie na konferencji w przyszłym 
roku) oraz zwycięzca w kategorii People 
Leader. Tytuł Business Leader zgarnął 
Przemysław Juszkiewicz (Delivery Mana-
ger, GFT Group), a z nagrodą Technology 
Leader wyszedł Jacek Fiszer (IT Service 
Manager, Allegro.pl). Laureaci katego-
rii People, Business i Technology Leader 
otrzymali bilet na Web Summit wraz z po-
bytem w Lizbonie.

Ogromne podziękowania kieruję rów-
nież w stronę jury, które swoją wiedzą 
i  doświadczeniem wspierało fi nalistów 
na każdym etapie tej niezwykłej przygody. 
Podczas gali fi nałowej ITMT Awards wy-
darzyło się też coś, czego nie zapomnę do 
końca życia. Były to trwające kilkadziesiąt 
sekund, a dla mnie całą wieczność, owa-
cje na stojąco publiczności, które wywołał 
Sebastian Drzewiecki (Country Manager, 
SoftServe).

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od 
wystąpienia Darii Abramowicz, psycho-
lożki sportowej. Jej wystąpienie miało 
miejsce zaledwie cztery dni po spektaku-
larnym zwycięstwie Igi Świątek w kobie-
cym fi nale Roland Garros. Fakt ten dodał 
wystąpieniu Darii Abramowicz jeszcze 
większej autentyczności. 

Wypełniona widownia to coś, co cieszyło 
moje oczy podczas wielu prelekcji. Impo-
nującą publikę zgromadził Szymon Ne-
gacz, podcaster i founder SellWise, który 
opowiedział, jak poradzić sobie z nieuza-
sadnionym oporem biznesu w stosunku do 
działów IT. Prezentacja Małgosi Wypych 
(prezes, Mental Health Center) na temat 
rozpoznawania i wspierania pracowników 
w depresji to coś, na co czekali wszyscy. 

Już teraz zapraszam na 8. edycję IT 
Manager of Tomorrow, która odbędzie się 
za rok w Gdyni. 

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

spadek nastrojów 
Ankieta CRN.pl:  
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n Tomasz Gołębiowski  

Czy mamy do czynienia nie tyle 
ze spowolnieniem, ale wręcz 
gwałtownym hamowaniem 

polskiego sektora IT? Tak wynikało-
by z ankiety wśród czytelników por-
talu CRN.pl, co mocno kontrastuje 
z nastrojami w latach 2020–21, kiedy 
to przyspieszona cyfryzacja windo-
wała wskaźniki sprzedaży na wyjąt-
kowo wysoki poziom. Po wybuchu 
wojny i  skokowym wzroście infl acji 
oraz kosztów prowadzenia działalno-
ści, przy jednoczesnej obawie konsu-
mentów o surowce grzewcze, chęć do 
konsumpcji wygasa, co przekłada się 
na wyniki fi rm. 

Nic dziwnego, że jedynie 23 proc. 
respondentów cieszyło się zwiększe-
niem przychodów w II kwartale tego 
roku w porównaniu z tym samym okre-
sem ubiegłego roku. Podobne wyniki 
sprzedaży uzyskało 17 proc. ankieto-
wanych, natomiast aż 60 proc. musia-
ło pogodzić się ze spadkiem obrotów. 
Co ciekawe, bardzo podobnie rozłoży-
ły się głosy w odpowiedzi na pytanie 
o przewidywane przychody w III 
kwartale 2022 r. Do optymistów zali-
cza się 23 proc. pytanych, a odsetek pe-
symistów wynosi 61 proc. 16 proc. osób 
jest zdania, że III kwartał tego roku bę-
dzie podobny pod względem wartości 
sprzedaży do ubiegłorocznego. 

Jedną z  oczywistych bolączek, ja-
kie odczuwają fi rmy IT, jest problem 
z  pozyskaniem i  utrzymaniem spe-
cjalistów. Lukę częściowo wypełniają 
obcokrajowcy, co zresztą stanowiło jed-
no z założeń programu wizowego Po-
land.Business Harbour. Dzięki niemu 

białoruscy programiści i informatycy 
uzyskują rządową pomoc w podejmo-
waniu pracy na polskim rynku. Zapy-
taliśmy czytelników portalu CRN.pl czy 
program ten powinien być rozszerzony 
o specjalistów z nowych krajów? Oka-
zuje się, że na tak jest zaledwie 13 proc. 
pytanych, podczas gdy przeciwników 
takiego rozwiązania jest 29 proc. Więk-
szość respondentów (58 proc.) w ogól-
nie nie słyszało o tego typu inicjatywie. 

Tymczasem organizacja branżowa 
SoDA uważa, że specjaliści IT z krajów 
CEE nie zapełnią luki kadrowej w Pol-
sce i trzeba rozszerzyć program wizowy 
Poland.Business Harbour (obejmujący 
teraz kraje Europy Wschodniej i Kauka-
zu) o takie kierunki jak Indie, Ameryka 
Łacińska i Bałkany. Podobnego zdania 
jest również think-tank Emerging Eu-
rope, podkreślając, że polski rynek IT 
zaczyna ustępować pod względem kon-
kurencyjności nie tylko Estonii, ale tak-
że Rumunii i Bułgarii. 

W omawianych ankietach wzięło udział 
157 osób.
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Czy uważasz, że III kwartał 2022 roku pod 
względem przychodów będzie w Twojej 
fi rmie...

...lepszy niż rok wcześniej 23%

…podobny jak rok wcześniej 

…gorszy niż rok wcześniej 

16%

61%
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Dystrybutorzy są bardziej istotni dla 
rynku niż kiedykolwiek wcześniej, 
czego z  każdym kolejnym rokiem 

dowodzą swoimi działaniami i wynikami 
– przekonuje w rozmowie z CRN Polska 
Frank Vitagliano, CEO GTDC (patrz: ramka 
obok). Co do wyników, to rzeczywiście licz-
by mówią same za siebie. Według Contextu 
w 2020 roku łączny przychód europejskich 
dystrybutorów wyniósł 86 mld euro (wzrost 
o 8 proc. rok do roku), podczas gdy w 2021 ro-
ku było to 91 mld euro (wzrost o 4 proc.). To 
oczywiście efekt przyspieszonej, a nierzad-
ko wręcz wymuszonej cyfryzacji w związku 
z lockdownami i obostrzeniami. 

Niemniej, biorąc pod uwagę towarzyszą-
ce temu kłopoty zdrowotne oraz proble-
my z łańcuchem dostaw, należy zgodzić się 
z szefem GTDC, że dystrybutorzy zdali eg-
zamin i udowodnili, jak ważnym są ogniwem 
w całym łańcuchu sprzedaży IT. Co dobrze 
obrazują również wyniki za I kwartał br., kie-
dy to europejscy dystrybutorzy zwiększyli 
ogółem swoją sprzedaż o 20 proc. w porów-
naniu z tym samym okresem sprzed dwóch 
lat. 

Warto przy tym podkreślić, że w nieła-
twym okresie pandemii dystrybutorzy byli 
lepiej postrzegani przez swoich partnerów 
niż wcześniej. Z  badania ChannelWatch 
wynika, że w 2020 roku wszystkie wskaź-
niki (nie tylko finansowanie czy wsparcie 
posprzedażne, ale także czas dostaw i do-
stępność produktów) były lepsze niż rok 
wcześniej. Dystrybutorzy znaleźli uznanie 
także w oczach inwestorów. 

– Wzrost giełdowych wycen dystrybutorów, 
jaki nastąpił po pandemii, wskazuje, że przed 
jej wybuchem byli oni niedoceniani, a ich przy-
szłość jest widziana w lepszych barwach niż 
miało to miejsce w poprzednich kilku latach. 
W czasie pandemii dostrzeżono, jak ważna 
jest rola dystrybutorów w kanale sprzedaży, 
jak wiele znaczą oni dla producentów i inte-
gratorów rozwiązań IT. To zresztą doskonale 
widać z naszych danych dotyczących przycho-
dów, jakie osiągają w Europie – mówi Adam 
Simon, Global Managing Director Contextu. 

Dodaje, że najszybciej obecnie rosnącą ka-
tegorią produktową w kanale sprzedaży IT 
jest oprogramowanie. Z kolei pecety zosta-
ją wyraźnie w tyle, co jednak nie powinno 

zaskakiwać po znakomitych wynikach z lat 
2020–21. Zdaniem Contextu dalszy wyraź-
ny wzrost w przypadku oprogramowania 
utrzyma się co najmniej w kolejnych kilku 
kwartałach.

Co ciekawe, Adam Simon podkreślił, że 
w I kwartale 2022 roku w bazach danych 
klientów prowadzonych przez europej-
skich dystrybutorów pojawiło się w sumie 
9 tysięcy nowych partnerów. Context nie ma 
wprawdzie twardych danych wskazujących 
na to, jakie to konkretnie firmy, za to obecni 
na GTDC EMEA Summit dystrybutorzy in-
formowali, że większość nowych partnerów 
pochodzi z sektora software & services. To, 
rzecz jasna, efekt szybkiego rozwoju usług 
chmurowych. W przypadku „tradycyjnych” 
resellerów czy integratorów to ich liczba 
utrzymuje się na podobnym poziomie rok 
do roku – podkreślają dystrybutorzy. 

Rosnąca liczba partnerów firm dystrybu-
cyjnych to element ewolucji kanału sprzeda-
ży IT, który z modelu linearnego (producent 
– dystrybutor – reseller – klient) wszedł w fa-
zę złożonego ekosystemu, którego częścią są 
nie tylko „tradycyjni” retailerzy, VAR-owie 
i integratorzy, ale także firmy ISV, platformy 
chmurowe, najróżniejsze startupy, firmy 
z sektora AV, IoT czy podmioty z branży OT. 
Najbardziej jednak wyraźnym trendem jest 
wzrost znaczenia dostawców chmurowych 
i związane z tym szanse, ale też wyzwania dla 
wielu resellerów i integratorów.

– Wspieramy partnerów w przejściu do 
chmurowego modelu działania, który po-
czątkowo był dla nas szokiem, tak samo jak 
dla nich. Zresztą początkowo widać było du-

WYDARZENIA

CRN nr 8/202210

Na tegoroczny zjazd Global Technology Distribution Council po 
raz pierwszy zostali zaproszeni najwięksi światowi dostaw-
cy chmury. To jeden z przejawów rosnącej złożoności kanału 
sprzedaży IT.   

GTDC Summit EMEA: 
słońce zza chmur  

n Tomasz Gołębiowski, Amsterdam 
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wa to wpływ, jaki model ten wywiera na 

integratorów, którzy w związanej z  tym 

ewolucji działania potrzebują ogromnego 

wsparcia – edukacji, fi nansowania etc. I tu 

pojawia się pytanie: kto im tego wsparcia 

może realnie udzielić? Do pewnego stop-

nia producenci, ale najbliższą relację inte-

gratorzy mają z dystrybutorami. A ci się do 

zmian rynkowych z powodzeniem dosto-

sowują. Jeszcze kilka lat temu 80 procent 

ich przychodów pochodziło z „przesuwania 

pudełek”. Od tamtych czasów rozbudowa-

li swoje możliwości zarabiania na usługach 

i ten odsetek zmienia się na korzyść usług. 

Tak czy inaczej dystrybutorzy pozostaną na 

swoim ważnym, kluczowym wręcz miejscu 

rynkowym. Będą nadal wspierać w ewolu-

cji biznesu nie tylko swoich partnerów, ale 

także pomagać producentom w dotarciu do 

rynku z kolejnymi nowymi rozwiązaniami. 

Jakieś 50 do 60 procent całego biznesu IT 

idzie przez dystrybucję. I tak to trwa plus 

minus od dwóch dekad. Myślę, że w przy-

szłości nadal tak będzie. 

Jaki jest zatem główny przekaz tegoroczne-
go GTDC EMEA? Rozumiem, że zdecydowanie 
optymistyczny. 
Z mojej perspektywy to, co widzieliśmy 

w minionych kilku latach i to, czego się 

spodziewamy, to rosnąca złożoność ka-

nału sprzedaży IT. Rola, którą tradycyjnie 

odgrywają na nim dystrybutorzy, jest ab-

solutnie kluczowa, co wyraźnie uwidocz-

niła pandemia. W tym okresie wykonali 

oni wspaniałą pracę, a jednocześnie, po-

dążając za zmianami na rynku, dokona-

li dużych inwestycji w takie obszary, jak 

chmurowe marketplace’y czy Infrastruc-

ture as a Service, utrzymując przy tym 

znakomity poziom klasycznych usług lo-

gistycznych czy fi nansowych. Także nasz 

główny przekaz jest bardzo prosty: dys-

trybutorzy są bardziej istotni dla rynku 

niż kiedykolwiek wcześniej, czego z każ-

dym kolejnym rokiem dowodzą swoimi 

działaniami i wynikami. 

Niektórzy wieszczyli, że model chmurowy wy-
prze dystrybutorów z rynku, a co najmniej moc-
no ich osłabi. Tymczasem z danych wynika, że 
ostatnie lata wzmocniły ich rynkową pozycję. 
Jak to możliwe? 
Ludzie, którzy tak twierdzili, nie rozumieją, 

na czym polegają mechanizmy docierania 

do klientów, wchodzenia na rynek i prospe-

rowania na nim. Te mechanizmy nadal obo-

wiązują, pomimo tego, że rynek się zmienia 

i pojawiają się na nim nowe modele biz-

nesowe. Jednak generalnych zasad dzia-

łania biznesu nie zmieniło ani pojawienie 

się AWS, ani Google Cloud. Co więcej, obie 

te fi rmy też potrzebują dystrybutorów. Ży-

wym tego dowodem jest przyjazd na GTDC 

EMEA osoby odpowiedzialnej w  Goog-

le’u za współpracę z dystrybutorami. Z kolei 

jego odpowiednik w Amazon Web Services 

w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd 

z powodu zakażenia Covidem. Trzeba wy-

raźnie powiedzieć, że zawsze na rynku bę-

dą obok siebie funkcjonować oba modele 

sprzedaży: pośredni i bezpośredni. Pamię-

tam, jak Dell działał bez pośredników i dla 

niektórych miał to być dowód, że to jest 

docelowy model biznesowy w branży IT. 

Tymczasem wszyscy widzimy, jak to te-

raz wygląda. Oczywiście od tamtego cza-

su sprawy się skomplikowały i teraz trzeba 

uczyć się tego, jak działają marketplace’y 

i hiperskalerzy, jaką w związku z modelem 

chmurowym powinno się stosować politykę 

cenową, jak fi nansować taki biznes etc. To 

jednak nic innego, jak naturalny cykl roz-

woju rynku, przy czym niezmienna jest ro-

la dystrybutorów, których, jak już mówiłem, 

potrzebują nawet hiperskalerzy.

Czy to oznacza, że dalszy szybki rozwój cloudu 
nie zagraża dystrybutorom, nawet gdy będzie 
generował znacznie większy kawałek „tortu 
przychodowego” niż obecnie? 
Wszyscy teraz mówią o modelu as a servi-

ce i słusznie, bo zmienia on rynek i dyna-

micznie się rozwija. Wciąż jednak nie jest 

to duży kawałek całego „tortu”. Druga spra-

Trzy pytania do…
Franka Vitagliano,
CEO GTDC     

żą niechęć do tego sposobu działania. To się 
zmienia i  teraz współpracujemy z  trzema 
największymi hiperskalerami i mamy wła-
sną platformę chmurową, w którą wciąż in-
westujemy, bo kto tego nie robi, nie przetrwa 
w tym segmencie rynku. Koncentrujemy się 
na segmencie MŚP, gdyż najwięksi użytkow-
nicy kupują bezpośrednio od hiperskalerów. 
Wspieramy naszych partnerów w sprzedaży 
rozwiązań chmurowych między innymi po-
przez 25 specjalnych solution architectów, 
legitymując się 500 chmurowymi certyfi ka-
tami, więc jak najbardziej możemy pomagać 
małym i średnim resellerom w ich rozmowach 
z klientami – podkreślał Patrick Zammit, 
President EU & APAC w TD Synnex podczas 
debaty, w której wziął udział również Eric 
Buck, Director Global Distribution & Com-
mercial Partner Sales w Google’u (w pane-
lu miał wziąć udział także przedstawiciel 
AWS, ale odwołał swój przyjazd). 

Część tegorocznego GTDC EMEA 
Summit poświęcono kwestiom odpowie-
dzialności fi rm IT za ochronę środowiska. 
Dotyczyła tego prezentacja Marka Tesse-
laara, starszego dyrektora ESG w Price Wa-
terhouse Coopers. Odbyła się też debata 
dotycząca kwestii różnorodności, w któ-
rej wzięła udział Patrycja Gawarecka, dy-
rektor sprzedaży i marketingu AB, która 
podkreślała, że w polskiej spółce zawsze 
patrzono na umiejętności i zaangażowanie, 
nie zaś na kwestie płciowe. 

Warto dodać, że w  trakcie rozmów 
z  uczestnikami wydarzenia regularnie 
przewijała się kwestia niepewności co do 
dalszego rozwoju sytuacji na rynku IT. Ma 
to związek z Covid-19, stanem łańcucha do-
staw, rosnącą infl acją i wojną na Ukrainie. 
Wyrażano przy tym nadzieję, że przyszło-
rocznemu spotkaniu nic nie zagrozi i od-
będzie się w równie dobrej atmosferze, jak 
tegoroczne. 
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Wtym roku organizator – Sailing 
Event – zaprosił żeglarzy na 
dwa typy jachtów (Antila 24.4 

oraz Sigma) w formule przesiadkowej. 
Uczestnicy mieli okazję poznać obie klasy 
jachtów podczas eliminacji w sobotę. Co 
ważne, piękne mazurskie słońce i wiatr 
o sile dochodzącej do 3 w skali Beaufor-
ta, zwiastowały idealne warunki do że-
glowania. Rywalizację podgrzewały przy 
tym żeglujące blisko siebie jachty i ciasne 
manewry na znakach. 

Faworyt i wielokrotny Informatyczny 
Mistrz Polski, Piotr Sikorski z BlueSoftu, 
i tym razem nie zawiódł, obejmując pro-
wadzenie po pierwszym dniu. Tym samym 
wyprzedził Tomasza Kwiatkowskiego 
z Euvica oraz Kornela Kasprzyka z In- 
tense Group, czyli zeszłorocznego brązo-
wego medalistę. Drugiego dnia uczestni-

imprezy, czyli 26 ekip, potwierdza słusz-
ność pierwotnych założeń o swobodnej 
integracji na płaszczyźnie amatorskiego 
sportu żeglarskiego. Ciekawe rozmowy 
kuluarowe, wymiana doświadczeń i spo-
strzeżeń oraz integracja branży, zarówno 
na wodzie jak i na lądzie, od zawsze były 
główną ideą regat. 

Dwa intensywne wieczory wypełnione 
muzyką i tańcami do późnych godzin noc-
nych stanowią niewątpliwie wizytówkę 
regat. Tradycyjne White Party, czyli im-
preza dla gości ubranych w białą odzież, 
cieszy się dużą popularnością i wprowadza 
uczestników w śródziemnomorski klimat. 

Przyjaciele regat i nowe 
twarze
Impreza ma grono przyjaciół i stałych by-
walców, do których z pewnością można 

ków przywitał słabszy wiatr, a ponieważ 
zawodnikom bardzo spodobało się że-
glowanie na Sigmach, dlatego finał odbył 
się właśnie na tych „trudniejszych” jach-
tach. Przy czym wcześniej zdobyte punkty 
wszystkim uczestnikom wyzerowano tak, 
aby rywalizacja mogła zacząć się od nowa. 

No cóż, tak czy inaczej w  finale nie 
było zaskoczenia. Po raz czwarty w hi-
storii Regat IT zwyciężył Piotr Sikorski 
z BlueSoftu, przed załogą Intense Gro-
up z Kornelem Kasprzykiem przy sterze, 
a na najniższym stopniu podium wskoczy-
ła załoga BEC 3 pod dowództwem Dariu-
sza Trzcińskiego. 

Regaty cieszą się coraz większą popular-
nością, gdyż z roku na roku ilość uczestni-
ków oraz załóg rośnie. Tegoroczny rekord 

W siódmej edycji BEC Poland Regaty IT, które odbyły się w malowniczo położonym ośrodku  
Klub Mila Kamień nad jeziorem Bełdany, wzięło udział 26 ekip i prawie 130 osób.

BlueSoft mistrzem Polski! 
Branżowe regaty: 

Załoga Microsoft
triumfowała 

w wyścigu o Puchar
CRN Polska! 

W siódmej edycji BEC
 Poland Regaty IT 
wzięło udział 26 załóg!  
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zaliczyć: Marka Borówkę z IBM-u, Piotra 
Sikorskiego z BlueSoftu, Jana Marowskie-
go z KMD, Juliana Podporę z Kyndryla, 
Sylwestra Banasia z Microsoftu czy Seba-
stiana Pawlaka z Evernexu. Nie zabrakło 
również zarządów czy prezesów waż-
nych spółek, którzy wspierali swoje zało-
gi wcielając się w rolę trymerów żagli, jak 
Piotr Grzegorski – wiceprezes NTT Da-
ta, Adam Wiercioch – wiceprezes KMD, 
Piotr Ukowski – prezes Intense Group lub 
w roli kapitana i sternika Tomasz Kwiat-
kowski – wiceprezes Euvica. 

BEC Poland CUP
Podczas Regat odbył się również trady-
cyjny konkurs na Najzwinniejszą Zało- 
gę, czyli BEC Poland Cup. W tym roku pod 
uwagę wzięto jeden wyścig na Sigmach 
i Antilach 24.4 oraz wyścigi w przebra-

niach. Organizator zaplanował dodatkowe 
konkurencje żeglarskie podczas drugiego 
wieczoru, ale parkiet był tak pełny roz-
tańczonych żeglarzy i żeglarek, że organi-
zatorzy nie mieli sumienia przerywać im 
dobrej zabawy. 

Najzwinniejszymi załogami okazały 
się dwa zespoły na remisie punktowym:  
Euvic oraz Intense Group, które otrzyma-
ły cenne nagrody od BEC Poland w posta-
ci toreb z żagla.

Puchar CRN Polska 
Tradycyjnie podczas regat 
rozgrywany jest jeden wy-
ścig o Puchar CRN Polska, 
który w tym roku wygra-
ła załoga Sylwestra Bana-
sia z  Microsoftu. Nasze  
gratulacje!

Klasyfikacja generalna - 
wyniki
  1 BlueSoft 1

  2 Intense Group

  3 BEC 3

  4 BlueSoft 3

  5 IBM

  6 Euvic

  7 JN Data

  8 BlueSoft 2

  9 IT Solutions Factor 2

10 IBM 5

11 BEC 1

12 Kyndryl 1

13 NTT Data Business Solutions 3

14 Microsoft Polska

15 BEC 2

16 KMD Poland 1

17 NTT Data Business Solutions 2

18 KMD Poland 1

19 NTT Data Business Solutions 1

20 IBM 1

21 Kyndryl 2

22 Bayer D Hub

23 IBM 3

24 IBM 4

25 IT Solutions Factor 1

26 Evernex

Mistrzowska załoga 
BlueSoft na wodzie. 

Flota jachtów 
Antila 24.4. 

Załoga 
BEC Poland 
na jachcie VIP. 

Tytuł Najzwinniejszej Załogi wywalczyły: Euvic (na zdj.) 
oraz Intense Group.
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Podpisana w lipcu tego roku umowa 
z CK Mediatorem oznacza, że chiń-
ska marka na stałe chce wpisać się 

w krajobraz polskiego rynku. Przy czym do 
oferty dystrybutora trafi ły nie tylko smartfo-
ny z linii ZTE AXON, ale także rozwiązania 
dla graczy produkowane przez partnerską 
markę ZTE –  Nubia Technology. W  tym 
przypadku partnerzy CK Mediator zyskali 
możliwość poszerzenia oferty o smartfony 
i akcesoria gamingowe z rodziny RedMagic. 
Na początek czwartego kwartału br. prze-
widywane jest wprowadzenie najnowszych 
modeli RedMagic 7 Pro oraz RedMagic 7S 
Pro. Do tego czasu poszerzone ma być port-
folio smartfonów ZTE (o Axon 40 Pro i Axon 
40 Ultra). W tej chwili w ofercie CK Media-
tora znajdują się obie wersje ZTE Axon 30. 

Partnerzy CK Mediatora będą zatem mo-
gli dotrzeć z nowymi produktami między in-
nymi do fanów mobilnego gamingu. Marka 
ta od początku istnienia stawia na ciekawe 
wzornictwo i wysoką jakość oferowanych 
produktów. W kampaniach reklamowych 
smartfonów gamingowych RedMagic o fu-
turystycznym designie brał udział sam Chri-
stiano Ronaldo. Produkty tej marki to także 

cała gama akcesoriów dla graczy. Poza wspo-
mnianymi słuchawkami, są tu chociażby pa-
dy do telefonów i nakładki chłodzące. 

Nubia aktywnie promuje swoje produkty 
wśród miłośników gamingu, czego wyrazem 
jest udział w tegorocznym Warszawskim 
Festiwalu Kultury Japońskiej Animatsuri,
promującym kulturę i  popkulturę Kra-
ju Kwitnącej Wiśni. Marka RedMagic była 
głównym partnerem konwentu oraz spon-
sorem nagród w konkursie cosplay (zadanie 
polega na wcielaniu się w postacie z różnego 
rodzaju mediów popkulturowych). Główną 
wygraną był smartfon RedMagic 7, który sta-
nowi sporą gratkę dla wielbicieli mobilnego 
gamingu. Tego rodzaju aktywności ze strony 
producenta pomagają dystrybutorowi i jego 
partnerom w działaniach sprzedażowych. 

Warto dodać, że CK Mediator obchodzi 
w tym roku 25-lecie działalności, która od 
początku polega na hurtowej sprzedaży to-
warów IT, w tym laptopów marki Asus, Le-
novo, Dell, HP czy Acer. Szerokie kontakty 
wśród producentów elektroniki zaowoco-
wały rozszerzeniem oferty o  najwyższej 
jakości smartfony takich marek jak Ule-
fone, Oukitel czy Remade (zajmującej się 

fabrycznym odnawianiem iPhone’ów). Jed-
nym z kluczowych dla CK Mediatora celów 
jest sukcesywne wprowadzanie do oferty 
dystrybucyjnej kolejnych brandów i budo-
wanie kompetencji najbardziej profesjonal-
nego importera tego typu urządzeń w Polsce. 
Umowa z tak silnym graczem jak ZTE to ko-
lejny, ważny krok w tym kierunku. 

Warszawski dystrybutor nie zwalnia tempa, rozwijając 
portfolio produktowe zarówno w części smartfonowej, 
jak i gamingowej. Najnowszy sukces to nawiązanie ścisłej 
współpracy z chińskim gigantem ZTE.

CK Mediator: 
wysyp nowych 
marek

Kontakt dla partnerów:
sprzedaż hurtowa

tel. 22 123 43 38 (wew. 260)
hurt@ckmediator.pl

Dariusz 
Grabowski, 
prezes CK Mediator 

14_CRN_08_2022 advertCK Mediator.indd   14 15.08.2022   17:10:14



Dział monitorów desktopo-
wych LCD Samsung w Polsce 
rośnie, a marka jest już najczę-

ściej wybieraną w naszym kraju. Co istotne, 
producent prowadzi sprzedaż monitorów 
– zarówno modeli konsumenckich, jak biz-
nesowych – w 100 proc. za pośrednictwem 
dystrybutorów i  partnerów handlowych. 
Co ważne, liczba resellerów i integratorów 
współpracujących z gigantem systematycz-
nie się powiększa. 

Producent rozbudowuje także swój wła-
sny zespół. Obecnie dział sprzedaży liczy 
5 specjalistów.

Co ważne, producent zamierza wzmoc-
nić wsparcie w tzw. open channel, szcze-
gólnie dla mniejszych resellerów B2B 
– obecnie poszukiwana jest kolejna osoba, 

która zajmie się tym obszarem. Dział moni-
torów Samsung ma też własne zaplecze pre-
-sales, logistykę i Product Management oraz 
osobę do współpracy z czterema autoryzo-
wanymi dystrybutorami. 

– Kanał partnerski to najważniejszy ele-
ment naszej strategii rozwoju – podkreśla Ja-
cek Klee, Senior Sales Manager w Samsung 
Electronics.

Zwraca przy tym uwagę na program part-
nerski Samsung o nazwie STEP, który w jego 
ocenie jest jednym z najbardziej przejrzy-
stych na rynku.

– W  odróżnieniu od innych podmiotów 
działających w kraju i na świecie jako jedni 
z nielicznych nie wymagamy podpisywania 
skomplikowanych umów obarczonych karami 
umownymi bądź innymi potencjalnie szkodli-
wymi konsekwencjami dla parterów handlo-
wych – wyjaśnia Jacek Klee.

Wystarczy wypełnić formularz, by partner 
uzyskał dostęp do cen specjalnych i wsparcia 
specjalistów Samsung. Dla tych, którzy zaan-
gażują się mocniej, fi rma przewiduje specjal-
ne bonusy posprzedażne. 

Oczywiście kluczowy dla sukcesu marki jest 
również fakt, że Samsung oferuje bardzo do-
bre produkty. Z danych producenta wynika, 

że w ostatnich latach motorem napędowym 
sprzedaży były monitory 24- albo 27-calowe 
Full HD. Teraz Samsung zamierza mocno 
inwestować w modele o rozdzielczościach 
UHD, QHD oraz w rozwiązania zintegro-
wane. Celem producenta jest uświadamianie 
klientom, że lepiej wybrać większy monitor 
ze zintegrowaną stacją dokującą niż stan-
dardowe rozwiązanie z replikacją portów, 
często kompatybilną tylko z jednym produ-
centem laptopa. 
– Jeżeli do tego wszystkiego dodamy pełne 
wsparcie serwisowe 3, 4 lub 5 lat NBD z gwa-
rancją naprawy bądź podstawieniem urządze-
nia zastępczego, to trudno będzie znaleźć na 
rynku równie dobrze wyskalowane rozwiąza-
nie – stwierdza menedżer.

W kolejnych miesiącach dział monitorów 
LCD Samsung skupi się przede wszystkim 
na partnerach produkujących swoje kompu-
tery i stworzeniu dla nich unikalnej oferty. 
Celem jest też ekspansja w sektorze zamó-
wień publicznych. Co ważne, producent nie 
zamierza zaniedbać mniejszych resellerów.

– Małe fi rmy, które są często poza kręgiem 
zainteresowania wielkich koncernów IT, 
u nas mogą liczyć na opiekę na odpowiednim 
poziomie. Otrzymają pełne wsparcie cenowe 
i produktowe dla realizowanych projektów. 
Chcemy, aby partner skupił się na sprzedaży, 
a my resztę załatwimy za niego – podsumo-
wuje Jacek Klee. 

W ciągu roku liczba partnerów 
Samsung w biznesie monitorów
LCD w Polsce powiększyła się 
czterokrotnie, ale producent nie zwalnia tempa 
i stawia na dalszy rozwój. Według zapewnień 
Jacka Klee, szefa działu 
sprzedaży, kanał partnerski 
to najważniejszy element 
strategii producenta. 

Samsung przyspiesza  

Jacek Klee,
Senior Sales Manager, 
Samsung Electronics 

w biznesie monitorów

ADVERTORIAL
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też samego procesu produkcji. Dokument, 
aby wejść w życie, musi zostać zatwierdzony 
przez Parlament Europejski i wszystkie kra-
je członkowskie. 

Proponowane rozwiązania bazują na trzech 
filarach: polityce w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji (B+R+I), zasadach pomocy rzą-

dowej przy tworzeniu naj-
nowocześniejszych fabryk 
półprzewodników oraz me-
chanizmów monitorowania 
łańcucha dostaw, współpra-
cy z państwami członkowski-
mi i interwencji w sytuacjach 
kryzysowych.

Pierwszy filar, dotyczą-
cy B+R+I, w dużym stopniu bazuje na ist-
niejących programach, które mają na celu 
długoterminowe wzmocnienie unijnego 
ekosystemu chipów. Europa już teraz zaj-
muje czołową pozycję na świecie w zakresie 
prowadzonych badań, a ustawa o chipach 
ma na celu wzmocnienie tego stanu poprzez 
wspieranie innowacyjności. Nowe regulacje 
połączyłyby istniejące, realizowane z powo-
dzeniem programy badawczo-rozwojowe, 
jak „Horyzont Europa” czy „Digital Europe” 
w ramach nowej inicjatywy „Chips for Eu-
rope”. Stworzona w ten sposób otwarta in-
frastruktura badawczo-rozwojowa miałaby 
zachęcać firmy do współpracy i przynosić ko-
rzyści mniejszym przedsiębiorstwom, które 
mają niewielkie szanse na bezpośrednie ko-

rzystanie z  pomocy 
państwa.

Nie jest jednak jasne, ile no-
wych funduszy będzie dostępnych dla tych 
nowych inicjatyw. Komisja stwierdziła, że 
chce w sumie „zaangażować ponad 43 mld 
euro w ramach inwestycji publicznych i pry-
watnych”. Sama inicjatywa „Chips for Euro-
pe” będzie miała budżet w wysokości 11 mld 
euro, ale tylko 3,3 mld euro z tej kwoty bę-
dzie pochodzić z UE, dzięki przekierowa-
niu środków już przyznanych w ramach 
„Horizon Europe” i „Digital Europe”. Ko-
lejne 2 mld euro na finansowanie kapitało-
we dla nowych firm w tym sektorze będzie 
pochodzić ze środków UE i Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego. Dla pozyskania 
pozostałych 11 mld euro Komisja daje ra-
my prawne dla państw i firm, które ułatwią 
inwestowanie. 

W ramach drugiego filaru Komisja chce 
zwiększyć zdolności produkcyjne unijnych 
firm, na co wskazywano już w 2021 r. Aby 
osiągnąć ten cel, UE musi przyciągnąć inwe-
stycje zagraniczne, zwłaszcza w przypadku 
układów najnowszej generacji, które obec-
nie nie są produkowane w Europie. Ustawa 
o chipach umożliwiłaby państwom UE przy-
znawanie dotacji producentom, którzy chcą 
budować na jej terytorium najnowocześniej-
sze megafabryki. To jednak może okazać się 
kosztownym przedsięwzięciem.

Trzeci filar reguluje mechanizmy monito-
rowania branży i podejmowania interwencji 
w sytuacjach kryzysowych. Mogłoby to obej-

N owoczesne półprzewodnikowe 
układy scalone należą do najbar-
dziej skomplikowanych przedmio-

tów, jakie kiedykolwiek wytworzył człowiek. 
Doprowadziły do rewolucji w projektowaniu 
i produkcji wszelkiego typu urządzeń, przez 
co ich dostępność stała się kluczowa z punk-
tu widzenia geopolitycznej i technologicznej 
suwerenności regionów i poszczególnych 
krajów. Innymi słowy: świat 
się od nich uzależnił. 

Tymczasem wydarzenia 
ostatnich kilku lat spowodo-
wały niemałe perturbacje na 
rynku układów scalonych. 
W efekcie wiele istotnych dla 
europejskiej gospodarki przed-
siębiorstw, uzależnionych od 
półprzewodników, zmuszonych było do 
wstrzymania produkcji. Straty sięgają mi-
liardów euro, a unijnej transformacji ekolo-
gicznej i cyfrowej grozi solidne opóźnienie.

W odpowiedzi na ten kryzys na począt-
ku lutego br. Komisja Europejska opubliko-
wała propozycję treści europejskiej ustawy 
o chipach (European Chips Act). Jej celem 
jest podwojenie udziału Europy w świato-
wej produkcji mikroprocesorów do 2030 r., 
zmniejszenie uzależnienia od dostaw z Azji 
i uzyskanie jak największej autonomii. 

Unii chodzi o wzmocnienie możliwości 
w zakresie produkcji półprzewodników, jak 
też projektowania ich następnych generacji. 
Głównym wyzwaniem jest bardzo wysoki 
koszt stworzenia odpowiednich fabryk, jak 

RYNEK

potencjalna pułapka?

Za sprawą 
nadmiernych 
regulacji można 
wylać dziecko 
z kąpielą.

W lutym 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawy European 
Chips Act, której założeniem jest zagwarantowanie producentom i konsumentom ze 
Starego Kontynentu bezpieczeństwa dostaw półprzewodników. Pojawiają się jednak 
głosy, że zaproponowane środki mogą okazać się źle ukierunkowane albo wręcz 
skutkować szkodliwym protekcjonizmem.

EU Chips Act: 
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mować wspólne zamówienia dokonywane 
przez Komisję w imieniu krajów i branż UE, 
z zastrzeżeniem prawa pierwokupu od fa-
bryk, które korzystają z rządowego wsparcia 
krajów Unii Europejskiej. W ten sposób pro-
wadzona byłaby również kontrola ekspor-
tu. Takie podejście zostało już zastosowane 
w przypadku zamawiania towarów medycz-
nych i szczepionek na Covid-19. 

Fakt, że wyprodukowane w Unii towa-
ry powinny głównie służyć klientom z UE, 
także stanowi uzasadnienie dla publiczne-
go wsparcia. Ale różnica jest taka, że benefi-
cjentem będą tu firmy prywatne, inaczej niż 
w przypadku produktów medycznych.

Rynkowi specjaliści doceniają próbę pora-
dzenia sobie z niewątpliwym problemem, 
jakim są niedobory półprzewodników na eu-
ropejskim rynku, ale wskazują jednocześnie, 
że za sprawą nadmiernych regulacji można 
wylać dziecko z kąpielą. 

Na całym świecie produkcja układów sca-
lonych jest częściowo subsydiowana przez 
rządy. Szacuje się, że Chiny wydadzą na 
to 150 mld dolarów w ciągu 10 lat, zaś USA 
– 52 mld dolarów w ciągu 5 lat. Inwestycja 
Unii Europejskiej, która w ciągu 7 lat chce 
wydać 43 mld euro, już z założenia plasuje 
nas w tej kwestii dopiero na trzeciej pozycji. 
Według oficjalnych danych wsparcie udzie-
lone branży półprzewodników przez USA, 
Chiny, Japonię, Koreę Południową i UE wy-

nosi łącznie 721 mld dolarów, czyli 0,9 proc. 
światowego PKB w 2020 r. 

Specjaliści podnoszą jednak fakt, że suk-
ces takiej inicjatywy nie jest uzależniony 
tylko od wartości włożonych funduszy. Na 
blogu belgijskiego think-tanku Bruegel, spe-
cjalizującego się w europejskiej gospodar-
ce, współpracujący z nim analitycy – Niclas 
Poitiers i Pauline Weil – przekonują, że „(…) 
inwestowanie publicznych pieniędzy w pro-
dukcję zaawansowanych chipów jest ryzy-
kowne, ponieważ technologia ta jest trudna 
do opanowania. Obecnie tylko trzy przedsię-
biorstwa na świecie, a więc TSMC, Samsung 
i Intel, produkują najnowocześniejsze ukła-
dy. Przy czym Intel i Samsung nie opanowały 
jeszcze najnowszych technik produkcji, mi-
mo zainwestowanych w to miliardów. To ra-
czej w tych firmach należy szukać pomocy, 
bo dysponują one ogromną siłą negocjacyjną, 
gdyż są dobrze finansowane, z dziesiątkami 
miliardów dolarów rocznych wydatków ka-
pitałowych. Od czasu zaproponowania usta-
wy o chipach, Intel ogłosił plany inwestycji 
w Europie o wartości do 80 miliardów euro”. 

Zdaniem belgijskich analityków pomoc 
publiczna dla tego obszaru rynku powin-
na być również dobrze skorelowana z euro-
pejskim popytem na zaawansowane układy 
scalone. Na Starym Kontynencie nie ma bo-
wiem wielu fabryk, w których produkowane 
są smartfony i komputery, a większość pół-

przewodników wykorzystuje branża moto-
ryzacyjna. Tam jednak miniaturyzacja nie 
jest tak ważna jak przy urządzeniach mobil-
nych, można więc nadal korzystać z układów 
o mniejszym stopniu integracji – tańszych 
w produkcji i dostępniejszych. 

Istnieje także ryzyko, że z powodu prze-
rwanych łańcuchów dostaw popyt na układy 
elektroniczne na pewien czas spadnie. To zaś 
oznacza, że podaż może przewyższyć popyt, 
co poskutkuje spadkiem cen. Tymczasem Ko-
misja Europejska nie wyjaśniła, w jaki sposób 
miałoby nastąpić rzeczywiste zwiększenie 
geostrategicznej przewagi UE w wyniku uzy-
skania skromnego udziału w rynku najnowo-
cześniejszych chipów za cenę ogromnego 
wsparcia z pieniędzy podatników. Pozostaje 
mieć nadzieję, że to nadal prywatne firmy bę-
dą decydować o ryzyku inwestycyjnym i stra-
tegii dostaw na rynki europejskie i poza nie. 
W przeciwnym razie podjęte środki protek-
cjonistyczne, często uzależnione od polityki 
i bieżącego stanu gospodarki, mogą przynieść 
skutek odwrotny od zamierzonego. 

Poważny niedobór układów
n   Zwiększony popyt na 

półprzewodniki, wywołany 

m.in. przyspieszoną transformacją 

cyfrową 
n Koncentracja produkcji w Azji 

(Tajwan, Korea)

Ryzyko związane z bezpieczeństwem 
dostaw w UE
n Ograniczone możliwości produkcji
n Niewystarczająca wiedza specja-

listyczna w zakresie produkcji 

w technologii <20 nm
n Wysokie opłaty wstępne/koszty 

dla nowych fabryk
n Napięcia geopolityczne (np. na 

Morzu Południowochińskim)

Szkodliwe skutki dla wszystkich 
gałęzi przemysłu
n Utrata konkurencyjności
n Ograniczone bezpieczeństwo
n Niewystarczająca wydajność ener-

getyczna systemów cyfrowych

PRZYCZYNY KRYZYSU 
związanego 
z niedoborem układów 
półprzewodnikowych
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Fakty, ciekawostki i rozmowy

W poprzednim numerze CRN Polska wzięliśmy pod lupę sześciu liderów usług chmurowych 
Oracle’a, którzy znaleźli się w magicznym kwadrancie Gartnera na rok 2022. Pora więc na tych 
graczy rynkowych, którzy zdaniem analityków zasługują na miano pretendentów, wizjonerów 
oraz graczy niszowych.

Usługi chmurowe Oracle’a: 

Ten gigant na rynku integracji plasuje się w magicznym kwadrancie na czele 
stawki, jeśli chodzi o zdolności realizacji oraz blisko środka pod względem 
wizji. Ta warta 10 mld dol. firma z siedzibą w indyjskim Bengaluru jest dużym 
dostawcą usług OCA, szacowanym na 5–10 tysięcy jednostek FTE. Gartner 
ocenia, że od ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant wzrost przychodów 
z OCA wyniósł w przypadku Wipro aż 46 proc. 

  Mocne strony Wipro aktywnie rozwija ofertę chmurową usług 
Oracle, korzystając ze swojej platformy doradczej Digital Navigator Advisory, 
metodologii wdrożeniowej, frameworku wsparcia, a także innych ofert 
branżowych. Jak stwierdza Gartner, w swoich działaniach wokół OCA inte-
grator ten jest innowacyjny, co wynika z łączenia wewnętrznych możliwości 
technologicznych, przejęć, partnerstw oraz wspólnych, proinnowacyjnych 
działań z klientami.

  Słabe strony Wipro wciąż znajduje się w fazie kreowania swoich 
możliwości w niszowych ofertach chmurowych Oracle, takich jak Data-as-
-a-Service, Marketing Cloud i Container Engine dla Kubernetes. W ocenie 
Gartnera, jako że większość biznesu OCA dotyczy klientów zatrudniających 
ponad 10 tys. pracowników, mniejsze firmy mogą nie uważać Wipro za 
odpowiedniego dla siebie dostawcę. 

KPMG plasuje się w magicznym kwadrancie na czele stawki, jeśli 
chodzi o wizję oraz blisko środka pod względem zdolności realizacji. 
Holenderska firma jest dużym dostawcą usług OCA, szacowanym na 
5–10 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji 
raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przy-
padku KPMG nieco ponad 25 proc. 

  Mocne strony Około 65 proc. wdrożeń KPMG dotyczyło 
aplikacji ERP, a wiele rozwiązań branżowych tej firmy ma związek 
z sektorem finansowym. KPMG ma 400 certyfikowanych konsultan-
tów Oracle ERP/EPM, korzystających z zasobów Powered Enterprise 
w celu realizacji dużych projektów dotyczących transformacji sektora 
finansowego. 

  Słabe strony Chociaż KPMG oferuje kompleksowe roz-
wiązania biznesowe w kilku wybranych kluczowych branżach, takich 
jak bankowość i handel detaliczny, rozwiązania firmy nadal skupiają 
się przede wszystkim na wsparciu księgowości i finansów. Gartner 
zauważa braki w obszarze procesowym, w tym zarządzaniu doświad-
czeniami klientów i realizacją projektów, co nie pozwala uznać oferty 
za naprawdę kompleksową.

n Opracowanie Tomasz Janoś

Pretendent Services

Pretendent Wizjoner

Oracle Services, czyli własny dział usługowy dostawcy, plasuje 
się w magicznym kwadrancie na czele stawki, jeśli chodzi o 
zdolności realizacji, a jednocześnie znajduje się blisko środka 
pod względem wizji. To duży dostawca usług Oracle Cloud 
Application (OCA), szacowany na 5-10 tysięcy związanych z 
nimi jednostek FTE (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Gartner 
ocenia, że od ostatniej iteracji magicznego kwadrantu Oracle 
Services osiągnęło wzrost przychodów na poziomie 36 proc.

  Mocne strony Oracle Services 
nadal zajmuje wyjątkową pozycję zarówno 
jako dostawca samego produktu, jak też usług 
po wdrożeniu. Dział Oracle Consulting wraz 
z Oracle Industry Consulting świadczy usługi 
wdrożeniowe i doradcze, podczas gdy Oracle 
Advanced Customer Services dba o bieżące 
usługi i ewolucję platformy. 

  Słabe strony Oracle Services, 
jako wewnętrzny dział producenta, nie jest 
niezależny w procesie rekomendowania 
rozwiązań klientom. Inne firmy, które nie 
są producentami i zajmują się wyłącznie 
usługami, mogą oferować użytkownikom 
kombinacje różnych rozwiązań, nie ogranicza-
jąc się do produktów Oracle’a.

18_21_CRN_08_2022 Cloud Reseller News.indd   18 16.08.2022   15:52:41
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pretendenci, wizjonerzy i gracze niszowi

Firma z siedzibą w indyjskim Ahmedabadzie jest średniej wielkości dostawcą 
usług OCA, szacowanym na 1–5 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od 
ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł 
w przypadku Evosysa 11 proc. Dostawca w magicznym kwadrancie plasuje się 
w środku stawki – zarówno pod względem zdolności realizacji, jak i wizji.

  Mocne strony Evosys koncentruje się na kluczowych branżach, 
takich jak opieka zdrowotna, sektor publiczny, handel detaliczny, przemysł 
czy budownictwo. Zdaniem Gartnera konsekwentne skupianie się na rozwoju 
rozszerzeń aplikacji i rozwiązań technologicznych dla określonych branż 
skutkuje szybszym wdrażaniem chmury Oracle dla użytkowników Oracle EBS, 
PeopleSoft i SAP.

  Słabe strony Luki w doradztwie biznesowym i w zasięgu geogra-
fi cznym ograniczają fi rmie możliwości docierania do klientów poszukujących 
globalnych transformacji. Jak zauważa Gartner, Evosys nie zajmuje się czystym 
konsultingiem biznesowym, koncentrującym się na wynikach, ale nadal opiera 
się na technologicznych mapach drogowych.

Inspirage to mały amerykański dostawca usług OCA, szacowany na 
1 tysiąc jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu 
Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku tej 
fi rmy 23 proc. Dostawca w magicznym kwadrancie plasuje się w środ-
ku stawki – zarówno pod względem zdolności realizacji, jak i wizji.

  Mocne strony Inspirage koncentruje się wyłącznie na 
rozwiązaniach Oracle’e i utrzymuje bliskie relacje z tym vendorem 
w zakresie rozwoju jego produktów i strategii. Pomaga klientom 
w kompleksowych transformacjach, w tworzeniu strategii, projektowa-
niu i rozwoju biznesu. W sumie 91 proc. wszystkich przychodów fi rmy 
oraz 94 proc. jednostek FTE dotyczy chmury Oracle.

  Słabe strony Chociaż Inspirage jest ceniony za swoją 
elastyczność, to oferuje ograniczone modele cenowe. Jak zauważają 
analitycy, aby budować silniejsze relacje z klientami, fi rma powinna 
zaoferować bardziej elastyczne i oparte na wynikach modele cenowe, 
które można będzie negocjować. 

EY jest średniej wielkości dostawcą usług OCA, szacowanym na 1–5 tysięcy 
jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant 
wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku tej fi rmy 25 proc. Dostawca ten 
plasuje się w magicznym kwadrancie w środku stawki – zarówno pod względem 
zdolności realizacji, jak i wizji. 

  Mocne strony EY niezmiennie wykorzystuje swoje bogate doświad-
czenie w zakresie transformacji i audytu przy wspieraniu klientów w zadaniach 
związanych z transformacją biznesową. Usługi doradcze nadal stanowią znacz-
ną część jej obecnych działań. Według Gartnera z wiedzy EY mogą skorzystać 
zwłaszcza klienci poszukujący partnera, który pomoże im w oparciu o aplikacje 
z usługami OCA ocenić i zaprojektować strategię biznesową.

  Słabe strony 74 proc. biznesu EY opartego na chmurze Oracle 
pochodzi ze współpracy ze średnimi fi rmami, a 21 proc. – z obsługi dużych 
przedsiębiorstw, z ponad 10 tysiącami 
jednostek FTE. Dlatego Gartner uważa, że 
mniejsi klienci mogą uznać tego dostawcę 
za nieodpowiedniego.

Cognizant jest dużym dostawcą usług OCA, szacowanym na 5–10 
tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu 
Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku tej 
fi rmy 32 proc. Dostawca, którego centrala mieści się w Teaneck w 
stanie New Jersey, w magicznym kwadrancie plasuje się w środku 
stawki - zarówno pod względem zdolności realizacji, jak i wizji. 

  Mocne strony Cognizant pogłębia relacje w ramach sieci 
partnerów Oracle’a, angażując się we wspólną sprzedaż rozwiązań 
branżowych. W swoich globalnych strukturach ma ponad 60 specja-
listów ds. sprzedaży w chmurze Oracle i przeszło 120 regionalnych 
zasobów sprzedażowych. Cognizant zmigrował dużą liczbę klientów 
do chmury i inwestuje w zasoby, które mają mu zapewnić stały 
wzrost w tym obszarze. 

  Słabe strony W badaniu Gartnera wskazano na wysoki 
(w porównaniu z innymi usługodawcami) wskaźnik rotacji pracowni-
ków (31 proc.). W rezultacie niektórzy klienci wskazywali na proble-
my z zasobami w swoich zespołach wdrożeniowych.

Gracz niszowy Gracz niszowy 
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Fakty, ciekawostki i rozmowy

Larsen and Toubro Infotech (LTI), z siedzibą w indyjskim Bombaju, 
jest średniej wielkości dostawcą usług OCA, szacowanym na 1–5 
tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu 
Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA sięgnął w przypadku LTI 
poziomu 50 proc. Dostawca w magicznym kwadrancie plasuje się 
w środku stawki – zarówno pod względem zdolności realizacji, jak 
i wizji.

  Mocne strony Firma LTI dokonała dużych inwestycji 
w zasoby i akceleratory – od schematów realizacji projektów przez 
zdolności horyzontalne (takie jak nowoczesny framework prze-
kształcania biznesów finansowych) po automatyzację. Dzięki temu 
jej klienci mają w realizacji projektów łatwiejszy dostęp do szeregu 
narzędzi.

  Słabe strony Podejście firmy do transformacji bizneso-
wej jest mocno skoncentrowane na technologii i wstępnie 
przygotowanych zasobach dla potrzeb konkretnych, 
wybranych przez LTI branż. Dlatego Gartner 
uważa, że klienci spoza tych branż, wymagający 
bardziej kompleksowej transformacji cyfrowej, 
mogą uznać, że wybór tego dostawcy nie 
byłby dla nich idealny. 

Capgemini jest średniej wielkości dostawcą usług OCA, szacowanym na 1–5 
tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu Magic 
Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku tej firmy 32 proc. 
Mający swoją centralę w Paryżu dostawca w magicznym kwadrancie plasuje 
się w środku stawki – zarówno pod względem zdolności realizacji, jak 
i wizji.

  Mocne strony Częścią DNA firmy Capgemini jest jej duży 
potencjał techniczny. Jak twierdzi Gartner, koncentracja tego dostawcy na 
strategicznej optymalizacji operacyjnej, napędzanej ciągłym doskonaleniem 
procesów i postępem technologicznym w obszarze gotowych zasobów, 
pomaga klientom pomyślnie realizować jedno- i wielofilarowe projekty 
w oparciu o rozwiązania Oracle’a.

  Słabe strony Chociaż dotyczące oferty 
Oracle’a zasoby Capgemini są rozproszone na 

całym świecie, to 91 proc. przychodów 
Capgemini pochodzi z Ameryki Pół-

nocnej i części EMEA. A to może być 
wyzwaniem dla klientów z innych 
regionów, którzy poszukują lokalne-
go wsparcia dla projektów wdroże-
niowych Oracle Cloud. 

Nowym graczem w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym 
usług OCA jest HCL Technologies, niewielki ich dostawca, szacowany na 
1–5 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że wzrost przychodów z OCA 
wyniósł w przypadku HCL 80 proc. rok do roku. Firma ta, z siedzibą 
w indyjskim Noida, plasuje się w magicznym kwadrancie na dole stawki 
– zarówno pod względem zdolności realizacji, jak i wizji. 

  Mocne strony Do tej pory HCL dobrze radziło sobie z usłu-
gami związanymi z Oracle. Firma zwiększyła ostatnio łączne przychody 
z oferty Oracle o 10 proc. i zwiększyła liczbę pracowników o ponad 600. 
Ponieważ HCL przestawia się na usługi oparte na OCA, to – zdaniem Gart-
nera – ma świetną okazję do współpracy z dotychczasowymi klientami 
w obszarze zarządzania aplikacjami, które może przenieść do chmury.

  Słabe strony Ze względu na późne wejście w usługi OCA, 
narzędzia i akceleratory wspierające te działania są w tyle za rozwią-
zaniami większości dostawców analizowanych w tym raporcie Magic 
Quadrant. Gartner uważa, że HCL powinno nadgonić te zaległości.

DXC Technology jest średniej wielkości dostawcą usług OCA, szacowanym 
na 1–5 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji 
raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku tej 
firmy 3 proc. Integrator, z centralą w Ashburn w stanie Wirginia, w ma-
gicznym kwadrancie plasuje się na dole stawki – zarówno pod względem 
zdolności realizacji, jak i wizji. 

  Mocne strony DXC niedawno zatrudniło i wdrożyło 240 
nowych konsultantów OCA, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu 
na usługi chmurowe Oracle. Jak informuje Gartner, firma nadal inwestuje 
w certyfikację swoich specjalistów ds. chmury Oracle i zaplanowała znacz-
ny wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ze szczególnym 
naciskiem na rynki obu Ameryk.

  Słabe strony DXC odnotowało najwolniejsze tempo wzrostu 
(tylko 3 proc.) w całej wymienionej w raporcie Magic Quadrant grupie 
dostawców. Zdecydowana większość ocenianych firm specjalizujących się 
w OCA wykazała dwucyfrowe wzrosty.

Gracz niszowy Gracz niszowy 
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Huron to mały amerykański dostawca usług OCA, szacowany na 
1 tysiąc jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji 
raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł 
w przypadku tej firmy 7 proc. Dostawca w magicznym kwadran-
cie plasuje się na dole stawki – zarówno pod względem zdolno-
ści realizacji, jak i wizji.

  Mocne strony Huron ma duże doświadczenie we 
wdrożeniach EPM i ERP – 73 proc. jego przychodów pochodzi 
właśnie z tego rodzaju wdrożeń. Firma stworzyła wiele własnych 
akceleratorów i aby zwiększyć swoje możliwości realizacji 
nadal inwestuje w eksplorację procesów, zarządzanie danymi 
i analitykę.

  Słabe strony Huron jest jedynym dostawcą w rapor-
cie Magic Quadrant, którego biznes związany z Oracle skurczył 
się. Podczas gdy wszyscy inni dostawcy zwiększyli swoje zasoby 
chmurowe Oracle w różnych lokalizacjach geograficznych, u tego 
dostawcy nastąpił spadek związanych z Oracle Cloud jednostek 
FTE. 

Firma z siedzibą w indyjskim Pune jest średniej wielkości dostawcą usług OCA, 
szacowanym na 1–5 tysięcy jednostek FTE. Specjaliści Gartnera oceniają, że 
od ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł 
w przypadku Evosysa 31 proc. Dostawca w magicznym kwadrancie plasuje się 
przy końcu stawki – zarówno pod względem zdolności realizacji, jak również 
wizji.

  Mocne strony W celu łatwiejszej transformacji „lift and shift” do 
chmury Oracle firma Tech Mahindra zainwestowała w stworzenie wstępnie 
skonfigurowanych rozwiązań, takich jak framework migracji do chmury, migra-
cja danych oraz automatyczne testy funkcjonalne i regresyjne. Dzięki modelom 
„lift-and-shift”, wykorzystującym wcześniej skonfigurowane rozwiązania Tech 
Mahindra uzyskuje około 30 proc. swoich przychodów z OCA.

  Słabe strony Tech Mahindra nie ma silnej oferty konsultingowej, 
co ogranicza jej zdolność do zajmowania pozycji doradcy w zakresie trans-
formacji biznesowej. Gartner stwierdza, że ograniczony zakres możliwości 
zarządzania zmianą u tego dostawcy sprawia, że jest on mniej odpowiedni 
dla klientów poszukujących strategicznych rozwiązań opartych na wynikach 
biznesowych. 

Gracz niszowy Gracz niszowy 
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  Niespełna rok przed agresją Ro-
sji na Ukrainę otworzyliście spółkę z od-
działem w Kijowie. Jak potoczyły się jej 
losy po wybuchu wojny? 
Konrad Świrski Nasze biuro w Kijowie 

dobrze się rozwijało, aktywnie współ-

pracując z wieloma tamtejszymi pod-

miotami. Oczywiście wybuch wojny 

spowodował znaczne perturbacje. Zde-

cydowaliśmy między innymi o prze-

niesieniu do Polski całego kobiecego 

personelu. Jeśli chodzi o mężczyzn to 

rzecz jasna inna sprawa, bo ci, przy-

najmniej zgodnie z prawem, nie mogą 

wyjeżdżać z Ukrainy poza szczegól-

nymi przypadkami. Po początkowym 

wstrzymaniu prowadzonych projektów, 

w niektórych przypadkach zostały one 

wznowione i pracujemy dalej. 

  Przyszłość wciąż jest jednak nie-
pewna… 
Oczywiście wszyscy zdajemy sobie 

sprawę z obecnych i przyszłych ogra-

niczeń biznesowych. Ocenia się, że 

wojna spowoduje w tym roku spadek 

ukraińskiego PKB o około 40 procent, 

CRN nr 8/202222

a zużycie energii spadło o 50 procent, 

przy czym duża część infrastruktury 

jest zniszczona lub zajęta przez okupa-

cyjne wojska rosyjskie. Jednak wciąż 

wierzymy, że Ukraina zwycięży, fi nal-

nie zapanuje tam pokój, a kraj będzie 

szybko odbudowywany, między inny-

mi przy pomocy środków pomocowych 

z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczo-

nych. Dlatego też cały czas kontynuuje-

my działalność, a nawet rozważamy 

akwizycje. 

  Czy liczycie na to, że ewentual-
ne przejęcia będą mniej kosztowne niż 
przed wojną?
Nawet nie. Generalnie dość niedawno 

odeszliśmy od strategii rozwoju orga-

nicznego, której trzymaliśmy się przez 

około dwie dekady. Kilka lat temu zde-

cydowaliśmy się na politykę przejęć, 

żeby utrzymać szybkie tempo rozwo-

ju. Na razie uczymy się sztuki akwizycji, 

a nie jest to łatwe, zwłaszcza za granicą. 

Ogólnie rzecz biorąc rzadko kiedy akwi-

zycje kończą się sukcesem. My, jak na 

razie, dokonaliśmy przejęć między in-

nymi na rynku niemieckim czy duńskim, 

a jak wspomniałem, rozważamy również 

ukraiński. 

  Bierzecie pod uwagę jakieś nowe 
segmenty rynku, czy zamierzacie trzy-
mać się core businessu? 
Od początku działania koncentrujemy 

się na przemyśle, głównie energetyce, 

i tak w dużej mierze zostanie. Jestem 

zwolennikiem konserwatywnej strate-

gii, która polega na tym, że wolimy być 

liderem w wybranym sektorze, niż zaj-

mować dalsze miejsca w dziesięciu róż-

nych sektorach. To strategia specjalizacji 

w ściśle wybranych kilku obszarach, za-

miast chwytania się wszystkiego. 

  Podobno realizujecie coraz więcej 
projektów w sektorze militarnym? 
Chcę, żeby fi rma rozwijała się w obsza-

rach, które wymagają wysokich kompe-

tencji i mają dużą barierę wejścia. Sektor 

militarny do takich należy, więc odpo-

wiem twierdząco. Niemniej to sektor, 

o którym nie powinno się zbyt dużo mó-

wić, więc nie będę rozwijał tego wątku. 

KANAPA CRN POLSKA

„Kilka lat temu zdecydowaliśmy się na politykę 
przejęć, żeby utrzymać szybkie tempo rozwoju.
Wciąż uczymy się sztuki akwizycji, a nie jest 
to łatwe, zwłaszcza za granicą” – prof. Konrad 
Świrski, prezes Transition Technologies.  

Czas 
akwizycji  
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  Wracając do Ukrainy: skąd w ogó-
le decyzja o  wejściu na tamten rynek 
w 2018 roku? 
Na rynku polskim jesteśmy liderem 

w  zakresie systemów wspomagania 

handlu hurtowego na rynkach energii 

i gazu. Na rynku ukraińskim pojawiliśmy 

się w związku z zapowiedziami liberali-

zacji sektora energetycznego, co finalnie 

nastąpiło w lipcu 2019 roku. Jak do tej 

pory dostarczyliśmy i wdrożyliśmy tam 

nasze oprogramowanie dla kilku klien-

tów z tego sektora. 

  Na czym polegała wspomniana  
liberalizacja?
Od 2014 roku Ukraina realizuje plan 

konwersji swojego rynku energetycz-

nego na kierunek europejski. Jednym 

z efektów była częściowa liberaliza-

cja rynku sprzedaży energii elektrycz-

nej na wzór tego, jak działają giełdy 

energii w Europie. Od lipca 2019 roku 

podjęto też próby doprowadzenia do 

hurtowej sprzedaży energii po cenach 

rynkowych. A ponieważ nasze systemy 

informatyczne obsługują ponad 80 pro-

cent sprzedaży energii w Polsce, to ry-

nek ukraiński w naturalny sposób stał 

się dla nas atrakcyjny. 

  A czy borykacie się z kwestią ko-
rupcji, o której tyle się mówi w odniesie-
niu do naszego wschodniego sąsiada? 
To nas nie dotyczy, bo mamy zasadę, 

że po prostu nie wchodzimy w jakie-

kolwiek dziwne układy. 

Prowadzimy transpa-

rentne interesy z lokal-

nymi klientami, którzy 

działają na normalnych 

zasadach biznesowych. 

Oczywiście dostrze-

gamy pewne niedobre 

zjawiska, a  nawet dla 

zasady odwoływali-

śmy się do tamtejszego 

urzędu antymonopo-

lowego w pewnych sytuacjach, które 

z naszego punktu widzenia były wręcz 

jednoznaczne, ale bez sukcesu. No tak 

tam bywa i nic na to nie poradzimy. Dzia-

łamy dalej, zgodnie z naszymi zasadami 

i procedurami. 

  Nie jest to jednak dla was rynek 
kluczowy? 
Tak, póki co nie są to duże wolumeny, 

ale decyzja o wejściu na tamten rynek 

była słuszna. Paradoksalnie, rozważa-

my teraz większe niż dotychczas zaan-

gażowanie, łącznie ze wspomnianymi 

planami akwizycji. Ukraina będzie się 

po wojnie odbudowywać, a zachodni, 

demokratyczny i wol-

norynkowy kierunek 

rozwoju tego kraju wy-

daje się już w pełni 

przesądzony. 

  W  podobnym 
czasie, jak oddział ki-
jowski, otworzyliście 
spółkę na Tajwanie. 
Z  geostrategicznego 
punktu widzenia to ko-

lejny potencjalny punkt zapalny na ma-
pie świata. 
Nasze biuro na Tajwanie otworzyła spół-

ka Transition Technologies PSC w ce-

lu zwiększenia obrotów w projektach 

związanych z wdrożeniami systemów 

Wolimy być liderem 
w wybranym 
sektorze, niż 
zajmować dalsze 
miejsca w dziesięciu 
różnych sektorach. 
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cę z amerykańskimi odbiorcami naszych 

usług – managed services i outsourcingu. 

Pozyskuje też klientów, w tym świato-

we korporacje z zakresu systemów do 

nauczania. 

  Pomówmy o waszych wyjątkowo 
dobrych wynikach finansowych? Czy to 
efekt pandemii? 
Wyniki ostatnich lat w naszej grupie 

Transition Technologies są rzeczywiście 

rekordowe i rozwija się ona w tempie 

25–35 procent rocznie, zarówno pa-

trząc na globalne przychody, a co nawet 

istotniejsze, analizując poziom marż 

i EBIDTA. Co ważne, robimy to niezależ-

nie od stanu gospodarki światowej, bo 

duże wzrosty mieliśmy zarówno w cza-

sie przed pandemią, podczas pandemii, 

jak i w poprzednim oraz obecnym roku. 

Wydaje się, że poza dużą dozą szczęścia, 

które zawsze jest niezbędne w biznesie, 

wynika to z przyjętego modelu elastycz-

nej grupy kapitałowej, gdzie poszczegól-

ne spółki koncentrują się na własnym 

unikatowym modelu działania, na 

współpracy z dużymi światowymi kor-

poracjami i ciągłej zmianie technologicz-

nej dla podążania za nowymi trendami. 

  Czy waszym celem jest przekro-
czenie rocznego pułapu obrotów na po-

ziomie 1 mld złotych? 

W połowie tego roku je-

steśmy na dobrej dro-

dze do osiągnięcia około 

650–750 mln złotych cał-

kowitych rocznych przy-

chodów i planujemy być 

ponad 1-miliardową fir-

mą do roku 2025, utrzymując dwucyfro-

we wskaźniki EBIDTA. Przy czym udział 

nowych firm w biznesie będzie się istot-

nie zwiększać. Uczymy się przy tym, jak 

budować nową zintegrowaną grupę. 

  Jako duży zwolennik energii od-
nawialnej nagrywa pan podcast Eko-
Świrski. Chciałbym w tym kontekście 
poruszyć kwestie ekologii, a konkretnie 
ciemnych stron „zielonych technologii”. 
Wiadomo, że w Azji czy Afryce wydoby-
cie metali ziem rzadkich prowadzone 
jest często poza wszelkimi standardami, 

KANAPA CRN POLSKA
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PLM i wspomagania produkcji. Obecnie 

liczy kilkadziesiąt osób i rozwija się pra-

widłowo, zgodnie z planami. Realizuje-

my projekty na Tajwanie i na rynkach 

azjatyckich, a czasami nasi lokalni inży-

nierowie wspierają projekty w innych 

częściach świata. Na razie nie widzimy 

zagrożenia geostrategicznego, a własne 

biuro na obszarze Azji jest niezbędne, 

jeśli mamy zamiar konkurować na ryn-

ku globalnym. To typowa droga szybko 

rosnących firm technologicznych, które 

po wyjściu z lokalnego rynku krajowego 

budują oddziały zagraniczne na począt-

ku niedaleko od granic swojego kraju, 

a w następnym kroku także na innych 

kontynentach. Warto jednak zauwa-

żyć, że działalność zagraniczna zawsze 

jest wielokrotnie trudniejsza niż praca 

na rynku lokalnym i wiąże się z wie-

loma zagadnieniami, w rodzaju różnic 

kulturowych, konieczności zatrudnia-

nia lokalnych menadżerów i personelu, 

współpracy międzynarodowej, szcze-

gółów prawnych itp. A jeśli patrzymy 

na rynek azjatycki, to te wyzwania są 

jeszcze większe niż w przypadku Euro-

py czy USA. 

  Pozostając przy temacie waszych 
działań międzynarodowych: wasz fran-
cuski oddział ma status placówki badaw-
czej. Dlaczego?
Jest to potrzebne do 

uczestniczenia w pewne-

go rodzaju przetargach. 

Daje więc pewne korzy-

ści, ale patrząc globalnie 

na naszą firmę nie ma-

my jakiegoś dominują-

cego udziału projektów 

badawczych finansowanych ze środ-

ków publicznych w naszych obrotach. 

Co więcej, staramy się nie przekroczyć 

tych kilkuprocentowych wartości. No-

woczesna firma musi radzić sobie głów-

nie samodzielnie na konkurencyjnym, 

komercyjnym rynku, a projekty badaw-

cze finansowane zewnętrznie i dotacje 

mogą być drobnym dodatkiem. 

  A czym zajmuje się wasza placów-
ka w Palo Alto? 

To na obecnym etapie czysto sprzeda-

żowe biuro, które nawiązuje współpra-

powodując ogromne zanieczyszczenie 
środowiska. Czy przypadkiem nie wyle-
wamy dziecka z kąpielą, dbając o środo-
wisko przy wykorzystaniu „brudnych” 
 technologii? 
Spójrzmy na to globalnie. Populacja 

Ziemi w czasie mojego życia zwiększy-

ła się dwukrotnie. Zużycie paliw kopal-

nych jest gigantyczne, a ilość odpadów, 

na przykład plastiku, stała się już spra-

wą globalną i krytyczną. Zwrot w kie-

runku ekologii, wykorzystania energii 

odnawialnej, globalny recykling, ochro-

na wody, zmiana stylu życia, zmniej-

szenie konsumpcjonizmu – to kierunek 

nieodwracalny. Oczywiście nie wszyst-

ko jest doskonałe i nawet technologie 

„green” muszą być dopracowane. Jed-

nak raczej patrzyłbym na to, że „zielo-

ność” jest niezbędna i wynajdywanie 

związanych z nią, obecnych problemów 

to próba obrony „starej gospodarki”. 

Warto zobaczyć, co się dzieje w Euro-

pie Zachodniej i jak następują zmiany 

zarówno w produkcji, jak i trybie życia 

– te zmiany są nieuchronne. Tak samo 

dzisiaj wojna w Ukrainie odwraca uwagę 

od ekologii i przynosi – fałszywą moim 

zdaniem – nadzieję na ponowny zwrot 

w kierunku dalszego wykorzystania wę-

gla w energetyce i przemyśle. 

  A czy nie byłoby sensownie po-
stawić na elektrownie jądrowe, które są 
bezemisyjne? Mogłyby uzupełniać bra-
ki, których nie wypełnią OZE. 
Moją specjalizacją naukową jest ener-

getyka jądrowa, więc temat jest mi do-

brze znany. To nie jest kwestia tego, czy 

atom jest dobry czy zły. Rzecz w tym, 

że cały przemysł, włączając energety-

kę, zmienia swoją formę z przestarzałej, 

na którą składają się bardzo skompliko-

wane produkty, w rodzaju elektrowni, 

które budowane są przez tysiące ludzi 

przez długi czas. Natomiast współcze-

sne rozwiązania są wprawdzie bardzo 

skomplikowane na etapie ich produkcji, 

ale na etapie montażu ich podłączenie 

jest bardzo proste, a w razie awarii ła-

two wymienia się je na nowy moduł, na 

przykład na nowy panel słoneczny. W tę 

właśnie stronę globalnie idziemy i od te-

go nie odejdziemy. Atom to kwintesencja 

starej technologii i starego myślenia. Jak 

Rozwijamy się  
w obszarach, 
gdzie jest wysoka 
bariera wejścia. 
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widać, w Polsce nie możemy zbudo-

wać takiej elektrowni w dziesięć czy 

dwadzieścia lat. Nie mówiąc o tym, że 

w razie konfl iktu militarnego to bar-

dzo łatwy cel. 

  Tylko czy bez atomu nam tej 
energii wystarczy? 
Zobaczymy, jak rozwiną się OZE, bo 

na razie jesteśmy na początku dłuż-

szej drogi. Mamy też przed sobą ko-

mercjalizację wodoru i kolejne nowe 

rozwiązania. 

  A co ze sporną kwestią utylizacji 
paneli słonecznych? 
Powtarzam: jesteśmy w pierwszej fa-

zie rozwoju OZE. Dziesięć lat temu wy-

dawało się to mrzonką, a teraz mam 

własne panele i płacę 160 zł rocznie za 

energię ładując samochód elektryczny 

w domu. 

  W Transition Technologies pod-
kreślacie, że chcecie niebawem osiągnąć 
zeroemisyjność. W jaki sposób macie za-
miar do tego dojść?
To temat bliski mojemu sercu już od do-

brych kilku lat. Również globalne kon-

cerny prześcigają się w deklaracjach na 

ten temat i, co ważne, wymagają od swo-

ich dostawców, żeby byli zeroemisyjni. 

Jeśli się tego warunku nie będzie speł-

niać, wypadnie się z rynku. Także przy 

okazji traktuję to jako budowanie barie-

ry wejścia na rynki, na których działamy. 

Jeśli mamy robić usługi dla najwięk-

szych korporacji, jeśli mamy konkuro-

wać na rozwiniętych rynkach, to musimy 

być zeroemisyjni. A my ślad węglowy 

mamy niemal zerowy.

  Jak to możliwe? 
Głównym źródłem śladu węglowego 

w naszym przypadku – jako fi rmy pro-

gramistycznej – jest zużycie energii elek-

trycznej i fi rmowa fl ota samochodów. Na 

tyle, na ile to możliwe, korzystamy z zie-

lonej energii, zmuszając nawet właści-

cieli naszych biur do zakładania paneli. 

Przy czym jesteśmy gotowi kupić ener-

gię, która z nich pochodzi nawet drożej 

niż z innych źródeł. Nie wahamy się pod-

kreślać, że w przeciwnym razie zmieni-

my lokalizację. Co do samochodów, to 

kupujemy modele elektryczne, robiąc 

wyjątek dla hybryd w przypadku pra-

cowników serwisu, którzy w razie po-

trzeby muszą jak najszybciej dojeżdżać 

do klientów w najdalszych nawet za-

kątkach kraju. Samochody spalinowe to 

u nas absolutny margines. Chcemy, aby 

do końca 2022 roku fl ota samochodowa 

Grupy TT była elektryczna lub hybrydo-

wa, a nasze biura w 100 procentach były 

zasilane energią słoneczną. Wprowadzi-

liśmy program TTgoesGREEN, który de-

fi niuje nasze cele i poszczególne kroki 

w zakresie zeroemisyjności. A ten nie-

wielki ślad węglowy, który wciąż gene-

rujemy, rekompensujemy sadzeniem 

drzew. 

  Jak liczycie ślad węglowy? 
To proste. W „polskim gniazdku” mamy 

630 gramów na kilowatogodzinę. Wy-

starczy więc wiedza, z ilu kilowatogo-

dzin korzystamy, żeby wiedzieć jaki 

mamy ślad. W przypadku energii pozy-

skanej z OZE to zero gramów. Liczymy 

też, ile podróżujemy i wtedy do obli-

czeń korzystamy z wzorów na emisję 

w przypadku aut. To must have. Część 

partnerów zaczyna rozmowy z nami 

od pytania o zielone procedury. Odpo-

wiadamy, że mamy środowiskowe ISO 

14 000, procedury liczenia śladu węglo-

wego, recykling, program TTgoesGREEN, 

eliminujemy dostawców jedzenia prefe-

rujących plastikowe naczynia, drukuje-

my na papierze recyklingowym etc. Tych 

kilka lat temu, jak zacząłem wprowadzać 

te zasady, część osób patrzyło na mnie 

jak na prezesa, któremu się widocznie 

nudzi, skoro wymyśla takie rzeczy. Teraz 

to już normalny element biznesu, który 

przy okazji pomaga w pozyskiwaniu no-

wych klientów. 

  A co ze śladem węglowym samo-
chodów elektrycznych? Licząc wraz 
z produkcją akumulatorów i ich utyliza-
cją nie wygląda to wcale dobrze…
To są argumenty zwolenników wielkie-

go, energochłonnego przemysłu, którzy 

chcą, żeby wszystko zostało po stare-

mu. Uważam, że trend w kierunku eko-

logii będzie powszechny i bez tego nie 

będzie się prowadziło biznesu. Nie ma 

od tego odwrotu. I niezależnie od te-

go, co jest przyczyną zmian klimatycz-

nych, to nie ma wątpliwości, że lepiej 

korzystać z energii odnawialnej. A tech-

niki produkcji będą się przecież z cza-

sem rozwijać. 

  O ile wiem, jeździ Pan teslą? 
Tak, w Polsce jeżdżę teslą. 

  A na Krecie, gdzie Pan mieszka kil-
ka miesięcy w roku? 
Tam mieszkam na wsi i ze względu na 

infrastrukturę drogową i słabą sieć ser-

wisową jeżdżę dieslem z napędem na 

cztery koła. Niestety, elektryki są na ra-

zie samochodami miejskimi. Natomiast 

mam w greckim domu nie tylko pane-

le słoneczne, ale także magazyn energii, 

dzięki czemu nie doskwierają mi tamtej-

sze częste przerwy w dostawach prądu. 

Kiedyś nie byłoby to możliwe. 

KONRAD ŚWIRSKI 
nieprzerwanie od 1995 roku pełni funkcję pre-
zesa zarządu Transition Technologies. Poza 
pracą zawodową jest zaangażowany w dzia-
łania Fundacji Polska Platforma Przemysłu 
Przyszłości, jak też zajmuje pozycję sekretarza 
Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony 
Radiologicznej Państwowej Agencji Atomisty-
ki. W 2017 roku otrzymał od Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nagrodę za wybitne 
osiągnięcia naukowe (jako profesor dr hab. inż. 
Politechniki Warszawskiej). Na platformie Spo-
tify prowadzi podcast EkoŚwirski.   
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IT w medycynie: 

Wsektorze przedsiębiorstw od 
dawna mówi się o trendzie „go-
spodarki napędzanej dany-

mi”. Wygląda na to, że będzie ona wkraczać 
w coraz większym stopniu także do ochro-
ny zdrowia, generując rosnące inwesty-
cje. Oznaczałoby to również istotną zmianę 
priorytetów –  dotychczas informatyzacja 
sektora była determinowana wymaganiami 
NFZ i rozliczeniami świadczeń, w związku 
z tym skoncentrowana na procesach zarząd-
czych i sprawozdawczych. Te-
raz najważniejszym impulsem 
do inwestowania powinno być 
dążenie do poprawy jakości 
leczenia. 

– Pojawia się coraz więcej po-
stulatów, aby olbrzymie zasoby 
danych, w postaci milionów cy-
frowo udokumentowanych przypadków, mia-
ły wpływ na wsparcie procesu leczenia. Myślę, 
że te oczekiwania będą determinować kierunek 
rozwoju systemów medycznych w najbliższych 
latach – mówi Rafał Czubik, zastępca dyrek-
tora pionu opieki zdrowotnej w Asseco.

Jego zdaniem priorytetem stanie się wy-
korzystanie systemów medycznych zarów-
no w procesie leczenia, jak i podejmowania 
decyzji terapeutycznych i opieki nad pacjen-
tem. Takie rozwiązania wymagają jednak 
inwestycji w  każdy z  powyższych obsza-

rów. Z kolei przedstawi-
ciel Comarchu zwraca 
uwagę, że NFZ od 2020 
roku przeznacza ponad 
100 mln zł rocznie na infor-
matyzację szpitali. 

– Środki tej wielkości pozwalają my-
śleć nad rozwiązaniami o większej skali. Dla-
tego uważam, że w najbliższym czasie będzie 
zdecydowanie rosło zainteresowanie inwesty-
cjami w zakresie elektronicznej dokumentacji 

medycznej – przewiduje Mate-
usz Bruski, Product Manager kra-
kowskiego integratora. 

W jego ocenie szpitale już teraz 
dobrze sobie radzą z tworzeniem 
i  zarządzaniem dokumentacją 
medyczną, ale oczekiwania są ta-
kie, że pacjent będzie miał do niej 

łatwiejszy dostęp, co pozwoli mu bez proble-
mu leczyć się w innej placówce. Z tego powo-
du konieczne będzie zbudowanie systemu, 
który umożliwia wymianę informacji pomię-
dzy jednostkami służby zdrowia. 

Konieczna poprawa 

Kolejny sygnalizowany obszar inwestycji to 
cyberbezpieczeństwo, co zresztą wiąże się 
z potrzebą przechowywania i przetwarzania 
dużej ilości danych. W czasie pandemii odno-

towano wzrost zapotrzebowania na UTM-y, 
a jednocześnie rośnie zainteresowanie taki-
mi systemami jak Web Application Firewall. 
W sektorze ochrony zdrowia zainteresowa-
niem cieszą się systemy do monitorowania 
stanu infrastruktury IT i widoczności incy-
dentów bezpieczeństwa.

– W kolejnych latach możemy spodziewać 
się ogromnego wzrostu znaczenia telemedycy-
ny, co pociągnie za sobą konieczność wdrożenia 
odpowiednich mechanizmów zabezpieczania 
danych cyfrowych – uważa Sebastian Szydeł-
ko, Enterprise Public Sector Sales Manager 
w Fortinecie. W jego opinii krytyczne stanie 
się zabezpieczenie komunikacji pomiędzy 
pacjentem i lekarzem. 

Oczywiście bez lokalnych integratorów 
cały ekosystem rozwiązań informatycznych 
dla medycyny nie mógłby funkcjonować. Jak 
wskazują duzi gracze, którzy koncentrują się 
na tworzeniu i dostarczaniu oprogramowa-
nia dla sektora medycznego, ich partnerzy 
– mniejsi dostawcy usług – pełnią szereg 

W okresie 
pandemii 
wzrósł popyt 
na UTM-y.

czas na dane
Wykorzystanie i przetwarzanie danych medycz-

nych oraz ich lepsza ochrona stają się priorytetem 

w informatyzacji służby zdrowia. Wymaga to 

istotnych inwestycji w kilku różnych obszarach.

n Krzysztof Pasławski
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istotnych ról, wdrażając systemy me-
dyczne, utrzymując je, konfi gurując, 
wspierając użytkowników, dodając 
specyfi czne rozwiązania i  usługi dla 
konkretnych jednostek. 

– Systemy szpitalne są bardzo złożone i nie 
ma możliwości zaoferowania takiego, który by 
w 100 procentach realizował wszystkie potrze-
by takiej placówki. Dlatego jest na rynku miej-
sce dla fi rm, które w sposób specjalistyczny 
zapewnią dużym placówkom pomoc w stwo-
rzeniu spójnego środowiska informatycz-
nego – mówi Mateusz Bruski.

Sporo do nadrobienia
Placówki medyczne po wstrzymaniu 
części projektów w czasie pandemii mają 
do nadrobienia spore zaległości. Priorytetem 
będą więc również bieżące potrzeby.

– Infrastruktura, bezpieczeństwo, do-
kumentacja, dane, urządzenia końcowe… 
Praktycznie każdy z tych obszarów jest nie-
doinwestowany. Przyszłe inwestycje są 

n Christian Wencel, Head Eastern Europe, Snowfl ake
Spodziewamy się, że wysokim wzrostem w najbliższych latach bę-

dą wyróżniać się wszystkie obszary, które umożliwiają szybki 

i bezpieczny dostęp do danych w środowisku chmurowym. Mowa 

tu zarówno o placówkach medycznych, jak i producentach leków 

oraz środków medycznych. Zapotrzebowanie na dane w sekto-

rze ochrony zdrowia rośnie z dnia na dzień, a jedynym sposobem 

na nadrobienie zaległości jest automatyzacja części zadań, zwłasz-

cza na szczeblu administracyjnym. Bardzo ważne jest zapewnienie wszyst-

kim pracownikom sektora ochrony zdrowia dostępu do platform medycznych 

działających w oparciu o dane publiczne. Kluczowym wyzwaniem pozosta-

je przestarzała technologia w szpitalach i przychodniach, co przekłada się na 

brak dostępu do informacji dla pracowników poszczególnych placówek, a to 

wpływa na procesy decyzyjne. 

n Katarzyna Wakulska, dyrektor działu medycznego, Alstor
Na początku pandemii odnotowaliśmy duży wzrost popytu na monito-

ry medyczne. Było to związane głównie z powstaniem nowych szpi-

tali covidowych i koniecznością ich szybkiego wyposażenia. Spora 

część lekarzy radiologów zaczęła pracować zdalnie i konieczne stało 

się wyposażenie domowego stanowiska pracy w odpowiednie moni-

tory, a czasem nawet w całą stację diagnostyczną. Aktualnie problemy 

związane z projektami dla placówek medycznych są związane z niestabil-

nością dostaw i dużą zmiennością cen. Mocno wzrosły koszty związane z trans-

portem. Tak czy inaczej, duże projekty w publicznych placówkach to domena 

większych integratorów. Mniejsi skupiają się na podwykonawstwie na rzecz du-

żych fi rm i placówek niepublicznych. Niejednokrotnie świadczą usługi outsour-

cingowe i konsultingowe. W projektach software’owych zdarza się, że producent 

oprogramowania zleca realizacje obejmujące sprzęt mniejszym integratorom.

n Sebastian Zamora, Sales Manager, Progress
Szybko postępująca cyfryzacja, konsolidacja prywatnych jednostek 

w większe organizacje, przenoszenie komunikacji z pacjentami do 

sieci – to powinno dać impuls do zwiększenia inwestycji w sektorze 

medycznym. Moim zdaniem będzie wzrastać potrzeba zapewnie-

nia bezpieczeństwa informacji w systemach ochrony zdrowia. Mam 

na myśli nie tylko przechowywanie danych, ale też bezpieczny transfer 

i komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami, pacjentami i szpi-

talami, między NFZ i służbą zdrowia, mając na uwadze wymogi RODO. Ze względu 

na ogromny przyrost wolumenu transferowanych danych, wzrośnie zapotrzebo-

wanie na wydajną, bezpieczną i niezawodną sieć IT w tych organizacjach. Z tego 

względu kontrola stanu sieci i infrastruktury urośnie do rangi priorytetu. 

n Sebastian Szydełko, Enterprise Public Sector Sales Manager , Fortinet
Wymagania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa 

oraz rosnące ryzyko wystąpienia przypadków naruszenia bezpie-

czeństwa IT skłoniły decydentów do przeznaczenia dodatkowych 

środków z NFZ na podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycz-

nego w placówkach medycznych. Każdy szpital może uzyskać do 

kilkuset tysięcy złotych dofi nansowania. I chociaż to cenna inicjaty-

wa, część szpitali ma problem z wykorzystaniem środków z NFZ, po-

nieważ od złożenia wniosku w kwietniu 2022 roku mają tyko kilka miesięcy na 

przeprowadzenie przetargu, wdrożenie rozwiązań i audyt końcowy. Wszystkie 

te założenia muszą być spełnione, jeśli szpital chce uzyskać refundację w 2022 

roku. To duże wyzwanie ze względu na brak kadry IT w wielu placówkach me-

dycznych i opóźnienia w dostawie sprzętu po stronie producentów.

Zdaniem specjalisty
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kwestią możliwości uzyskania stosownych 
budżetów i oceny przez poszczególnych decy-
dentów konkretnych, najpilniejszych potrzeb 
danej placówki – mówi Paweł Waszniew-
ski, Product Manager w Stovarisie.

Przy czym wygląda na to, że odro-
bienie zaległości w cyfryzacji ochrony 
zdrowia zajmie długie lata. 

– Trudno chyba będzie znaleźć optymi-
stę, który zadeklaruje boom sprzedażowy już 
w tym roku. Będzie to raczej „łatanie dziur” 
i najpotrzebniejsze zakupy związane z utrzy-
maniem ciągłości pracy placówek medycznych 
– uważa menedżer Stovarisa.

Do przetwarzania coraz większych wolu-
menów danych medycznych potrzebne bę-
dzie wdrożenie mechanizmów ich wymiany 
lub współdzielenia pomiędzy różnymi pla-
cówkami, co oznacza konieczność dużych 
nakładów na infrastrukturę obliczeniową 
i wspomniane cyberbezpieczeństwo. 

Ponieważ większość jednostek nie może 
sobie pozwolić na takie wydatki, przewidu-
je się, że będzie to impulsem do migracji da-
nych i systemów medycznych do chmury, 
gdzie ich przetwarzanie będzie wspomaga-
ne przez AI. To przyspieszy procesy, a w pro-
cesie integracji danych pomoże przełamać 
silosowość, związaną z funkcjonowaniem 
różnych systemów informatycznych w pla-
cówkach medycznych.

Zgodnie z celem wyznaczonym przez Unię 
Europejską, wszyscy jej obywatele powin-
ni mieć dostęp do swojej dokumentacji me-
dycznej. Według badania Public 
First na zlecenie AWS, obecnie 
43 proc. Polek i Polaków już ma 
taki dostęp. 

– Zwiększanie tego odset-
ka wiąże się z większą adopcją 
chmury w instytucjach systemu 
ochrony zdrowia. Pod tym wzglę-
dem Polska jest dopiero w  po-
łowie drogi – twierdzi Tomasz 
Stachlewski, Architecture Lead 
for EMEA CEE w Amazon Web 
Services. 

Nie bez znaczenia jest też wi-
doczny na całym rynku trend 
rosnącej popularności rozwiązań chmu-
rowych. Według PMR dynamika wzrostu 
rynku usług chmurowych na rynku B2B 
w Polsce wyniosła w 2021 r. ponad 30 proc. 

rok do roku, a prognoza na 2022 r. przewidu-
je wzrost o 34 proc. 

– Uważam że w sektorze zdrowia rozwiąza-
nia chmurowe będą się cieszyć wzrostem przy-
najmniej zgodnie ze średnią rynkową, z uwagi 
na prostszą dla użytkownika infrastrukturę 
IT, mniejszy koszt implementacji rozwiąza-
nia i większe bezpieczeństwo danych – twier-
dzi Mateusz Bruski. 

Rozwiązania chmurowe będą szczególnie 
atrakcyjne dla średnich i małych podmiotów, 
które nie dysponują wystarczającymi środ-
kami do zapewnienia tego samego poziomu 
bezpieczeństwa cyfrowego co duże jednostki.

Wśród wyzwań i problemów, z jakimi bo-
rykają się placówki medyczne w  kontek-
ście cyfryzacji, zasadniczym problemem są 

pieniądze. Realizowane są więc 
głównie te najpilniejsze potrzeby.

– Pomimo najszczerszych chę-
ci zamawiających, dostarczany 
sprzęt najczęściej spełnia mini-
malne wymagania. Niestety, nie 
patrzy się na zakupy w wielolet-
niej perspektywie – zauważa Pa-
weł Waszniewski. 

Kluczowym wyzwaniem jest 
też wypracowanie spójnego mo-
delu finansowania cyfryzacji 
ochrony zdrowia, w  tym upo-
rządkowania relacji systemów 
centralnych i regionalnych, two-

rzonych przez urzędy marszałkowskie. Brak 
jednolitej polityki w tym zakresie powoduje 
powstawanie wielu różnych systemów reali-
zujących podobne zadania, których nie moż-

na w pełni wykorzystać ze względu na brak 
spójności. Z tego powodu kolejnym wyzwa-
niem staje się integracja różnych systemów 
używanych w szpitalach. 

– W niektórych przypadkach placówka nie 
może lub nie chce przeprowadzić wymiany 
wszystkich składowych systemu szpitalnego. 
Konieczna jest wtedy integracja nowego opro-
gramowania z elementami już używanego –
mówi Mateusz Bruski.

Kolejny problem to fakt, że fi nansowanie 
IT w sektorze medycznym jest zależne od bu-
dżetów kapitałowych (CAPEX), co utrudnia 
zakup produktów w modelu usługowym, jak 
SaaS. 

– Zachęca to organizacje do utrzymywania 
ogromnych, niezmienionych wydatków na 
IT poprzez zawieranie wieloletnich umów –
twierdzi Tomasz Stachlewski.

Zwraca też uwagę na problem ze zrozu-
mieniem ryzyka informatycznego, z którym 
placówki medyczne mają trudności.

– Zazwyczaj mamy do czynienia z syste-
mami informatycznymi, które rozrosły się 
organicznie, tworząc układankę systemów 
w organizacji, a współzależności między ty-
mi systemami są słabo rozumiane – zauważa 
przedstawiciel AWS.

Kolejne wyzwanie jest równie oczywiste 
– niedobór specjalistów i znany w sektorze 
publicznym problem z zatrzymaniem naj-
lepszych pracowników. Niektóre systemy 
opierają się na starszych językach programo-
wania, które nie są już nauczane, więc nowi 
ludzie niekoniecznie są przygotowani do pra-
cy na tych systemach. To też nie ułatwia roz-
woju biznesu w tym tak przecież kluczowym 
dla państwa sektorze…   n

n Rafał Czubik, zastępca dyrektora pionu opieki zdrowotnej, Asseco 
Nowym trendem, który nie ułatwia procesu cyfryzacji, jest tworze-

nie bezpośrednio przez państwo rozwiązań IT i przeznaczanie na 

ten cel olbrzymich środków w oderwaniu od realiów rynkowych 

oraz niewidocznych na poziomie centralnym rzeczywistych potrzeb 

placówek i ich użytkowników. Skutkiem jest konkurencja pomiędzy 

dysponującym praktycznie nieograniczonymi środkami fi nansowymi 

państwem a komercyjnymi fi rmami IT. W konsekwencji będzie to pro-

wadzić do obniżenia jakości obsługi placówek. Kolejnym przykładem wadliwości 

modelu fi nansowania jest fakt, że większość inwestycji jednostek zdrowia jest 

realizowana w oparciu o środki europejskie, które bardziej sprzyjają zakupom 

infrastruktury bezpośrednio do placówek. Taki model praktycznie uniemożliwia 

migrację rozwiązań do chmury, co w wielu przypadkach byłoby lepszym i bez-

pieczniejszym rozwiązaniem. 

Zdaniem integratora

Potrzebny 
jest system 
wymiany 
informacji 
pomiędzy 
placówkami 
zdrowia. 
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Aplikacje e-zdrowia zmieniają cha-
rakter opieki zdrowotnej, jaką 
znamy, gdyż unowocześniają spo-

sób, w jaki świadczeniodawcy:
n  kompilują i przechowują komputero-

wą dokumentację pacjenta,
n  rezerwują wizyty i przydzielają im le-

karzy, techników i obiekty,
n  przechowują oraz pobierają obrazy 

cyfrowe,
n  wystawiają rachunki za usługi,
n  organizują wirtualne wizyty.
Kontrolery dostarczania aplikacji, hi-

storycznie określane jako load balancery, 
są dziś w stanie zrobić znacznie więcej niż 
tylko równoważyć ruch. Będąc punktem 
dostępu do serwerów aplikacji, ADC pełnią 
teraz rolę zapory aplikacji internetowych 
(WAF), IDS/IPS, architektury Zero-Trust, 
zapewniają uwierzytelnianie proxy, prze-
łączanie treści, inteligentne równoważe-
nie obciążenia i kontrolę kondycji aplikacji.

Kemp LoadMaster jako ADC 
dla ochrony zdrowia
Nie jest łatwo znaleźć rozwiązanie do 
dostarczania aplikacji, które spełnia 
wymagania techniczne aplikacji opieki 
zdrowotnej, zapewnia wysoką dostęp-
ność i skalowalność, jest łatwe w użyciu 
i opłacalne. Dlaczego LoadMaster speł-
nia te warunki?

Ze względu na dynamiczny rozwój zwią-
zany z aplikacjami e-zdrowia, elastyczna 
skalowalność i stała dostępność są klu-
czem do zachowania optymalnego do-
świadczenia aplikacji. LoadMaster radzi 
sobie z nieuniknionymi awariami urzą-
dzeń sieciowych, wykorzystując swoją 
wysoką dostępność, globalne równowa-
żenie obciążenia serwera (GSLB) i zesta-
wy funkcji inteligentnego sprawdzania 
kondycji aplikacji.

Optymalizacja doświadczenia użytkow-
nika jest defi niowana inaczej przez każ-
dą aplikację, dla której konfi gurowane są 
usługi wirtualne. Dlatego ważne jest, aby 
wybrany kontroler dostarczania aplikacji 
miał wbudowane funkcje i możliwości, 
które pozwolą zoptymalizować doświad-
czenie użytkownika aplikacji e-zdrowia.

Przełączanie zawartości pozwala de-
fi niować zasady modyfi kowania, dodawa-
nia, usuwania, zastępowania i routingu dla 
ruchu HTTP, w celu ograniczenia złożono-
ści i wsparcia możliwości serwera aplikacji.

Buforowanie i kompresja to kluczowe 
funkcje, umożliwiające kontrolerowi ADC 
optymalizację wydajności ruchu użytkow-
ników przy jednoczesnym równomiernym 
rozdzielaniu żądań na serwery aplikacji.

Dystrybucja ruchu pozwala uniknąć 
sytuacji, kiedy to połączenia użytkowni-
ków mogą trafi ć na serwer, który nie jest 
w stanie ich efektywnie obsłużyć. 

Ograniczanie szybkości to kolejna me-
toda optymalizacji doświadczenia, szcze-
gólnie przydatna w środowiskach, które 
trudno jest skalować, aby zaspokoić po-
trzeby rosnącej bazy użytkowników. 

aplikacji e-zdrowia
Funkcje ochronne w ADC to dodatkowe 
warstwy zabezpieczeń. Dzięki nim aplika-
cje e-zdrowia są dostarczane z najwyższym 
możliwym poziomem bezpieczeństwa.

Funkcja Edge Security Pack daje ad-
ministratorom pewność, że żadne nie-
uwierzytelnione żądanie nie dotrze do 
serwerów aplikacji e-zdrowia. ESP za-
pewnia możliwość ograniczenia dostępu 
do określonych nazw hostów i ścieżek, 
opracowywania niestandardowych for-
mularzy logowania oraz defi niowania do-
stępu na podstawie grupy użytkowników.

Przełączanie treści oraz listy kon-
troli dostępu pozwalają na ograniczenie 
dostępu na podstawie nazw użytkowni-
ków, źródłowych adresów IP, typów żądań 
HTTP i innych. Możliwość wdrożenia ta-
kiej szczegółowości w ramach usług wirtu-
alnych aplikacji zapewnia poziom kontroli 
wymagany podczas dostarczania aplikacji 
e-zdrowia o znaczeniu krytycznym.

Web Application Firewall (WAF) Pro-
gress Kemp jest zasilany przez OWASP 
Mod Security i dodaje warstwę bezpie-
czeństwa do dostępu do aplikacji, która 
zapewnia automatycznie aktualizowane 
zestawy reguł, listy reputacji IP i moż-
liwość blokowania żądań z określonych 
krajów. 

Wszystkie te warstwy współpracują ze 
sobą, zapewniając ochronę aplikacji e-zdro-
wia i mogą być wykorzystywane do zdefi -
niowania dostępu Zero-Trust. 

Podsumowując, w każdej architekturze 
aplikacji e-zdrowia warto wdrożyć w pełni 
funkcjonalny, łatwy w użyciu i ekonomicz-
ny ADC, aby zapewnić optymalne wraże-
nia użytkownika. Wybór takiego ADC, 
jak LoadMaster, który zapewnia stałą do-
stępność, elastyczną skalowalność, zop-
tymalizowane środowisko użytkownika 
i bezpieczny dostęp, jest niezbędny do za-
pewnienia niezawodnego i odpornego do-
stępu do aplikacji e-zdrowia.

Kontrolery dostarczania aplikacji (ADC) to kanał łączący 
pracowników służby zdrowia i pacjentów z aplikacjami 
usprawniającymi komunikację między nimi.

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

Zabezpieczanie i optymalizacja 
aplikacji e-zdrowia
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E rgotron to międzynarodowa fi rma 
z siedzibą w Stanach Zjednoczo-
nych. Od ponad 40 lat zajmuje się 

projektowaniem i produkcją własnych 
rozwiązań, wykorzystując zasady projek-
towania skoncentrowane na człowieku. 
W ofercie Ergotron znaleźć można ergo-
nomiczne rozwiązania, które świetnie 
sprawdzają się w różnych dziedzinach, 
między innymi w  opiece zdrowotnej, 
edukacji oraz środowiskach biurowych 
i domowych.

Produkty Ergotron cechuje innowacyj-
ność, fi rma ma ponad dwieście patentów, 
a marki z jej portfolio, takie jak WorkFit, 
CareFit, LearnFit i  J V zdobyły licz-
ne nagrody w konkursach branżowych. 
W  ofercie producenta można znaleźć 
wózki medyczne, uchwyty do podwie-
szania stacji roboczych, podstawki na 
biurko umożliwiające pracę naprzemien-
ną w pozycji stojącej i siedzącej, a także 
szeroką gamę ramion na jeden i więcej 
monitorów. Wszystkie wymienione pro-
dukty cechuje wyjątkowa wytrzymałość, 
którą potwierdza długa gwarancja – od 
5 do nawet 15 (!) lat.

Oferta wózków medycznych fi rmy Er-
gotron jest bardzo szeroka. Każdy model 
występuje w różnych wersjach, a uniwer-
salne gniazda montażowe i długa lista do-
stępnych akcesoriów sprawiają, że można 
skonfi gurować rozwiązanie maksymalnie 
dopasowane do indywidualnych potrzeb. 
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia 

komfortową pracę użytkownikom różnej 
postury, pracę w pozycji siedzącej i stoją-
cej, przy czym zmiany wysokości można 
dokonać jednym płynnym ruchem.

Wspólną cechą wszystkich produktów 
Ergotron jest przemyślany system prowa-
dzenia kabli. Są one schowane wewnątrz 
obudowy, przez co powierzchnie są ła-
twe do czyszczenia i ułatwiają zachowa-
nie higieny. 

Wózki CareFit Pro i StyleView mają do-
datkowo możliwość niezależnego zasila-
nia, dzięki czemu można z nich korzystać 
w dosłownie każdym miejscu. Akumula-
tor LiFe sprawia, że wózek jest ekstremal-
nie lekki i łatwo go przemieszczać. Jego 
zaletą jest szybkie ładowanie (pełne na-
ładowanie zajmuje około 2 godzin) i dłu-
ga żywotność. 

Architektura wózków Ergotron jest 
otwarta i pozwala na tworzenie konfi gu-
racji dostosowanych do bardzo określo-
nych potrzeb, takich jak chociażby wózki 
do kamer termowizyjnych, pozwalające 
na szybki pomiar temperatury w miej-
scach publicznych. Na specjalnym wy-
sięgniku można zainstalować kamerę 
termowizyjną, w grę wchodzi też inny 
sprzęt telemedyczny z różnymi opcjami 
montażu. 

Wszystkie wózki Ergotron mają co naj-
mniej 5-letnią gwarancję na elementy 
mechaniczne. Wykonano je z dbałością 
o  szczegóły, a  na etapie projektowym 
przechodzą intensywne testy wytrzy-
małościowe. Spełniają międzynarodowe 
normy bezpieczeństwa, co potwierdzają 
liczne certyfi katy.

Oferta wózków medycznych fi rmy Ergotron, 
której dystrybutorem jest Alstor, jest bardzo szeroka.

Rozwiązania

NOWOŚĆ:
CareFit Combo 
CareFit Combo to modułowe roz-

wiązanie umożliwiające mocowa-

nie na ścianie kompaktowych sta-

cji roboczych. CareFit Combo 

w podstawowej wersji to blat mo-

cowany do ściany wraz ramieniem 

o szerokiej regulacji położenia do 

podwieszenia monitora czy kom-

putera all-in-one. Zestaw można 

spersonalizować, dołączając szu-

fladę na klawiaturę i myszkę, ko-

szyk na komputer czy uchwyty na 

dodatkowe akcesoria (np. drukarkę 

etykiet, skaner). 

Kontakt dla partnerów:  
Karolina Trojanowska, 
Marketing Manager, Alstor 

k.trojanowska@alstor.com.pl
wózki Ergotron: zeskanuj kod QR

dla medycyny

Istnieje możliwość testowania rozwiązań. 
W tym celu prosimy o kontakt z działem 
handlowym Alstor. 

www.ergotron.com
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Wdrażanie nowych rozwiązań 
w placówkach ochrony zdrowia 
to wielkie wyzwanie zarówno 

pod względem ich wydajności, jak i bez-
pieczeństwa. Na przeszkodzie stoją ogra-
niczone budżety, rozproszona struktura 
istniejących sieci oraz mnogość podłączo-
nych do nich urządzeń. Nie oznacza to jed-
nak, że zapewnienie im należytej ochrony 
nie jest możliwe. Na rynku istnieją komplek-
sowe rozwiązania zaprojektowane specjal-
nie właśnie z  myślą o  tak wymagającym 
środowisku.

Szpitalny Internet Rzeczy
Istotną część transformacji, jaka w ostatnich 
latach dokonała się w branży ochrony zdro-
wia, stanowią urządzenia z kategorii IoMT 
(Internet of Medical Things –  Internet 
Urządzeń Medycznych), połączone z infra-
strukturą IT, dzięki czemu mogą wymieniać 
między sobą informacje. Są to na przykład 

systemy zdalnie monitorujące stan zdro-
wia przewlekle chorych, ale też komputery, 
z których lekarze łączą się z bazą danych, 
aby odczytać dane o pacjentach. 

Bezpieczeństwo i aktualność informacji 
zbieranych przez te urządzenia są kluczo-
we dla funkcjonowania placówek ochrony 
zdrowia. Niestety, wiele z urządzeń IoMT 
nie ma wbudowanych zabezpieczeń. Ponad-
to wiele z nich może przesyłać dane tylko 
przez publiczne sieci komórkowe i Wi-Fi. 
Luki w ich bezpieczeństwie czynią je podat-
nymi na zakłócanie pracy lub zainfekowa-
nie złośliwym oprogramowaniem. Mnogość 
samych urządzeń oraz obsługiwanych przez 
nie standardów sprawiają, że zintegrowa-
nie ich z siecią całej placówki w taki sposób, 
aby zapobiec potencjalnym włamaniom, jest 
niezwykle trudnym zadaniem.

Ransomware niebezpieczny 

Przestępcy dostrzegli przyspieszenie trans-
formacji cyfrowej, jakie w efekcie pandemii 
zachodziło w systemie opieki zdrowotnej 
i skupienie jej uwagi na walce z Covid-19. 
Zrozumieli, że jest to dla nich szansa na zysk 
i wówczas nastąpił gwałtowny wzrost liczby 
ataków typu ransomware. Skutecznie zakłó-
cały one działalność szpitali w czasie, gdy te 
miały ogromne trudności z personelem i za-
pewnieniem mu wystarczającej ilości środ-
ków ochrony indywidualnej. 

Wyzwania związane z bezpieczeństwem 
wykraczały także poza szpitalne mury. Co-
raz powszechniejsze w ochronie zdrowia 
staje się korzystanie z rozwiązań chmuro-
wych. Przechowywane są w nich między 
innymi dane o znaczeniu krytycznym, takie 

jak listy płac, harmonogramy obsady perso-
nelu, rozliczanie rachunków, dokumentacja 
medyczna. Przestępcy atakują więc i do-
stawców usług aplikacji w chmurze, którzy 
muszą przyjąć kompleksowe podejście do 
bezpieczeństwa, włącznie z rozwiązaniami 
typu Zero Trust.

Aby skutecznie chronić wszystkie nie-
zbędne zasoby, ważna jest konwergencja 
sieci i bezpieczeństwa oraz przyjęcie plat-
formowego podejścia do bezpieczeństwa. 
Platforma cyberochronna Fortinet Securi-
ty Fabric umożliwia weryfi kację użytkow-
ników i urządzeń, z których korzystają, za 
pomocą zestawu inteligentnych rozwią-
zań do segmentacji sieci oraz przyznawa-
nia uprawnień.

Architektura zabezpieczeń Fortinet po-
zwala na monitorowanie urządzeń IoMT 
i  ich zgodności z  zasadami bezpieczeń-
stwa, a zaawansowane narzędzia ochrony 
urządzeń końcowych, takie jak FortiXDR, 
chronią je przed atakami. Dodatkową war-
stwę ochrony zapewniają rozwiązania do 
zarządzania tożsamością użytkowników 
(FortiAuthenticator) oraz weryfi kacji za-
sad ich dostępu do poszczególnych zaso-
bów. Z kolei narzędzia służące do analizy 
zdarzeń w sieci, jak FortiAnalyzer, zapew-
niają ciągłe monitorowanie występowania 
potencjalnych zagrożeń i ich automatycz-
ne raportowanie.

Ucyfrowienie zmieniło ochronę zdrowia jak żadną inną 
branżę. Nowatorskie techniki umożliwiają skuteczniejszą 
walkę o zdrowie i życie pacjentów. Dzięki nim możliwe są 
także wirtualne konsultacje medyczne czy zdalnie prowa-
dzone operacje. Równocześnie wrażliwe dane w szpitalach 
stały się celem dla organizacji cyberprzestępczych.

Fortinet chroni 
medyczne środowisko IT

Agnieszka Szarek, 
Channel Manager, Fortinet 

Zapraszamy do kontaktu 

Kontakt dla partnerów:
Agnieszka Szarek, Channel Manager

aszarek@fortinet.com
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zagrożenia. Administratorzy musieli więc przejść szybką lekcję za-
rządzania urządzeniami pracującymi w prywatnych mieszkaniach. 
Tymczasem zupełnie inaczej wygląda nadzór nad sprzętem pracu-
jącym wewnątrz chronionej sieci aniżeli komputerem działającym 
w domu pracownika, gdzie zazwyczaj poziom zabezpieczeń jest 
dość niski, inny jest też rodzaj zagrożeń. Do tego dochodzą wyzwa-
nia natury logistycznej, przede wszystkim uszkodzenia mechanicz-
ne, zgubienie czy kradzież sprzętu. 

– Zdalna praca sprawiła, że trzeba było szukać nowych rozwiązań, 
które pozwolą świadczyć usługi na odpowiednim poziomie, niezależ-
nie od tego, ilu pracowników danego dnia znajduje się w biurze i gdzie 
aktualnie przebywa użytkownik sprzętu lub aplikacji. To sprawiło, że 
w systemach do zarządzania urządzeniami końcowymi pojawiły się 

Administratorzy zarządzający urządzeniami końcowy-
mi stoją przed poważnymi wyzwaniami. Cała nadzieja 
w nowoczesnych rozwiązaniach dostosowanych do 
obecnych realiów funkcjonowania fi rm. 

Organizacje korzystają z rozmaitych urządzeń i systemów 
operacyjnych, które działają w różnych środowiskach IT 
i rozproszonych lokalizacjach. W ostatnich dwóch latach 

prawdziwym przekleństwem dla administratorów stała się pra-
ca hybrydowa. Specjaliści od bezpieczeństwa czasami określają 
urządzenia używane przez pracowników zdalnych jako „martwe 
punkty”. Nie bez przyczyny stały się one jednym z ulubionych ce-
lów hakerów, którzy najczęściej próbują złapać niczego niepodej-
rzewających użytkowników logujących się do ważnych zasobów 
fi nansowych lub służbowych. 

Problem najczęściej polega na tym, że zdalni pracownicy nie ak-
tualizują urządzeń i korzystają z nich w celach prywatnych, odwie-
dzając chociażby strony dla dorosłych, co niesie ze sobą określone 

Zarządzanie sprzętem IT:  
RYNEK

nBartosz Leoszewski, CTO, Techstep
Rynek systemów do zarządzania urządze-

niami końcowymi zmierza ku unifi kacji 

rozwiązań i w przypadku obsługi sprzętu  

pracowników biurowych oraz hybrydo-

wych taka konsolidacja systemów ma sens. 

Jednak w przypadku osób pracujących w 

terenie taka opcja może się nie sprawdzić. Oni 

mają odmienne potrzeby i tutaj standardowy UEM nie najle-

piej sobie radzi. W każdym razie wszechobecność urządzeń 

mobilnych i coraz szersze wykorzystanie ich potencjału do 

celów fi rmowych nakręca popyt na systemy do zarządza-

nia urządzeniami końcowymi. Dodatkowym czynnikiem 

sprzyjającym ich sprzedaży jest fakt, że niedrogie urządze-

nia mobilne, a coraz częściej są to tablety, stanowią świetną 

alternatywę dla zaawansowanych i drogich rozwiązań typu 

kiosk. Jeśli fi rma decyduje się na wykorzystanie w takich 

projektach urządzeń mobilnych, naturalne dla nich staje się 

wdrożenie systemu UEM. 

n Sebastian Wąsik, Country Manager, baramundi 
software
Systemy UEM, jak sama nazwa wskazuje, zo-

stały stworzone po to, aby ujednolicić proces 

zarządzania całą infrastrukturą informatycz-

ną fi rmy. Dobry system UEM łączy w sobie 

cechy MDM, ITAM, MAM czy EMM, zapewnia-

jąc jednolitą platformę do zarządzania zarówno 

komputerami PC, jak i urządzeniami lub aplikacjami mobilnymi. 

Spodziewamy się, że takie podejście stanie się standardem na 

rynku pod warunkiem, że oferowane systemy UEM będą rze-

czywiście zintegrowanymi rozwiązaniami zarządzanymi z po-

ziomu jednej platformy. Wzrost zapotrzebowania na tej klasy 

systemy wynika z znacznym stopniu z postępu technologicz-

nego. Począwszy od rozwoju technologii i cyfryzacji przed-

siębiorstw, aż po nowy model pracy zdalnej i hybrydowej, 

w wyniku którego dochodzi do rozproszenia infrastruktury IT, 

a także wykorzystania w pracy urządzeń osobistych lub fi rmo-

wego sprzętu w celach prywatnych. 

Zdaniem specjalisty  

zmiany pod znakiem konwergencji
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nowe usługi lub „odkryto” zapomniane funkcje – zauważa Marcin 
Gałkowski, architekt systemów ITSM w Advatechu.

Jak nietrudno się domyślić, jedną z najczęściej stosowanych 
funkcji stało się zdalne zarządzanie smartfonami i komputerami 
pracowników przebywających poza biurem, wprowadzanie popra-
wek i aktualizacja sprzętu. Niepośledni wpływ na rozwój UEM ma  
wzrost popularności aplikacji dostarczanych w modelu SaaS. Ten 
trend, pozostający w silnym związku z rosnącą popularnością pra-
cy hybrydowej, dodatkowo utrudnia zarządzanie fl otą terminali. 

Charakterystyczną cechą rynku systemów do zarządzania urządze-
niami końcowymi jest jego duże rozdrobnienie. I nie chodzi tutaj 

wyłącznie o liczbę dostawców, ale także różnorodność dostępnych 
narzędzi. Przeglądając oferty producentów można znaleźć takie  
akronimy jak: UEM, MDM, CMT, MAM, IAM czy EMM (więcej 
o wymienionych rozwiązaniach w ramce powyżej). W ostatnim 
czasie szala przechyla się w stronę Unifi ed Endpoint Management 
(UEM), czyli uniwersalnego systemu przeznaczonego do zarządza-
nia komputerami stacjonarnymi, laptopami, smartfonami, tableta-
mi i powiązanym z nimi oprogramowaniem. 

– Obecnie jest to najciekawsze podejście do kwestii zarządzania 
sprzętem. Pojedyncza platforma pozwala użytkownikowi korzystać 
ze wszystkich lub tylko wybranych narzędzi, w zależności od wyku-
pionej licencji. Takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność oraz 
optymalizuje koszty – podkreśla Jacek Konaszczuk, kierownik dzia-
łu handlowego w Grupie Damiko.

Jednak to nie oznacza, że dni pozostałych systemów przeznaczo-
nych do zarządzania „końcówkami” są już policzone. Takie rozwią-
zania jak MDM czy EMM nadal mają swoich zwolenników, którzy 
cenią przede wszystkim ich specyfi czne właściwości. 

– Specjalizowane produkty nie znikną z rynku, choć zapewne bę-
dą ze sobą silnie zintegrowane. Zresztą ten proces rozpoczął się już 
jakiś czas temu. Niektóre funkcje będą się częściowo dublować, aby 
zapewnić spójne wrażenie użytkowe, a także elastyczność. Nikt nie 
chce wydawać więcej niż to konieczne, więc po co inwestować w pa-
kiet do zarządzania komputerami stacjonarnymi, skoro zależy nam 
na urządzeniach mobilnych oraz inwentaryzacji stacji roboczych –
zauważa Marcin Gałkowski.

Administratorzy IT oraz specjaliści od bezpieczeństwa natrafi ają 
w swojej pracy na szereg trudności związanych z zarządzaniem 
sprzętem, a co za tym idzie jego ochroną, a także wykrywaniem 
i reagowaniem na różnego rodzaju incydenty. Od lat jednym z naj-
większych problemów w segmencie cyberbezpieczeństwa jest jego 
nadmierne rozdrobnienie. Podobne zjawisko, choć na nieco mniej-
szą skalę, występuje na rynku oprogramowania do zarządzania 

n Marcin Grabarczyk, Head of Solutions, 
IM B2B, Samsung Electronics 
Oczekiwania użytkowników stale rosną, 

więc w rozmowach z klientami często 

pojawiają się pytania o nowe funkcje 

wprowadzane w związku z rozwojem 

systemu operacyjnego Android. Spotyka-

my się również z zapytaniami o możliwość 

zablokowania aktualizacji systemu operacyjnego lub 

określonej wersji aplikacji. Specjaliści z różnych gałę-

zi gospodarki pytają nas o konkretne rozwiązania, które 

pozwolą im usprawnić prowadzenie biznesu. Przykłado-

wo, branża transportowa poszukuje funkcji, która umoż-

liwia procownikom sprawdzenie lokalizacji urządzeń 

lub blokowanie połączeń przychodzących i wychodzą-

cych z danego kraju, kiedy użytkownik jest w roamingu. 

W tym przypadku spotykamy sie też z zainteresowaniem 

zwiększonymi możliwościami skanowania dla urządzeń 

mobilnych. 

Kluczowe kategorie produktów UEM
n  Narzędzia do zarządzania 

klientami (CMT) - obejmują 

zarządzanie komputerami 

stacjonarnymi i laptopami za-

równo na poziomie urządze-

nia, jak i oprogramowania.

n  Zarządzanie urządzeniami 

mobilnymi (MDM) – obejmuje 

zarządzanie częścią sprzęto-

wą rozwiązania.

n  Zarządzanie aplikacjami mobil-

nymi (MAM) – obsługa zarzą-

dzania oprogramowaniem.

n  Zarządzanie tożsamością 

i dostępem (IAM) – obejmu-

je autoryzację, uwierzytel-

nianie, hasło i zarządzanie 

jednokrotnym logowaniem. 

n  Zarządzanie mobilnością 

przedsiębiorstwa (EMM)

– obejmuje wszystkie 

narzędzia do zarządzania 

urządzeniami mobilnymi, 

ale nie obsługuje kompu-

terów stacjonarnych oraz 

laptopów.
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sprzętem IT. Dlatego też coraz częściej pojawia-
ją się konwergentne opcje zarządzania punktami 
końcowymi i zabezpieczenia, umożliwiające ze-
społom IT i bezpieczeństwa efektywne zarządza-
nie i zabezpieczanie rosnącej liczby urządzeń oraz 
obciążeń.

Jeśli wierzyć wynikom badania przeprowadzonego przez ESG ta-
ka idea znajduje wielu zwolenników wśród osób odpowiedzialnych 
za IT w firmach oraz instytucjach. Nieco ponad połowa responden-
tów (55 proc.) twierdzi, że połączenie tych dwóch produktów jest 
bardzo korzystnym rozwiązaniem, podczas gdy przeciwnego zda-
nia jest 26 proc. ankietowanych. Z kolei 18 proc. dostrzega zarówno 
wady, jak i zalety konwergencji. Według uczestników badania naj-
większą wartością połączenia jest ograniczenie złożoności narzędzi 
(46 proc.), a następnie redukcja kosztów (32 proc.) oraz konsolida-
cja vendorów (22 proc.).

– Bez wątpienia jest to obowiązujący trend. Dla rozwiązań mo-
bilnych powiązanie systemu MDM oraz rozwiązania klasy Mobile 
Thread Defense staje się wręcz wzorowym przykładem tego, jak  
należy chronić swoją flotę urządzeń mobilnych –  przekonuje  

Marcin Grabarczyk, Head of Solutions, IM B2B 
w Samsung Electronics.

Jednak trudno liczyć na to, że konwergencja bę-
dzie postępować w jakimś oszałamiającym tempie. 
Od lat mówi się o potrzebie unifikacji narzędzi do 
zarządzania „końcówkami”, a tymczasem proces 

ten wciąż trwa i jak na razie nie widać jego końca. 
– Musimy widzieć procesy zachodzące na urządzeniach końcowych 

i móc sprawnie reagować. Chcemy też wymuszać różnego rodzaju 
standardy i monitorować, czy są skutecznie przestrzegane. Jednak 
chcąc połączyć te dwa światy w jeden musimy się liczyć z pewnymi 
kompromisami, które trzeba będzie wprowadzić w życie. Niestety, nie 
wszyscy są na to gotowi – tłumaczy Marcin Gałkowski.

Umiarkowany optymizm
Wszystko wskazuje na to, iż w nadchodzących latach rynek syste-
mów UEM jest skazany na wzrost. Przedsiębiorstwa dostosowują 
się do popandemicznego ładu tworząc nowe modele pracy. Choć 
sytuacja nie będzie aż tak chaotyczna jak w szczytowym okresie 
pandemii, trudno się spodziewać, że szybko powróci do całkowi-
tej normalności. 

– Ciągła ekspansja pracy zdalnej i nowe hybrydowe modele pracy 
wymagają nowych narzędzi do zarządzania punktami końcowymi 
w różnych środowiskach pracy. Kluczowe znaczenie dla wsparcia tego 
nowego podejścia będą miały ujednolicone narzędzia do zarządzania 
punktami końcowymi – mówi Phil Hochmuth, wiceprezes Enter- 
prise Mobility and Client Endpoint Management w IDC.

Choć analitycy z optymizmem patrzą w przyszłość rozwiązań 
UEM, mogą się pojawić przeszkody, takie jak chociażby dekoniunk-
tura. Jedną z barier wymienianych przez dostawców działających 
na lokalnym rynku jest wciąż niewielka świadomość użytkowni-
ków biznesowych na temat zarządzania sprzętem IT i konsekwen-
cji, jakie niosą ze sobą związane z tym zaniedbania. 

– Choć inwestycja w system do zarządzania punktami końcowymi 
jest w obecnych czasach koniecznością, nadal wiele firm nie zdaje so-
bie z tego sprawy. Łatwo jest ignorować luki w zabezpieczeniach i nie-
zaktualizowane oprogramowanie do czasu, aż wydarzy się coś złego. 
Obok nieświadomości dodatkową barierą hamującą popyt na UEM 
jest niechęć do wymiany niewydajnych, ale ugruntowanych w danej 
organizacji systemów – tłumaczy Sebastian Wąsik, Country Mana-
ger na Polskę w baramundi software.

Brak świadomości na temat produktów i ich możliwości po części 
wynika z oferty dostawców. Przedsiębiorcy gubią się w labiryncie 
dostępnych rozwiązań i zawiłej terminologii. Paradoksalnie duży 
wybór narzędzi sprawia, że trudno jest wybrać dla siebie optymal-
ny system. 

– Nie są to uniwersalne rozwiązania i coś, co pasuje do jednej fir-
my, niekoniecznie sprawdzi się w innej. Rolą integratora jest reko-
mendacja rozwiązania, które zapewni klientowi największą wartość  
– mówi Jacek Konaszczuk.

Wśród innych czynników ograniczających popyt na oprogra-
mowanie do zarządzania „końcówkami” dostawcy wymieniają 
ograniczenia budżetowe, trudności w doprecyzowaniu celów biz-
nesowych czy nierealne oczekiwania i wyobrażenia o korzyściach, 
jakie przynosi wdrożenie UEM.  n

Producenci 
przejmują większą 
część zysków.

 
n  Marcin Gałkowski, architekt systemów ITSM,  

Advatech
Klienci coraz częściej wybierają konkretny system i kon-

taktują się ze wskazanym partnerem już na końcowym 

etapie podejmowania decyzji. Wówczas trudno coś podpo-

wiedzieć, zmienić, zaoferować inne rozwiązanie. W takich 

przypadkach decyduje głównie cena i szybkość odpo-

wiedzi. Zarządzanie urządzeniami końcowymi to złożo-

ny temat i żeby móc wpływać na potrzeby klienta, trzeba 

dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Za-

uważamy, że producenci przejmują większą część zysków, 

ograniczając funkcjonalność swoich produktów, aby na-

bywca mógł samodzielnie kupić produkt i uruchomić go 

we własnym środowisku. Ten model sprzedaży przewiduje 

inne zadania dla integratorów, aniżeli miało to miejsce do 

tej pory.

n  Jacek Konaszczuk, kierownik działu handlowego,  
Grupa Damiko 

Wśród klientów, u których wdrażamy systemy UEM, za-

uważamy dwa podejścia. W pierwszym produkt ma poma-

gać użytkownikom w problemach związanych ze sprzętem 

lub oprogramowaniem. W takich przypadkach najbardziej 

cenione są funkcje zdalnej kontroli oraz instalacji oprogra-

mowania i możliwości ingerencji w system plików. Dru-

ga opcja wiążę się z przyrostem liczby pracowników, co 

wymaga od menedżerów przejścia z zarządzania poje-

dynczymi terminalami na proces masowy. W takim sce-

nariuszu liczą się systemy umożliwiające na dużą skalę 

dystrybucję oprogramowania bądź aktualizację, profi-

lowanie i automatyczne dostosowanie przygotowanych 

obrazów systemów operacyjnych, a także wprowadzanie 

procesów automatyzacji i integracji z innymi systemami. 

Zdaniem integratora
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Choć w ostatnim czasie wiele przed-
siębiorstw dokonało znacznych in-
westycji w bezpieczeństwo swojej 

infrastruktury informatycznej, to nie wszy-
scy zdają sobie sprawę, że cyberodporność 
nie odnosi się tylko do wdrażania pojedyn-
czych technicznych środków ochrony na 
kliencie, serwerze czy w chmurze. Dopie-
ro całościowa koncepcja bezpieczeństwa 
przyniesie najlepsze efekty. Inaczej mó-
wiąc, fi rmy muszą postrzegać bezpieczeń-
stwo IT jako integralną część zarządzania 
infrastrukturą informatyczną.

W takim ujęciu nie sposób traktować po-
lityki bezpieczeństwa i ujednoliconego za-
rządzania punktami końcowymi (Unifi ed 
Endpoint Management – UEM) jako dwóch 
oddzielnych zagadnień. Szereg działań skła-
dających się na UEM w znacznym stopniu 
wpływa na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w fi rmie. Przy czym wpływ ten 
będzie dotyczył zarówno ochrony przed 
cyberatakami, jak i ewentualnej odbudowy 
po nich.

W przypadku ochrony ważne jest, aby jak 
najlepiej zabezpieczyć główną furtkę wy-
korzystywaną przez cyberprzestępców, 
czyli punkt końcowy. Może to być zarówno 
smartfon, jak i tablet, notebook, komputer 
PC, a także – o czym nie można zapomnieć 
– urządzenie IoT. Uzyskany wzrost pozio-
mu bezpieczeństwa poprzez regularne ak-
tualizacje i instalowanie poprawek hotfi x na 
wszystkich tych urządzeniach będzie naj-
lepszym dowodem na to, że UEM i ochrona 

punktów końcowych są ze sobą bezpośred-
nio powiązane.

Ale to nie wszystko, bo nawet najlepsza 
strategia bezpieczeństwa nie jest w stanie 
wykluczyć, że atakującemu uda się poko-
nać zabezpieczenia i ostatecznie z powo-
dzeniem przeprowadzić atak. Oznacza 
to, że fi rmy powinny wykorzystywać roz-
wiązania do zarządzania punktami końco-
wymi, aby inicjować odpowiednie środki 
zaradcze w jak najszybszy i jak najbardziej 
automatyczny sposób, m.in. wspierając in-
formatyków w  czyszczeniu zainfekowa-
nych systemów i/lub ich automatycznym 
ponownym uruchamianiu. 

Ostatecznie fi rmy będą w stanie trwale 
zwiększyć swoją odporność na cyberataki 
tylko wtedy, gdy wszystkie środki będą ze 
sobą powiązane, skoordynowane i zorgani-
zowane. W tym kontekście oczywiste staje 
się, że obecnie żadna polityka bezpieczeń-
stwa nie może funkcjonować bez UEM.

Nowoczesne rozwiązania UEM współpra-
cują z prawie wszystkimi współczesnymi 
urządzeniami końcowymi. Przykładowo, 
baramundi Management Suite w sposób 
zautomatyzowany wykonuje rzetelną in-
wentaryzację całej infrastruktury informa-
tycznej, sprawdza i wdraża aktualizacje 
oprogramowania, a  także poprawki 
bezpieczeństwa na różnych urządze-
niach. Natomiast regularne skanowa-
nie podatności w zabezpieczeniach 
pomaga znaleźć nawet najnowsze lu-
ki w systemach. 

Jest jeszcze jedna ważna kwestia zwią-
zana z wdrożeniem UEM. O ile bowiem 
najważniejsze zadania związane z admi-
nistrowaniem urządzeniami nie są szcze-
gólnie trudne, o  tyle są one niezbędne, 
cykliczne i  powtarzalne. To właśnie ta 
przewidywalność stwarza możliwość ich 
zautomatyzowania. Dzięki temu możliwe 
będzie wykonanie zadań w krótszym cza-
sie i z mniejszym prawdopodobieństwem 
popełnienia błędu. System baramundi Ma-
nagement Suite zapewnia automatyzację 
powtarzalnych zadań, niezależnie od tego, 
czy konkretne działanie jest wykonywane 
często, okresowo, czy sporadycznie na 50, 
500 lub 5000 punktów końcowych.

Niedawno fi rma baramundi software 
opublikowała nową wersję swojego narzę-
dzia do ujednoliconego zarządzania punk-
tami końcowymi w  przedsiębiorstwach. 
Kompleksowy system po raz kolejny zo-
stał wzbogacony o  liczne usprawnienia 
i ulepszenia, w tym wsparcie w zakresie 
przechwytywania punktów końcowych 
z systemem Linux, standardowy profi l ak-
tualizacji i szereg nowych opcji self-service.

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

Nie osiągnie się cyberodporności bazując na po-
jedynczych rozwiązaniach do ochrony urządzeń. 
Polityka bezpieczeństwa musi być wsparta ujed-
noliconym zarządzaniem punktami końcowymi, 
co da pełny obraz infrastruktury i wyeliminuje 
potencjalne luki w zabezpieczeniach.                

w parze z UEM
Cyberbezpieczeństwo
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Przez minione dwa lata znaczącej 
zmianie uległo podejście klientów 
do kwestii zarządzania urządzenia-

mi końcowymi. Pierwotnie korzystali oni 
z rozwiązań typu Endpoint Management, 
później natomiast przeszli na systemy ty-
pu Unifi ed Endpoint Management, które 
zapewniają ujednolicone zarządzanie ca-
łym środowiskiem ( jedna konsola umożli-
wiająca obsługę wielu typów urządzeń – od 
serwerów po sprzęt mobilny, fi zyczny i wir-
tualny, wdrożony lokalnie i w chmurze). 
W ostatnim czasie rozwiązania te uzupeł-
niane są o mechanizmy ochronne i właśnie 
takie narzędzie, pod nazwą Secure Unifi ed 
Endpoint Management (SUEM), oferuje 
również Matrix42. 

W SUEM wszystkie informacje dotyczące 
zarządzania cyklem życia urządzeń końco-
wych oraz ich bezpieczeństwa dostępne są 
w jednym interfejsie. Skonsolidowane tam 
dane pochodzą z  różnych modułów od-
powiedzialnych za zarządzanie sprzętem 
(także mobilnym), zainstalowanym opro-
gramowaniem, jego aktualizacjami, kon-
trolą dostępu do aplikacji i innych zasobów, 

ochroną przed wyciekami danych, a także 
bezpiecznym zdalnym dostępem.

Integralną częścią Matrix42 Secure Uni-
fied Endpoint Management jest moduł 
Security Orchestration, Automation & Res-
ponse (SOAR). Zapewnia on automatyczne 
wykrywanie i blokowanie w czasie rzeczy-
wistym cyberzagrożeń, bez wpływu na pro-
duktywność użytkowników. Mechanizm 
analizy zachowania użytkowników i obiek-
tów (UEBA) zwraca uwagę na potencjalne 
słabe punkty, które mogą stanowić ryzy-
ko i sugeruje możliwość ich optymalizacji. 
Wbudowany moduł szyfrowania zapewnia 
zaś automatyczną ochronę wrażliwych da-
nych przed nieautoryzowanym dostępem. 

W większość produktów Matrix42 wbu-
dowany jest mechanizm SolutionBuilder, 
który umożliwia tworzenie formularzy oraz 
wizualnych szablonów prezentujących ak-
tualny stan w fi rmie, a także ich łatwe do-
stosowywanie do danej sytuacji. Funkcja 
Workfl ow Studio pozwala na modelowa-
nie procesów metodą „przeciągnij i upuść”. 
Użytkownicy mogą więc w prosty sposób do-
stosować narzędzie do swoich potrzeb.

Matrix42 SUEM wyróżnia się nie tylko ze 
względu na najwyższą wydajność, ale tak-
że w odniesieniu do zaimplementowanych 
w tym rozwiązaniu mechanizmów automa-
tyzujących i optymalizujących. W centrum 
uwagi zawsze jest użytkownik i jego urządze-
nia – istnieje przygotowany scenariusz dla 
każdej możliwej sytuacji. Fakty te znalazły 
odzwierciedlenie w opublikowanym przez 
niemiecką agencję badawczą Research In 
Action raporcie dotyczącym rozwiązań do 
bezpiecznego zarządzania urządzeniami 
końcowymi, w którym analitycy sklasyfi ko-
wali narzędzie Matrix42 SUEM na pierw-

szym miejscu i ocenili je jako rynkowego 
lidera. Rozwiązanie Secure Unifi ed End-
point Management dostępne jest w  ofer-
cie dystrybutorów Matrix42: Exclusive 
Networks i Stovaris. 

Matrix42 Secure Unifi ed Endpoint Management automaty-
zuje cały proces zarządzania cyklem życia urządzeń końco-
wych w fi rmowej infrastrukturze IT. Ułatwia ich wdrażanie, 
aktualizowanie oprogramowania oraz zabezpieczanie.

Automatyczne neutrali-
zowanie zagrożeń 
dzięki zintegrowanemu 
modułowi SOAR 
Krok 1: Automatyczne wykrywanie 

incydentu – agent Matrix42, wdrażany 

na wszystkich urządzeniach końco-

wych, analizuje sytuację oraz rozumie 

kontekst i wszystkie zależności po-

między usługami, aplikacjami i użyt-

kownikami. Dzięki temu potrafi wy-

krywać anomalie powodowane przez 

zagrożenia bezpieczeństwa.

Krok 2: Zapobieganie rozprzestrzenia-

niu się infekcji w czasie rzeczywistym

– agent Matrix42 i wbudowany 

w niego mechanizm Kernel-Driver 

mogą być wykorzystane do namie-

rzenia potencjalnie złośliwego proce-

su w celu jego izolacji i zablokowania 

w czasie rzeczywistym. To daje ze-

społowi IT cenny czas na przyjrzenie 

się temu incydentowi bezpieczeń-

stwa. W żadnym momencie nie do-

chodzi do utraty danych ani do obni-

żenia wydajności.

Krok 3: Zbieranie dokumentacji – infor-

macje o wszystkich działaniach są au-

tomatycznie zbierane w jednym miej-

scu, w konsoli Matrix42 Unified User 

Experience (UUX).

Krok 4: Automatyczna neutralizacja

– złośliwy kod jest neutralizowany 

w tle, dzięki czemu zachowana jest 

pełna wydajność urządzenia. Jeśli 

czyszczenie środowiska zajmie nieco 

więcej czasu, Matrix42 SUEM czeka 

do wieczora, aby rozpocząć proces 

naprawczy w czasie bezczynności, 

wynikającym z historycznych danych 

dotyczących użytkowania.
Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, Matrix42 

Matrix42 SUEM doskonale 

Kontakt dla partnerów:
Bogdan Lontkowski, 

dyrektor regionalny, Matrix42
bogdan.lontkowski@matrix42.com

zabezpieczy 
urządzenia 
końcoweSUEM 
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38  Drukarki dla SOHO: dyktat atramentu

Rynek urządzeń drukujących dla segmentu SOHO znajduje się na 
niewielkiej fali wznoszącej. To w dużym stopniu zasługa popytu na 
urządzenia atramentowe.

42 MPS to koło napędowe dla usług

Rozmowa ze Sławomirem Zielińskim, CEO w Fast  IT.

46 Co z drukowaniem w biurze?

Technologie cyfrowe opanowują biura. Czy w takiej rzeczywistości jest 
jeszcze miejsce na drukowanie?

51 „Alternatywa” zyskała na wartości

W drugiej połowie ubiegłego roku zwiększyła się wartość sprzedaży 
alternatywnych tuszy i tonerów.

RAPORT

RYNEK DRUKU

37_CRN_08_2022 RAPORT_cover.indd   37 16.08.2022   15:57:05



n Wojciech Urbanek
bardzo chętnie kupowali jednofunkcyjne 
modele atramentowe – pod koniec maja 
2022 roku przychody uzyskane ze sprze-
daży tego sprzętu były o 15 proc. wyższe 
niż przed rokiem. W znacznym stopniu 
jest to zasługą popytu ze strony gospo-
darstw domowych. Zresztą trend ten może 
być podtrzymany, bowiem wiele przema-
wia za tym, że w najbliższych kilkunastu 
miesiącach dużą popularnością wśród pra-
cowników będzie cieszyć się hybrydowy 
model pracy. 

Jak wynika z badania przeprowadzo-
nego przez Quocirca, 63 proc. ankietowa-
nych spodziewa się, że będzie nadal łączyć 
pracę domową i biurową przez następne 
12 miesięcy, co stanowi wzrost w porów-
naniu z 52 proc. rok temu. Tylko 20 proc. 
respondentów spodziewa się powrotu do 
pracy biurowej w pełnym wymiarze go-
dzin, a wśród dużych fi rm odsetek ten spa-
da do 10 proc. Taki stan rzeczy będzie miał 
trwały wpływ na procesy druku w biurze, 
ponieważ znaczna część pracy będzie wy-
konywana w gospodarstwach domowych. 

(Nie)bezpieczne drukowanie 
Większość użytkowników domowych ko-
rzysta zazwyczaj z prywatnych urządzeń. 
Według Quocirca zaledwie 4 proc. dużych 
fi rm udostępniło pracownikom drukarkę 
do pracy w domu, zaś w przypadku ma- Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

Początek pandemii przyniósł ze sobą 
znaczący wzrost popytu na drukar-
ki przeznaczone do pracy w małych 

fi rmach oraz gospodarstwach domowych. 
Niestety, zakłócenia w łańcuchach dostaw 
oraz duże zapotrzebowanie na tej klasy 
sprzęt sprawiły, że producenci mieli pro-
blemy z terminową realizacją dostaw. Tak 
czy inaczej niemal ustała sprzedaż urzą-
dzeń bardziej zaawansowanych, przezna-
czonych do biur. Obecnie sytuacja w tym 
segmencie rynku powoli się stabilizu-
je, czemu towarzyszy spadek sprzedaży 
urządzeń drukujących w Polsce, począw-
szy od drugiej połowy 2021 roku – tak wy-
nika z danych IDC. 

– O ile w przypadku urządzeń dla więk-
szych grup roboczych spadek jest efektem 
ograniczonej dostępności, o tyle w segmen-
cie SOHO może być sygnałem nasycenia 
tego rynku po okresie pandemicznej hossy. 
Jednak nasze ostatnie prognozy zakłada-
ją, że w 2022 roku rodzimy rynek urządzeń 
drukujących wzrośnie o 3 procent w ujęciu 
ilościowym – mówi Michał Świątek, Rese-
arch Manager Imaging Printing & Docu-
ment Solution w IDC Europe. 

Z danych Contextu wynika, że w maju 
bieżącego roku liczba sprzedanych urzą-
dzeń drukujących w polskiej dystrybucji 
zwiększyła się o niespełna 7 proc., a w uję-
ciu wartościowym nawet o 9 proc. Klienci 

Rynek urządzeń drukujących dla segmentu SOHO znajduje się na 
niewielkiej fali wznoszącej. To w dużym stopniu zasługa popytu 
na urządzenia atramentowe.
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łych przedsiębiorstw ten odsetek wynosi 
14 proc. Natomiast 54 proc. respondentów 
twierdzi, że urządzenie drukujące uży-
wane w domu nie jest zalecone bądź za-
twierdzone przez pracodawcę. I nie jest to 
stan, nad którym właściciele firm powinni 
przechodzić obojętnie, bowiem może on 
prowadzić do licznych naruszeń bezpie-
czeństwa. Hakerzy cały czas szukają naj-
słabszych ogniw w zabezpieczeniach, aby 
włamać się i uzyskać dostęp do cennych 
zasobów firmowych. 

Niezależnie od tego czy w domu, czy 
w  biurze, drukarki są zwykle dostępne 
dla więcej niż jednej osoby, a obecnie ma-
ją dostęp do firmowej sieci, urządzeń oraz 
internetu. Ten rodzaj otwartego dostępu 
sprawia, że drukarka stała się w ostatnim 
czasie jednym z ulubionych celów cybe-
rataków. Część przedsiębiorstw pomija 
drukarki podczas oceny cyberzagrożeń 
skupiając się głównie na komputerach 
i urządzeniach sieciowych. Tymczasem 
hakerzy atakują je zazwyczaj z  trzech 
powodów: uruchamianie nieautoryzo-
wanych zadań drukowania, uzyskanie 
dostępu do poufnych informacji lub kom-
puterów i sieci w celu realizacji dalszych 
naruszeń bezpieczeństwa. 

Michał Świątek przyznaje, że więk-
szość przedsiębiorstw w Polsce posiada 
przynajmniej podstawowe zabezpiecze-
nia urządzeń drukujących. 
Przy czym w większych fir-
mach pracują bardziej za-
awansowane rozwiązania. 
Natomiast największe wy-
zwania związane z  domo-
wym drukowaniem wiążą 
się z  brakiem nadzoru lub 
możliwości monitorowania 
wykorzystania druku i  luk 
w zabezpieczeniach, a także 
zapewnienia zgodności z polityką firmy. 
Zdaniem specjalistów najlepszą receptą 
na pokonanie wymienionych trudności 
są kompleksowe usługi druku oferowa-
ne przez dostawców oraz integratorów. 
Warto też zauważyć, że wyraźne postępy 
w tym zakresie czynią producenci sprzętu. 

– Rozwiązania zabezpieczające 
przed złośliwym oprogramowaniem, kra-
dzieżą danych czy nieautoryzowanym 
dostępem już od dawna można znaleźć 
w urządzeniach przeznaczonych dla klien-
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tów korporacyjnych. Obecnie są 
w nie wyposażone nawet dru-
karki przeznaczone dla użyt-
kowników domowych – mówi 
Michał Lewiński, Deputy Pur-
chasing Director w AB. 

SOHO? 
Przez wiele lat w  gospodar-
stwach domowych prym wiodły 
drukarki atramentowe. Choć 
w  pewnym momencie wyda-
wało się, że odbiorcy z segmen-
tu SOHO będą zaopatrywać się 
również w urządzenia lasero-
we, to jednak nie udało im się 
podbić małych biur i mieszkań. 
Co nie zmienia faktu, że pewna 
część klientów z tej grupy ku-
puje monochromatyczne jedno 
lub wielofunkcyjne drukarki la-
serowe. Wygląda jednak na to, 
że przyszłość należy do atra-
mentówek oferujących nie tylko 
coraz tańsze koszty wydruku, 
ale również łatwość uzupełnia-
nia zasobników z atramentem. 

– Uważam, że kluczem do 
sukcesu na rynku SOHO jest 
minimalny koszt druku oraz wy-
dajność i „bezobsługowość”. W przeciwień-

stwie do laserówek czy modeli 
z  kartridżami, atrament 
uzupełnia się tu raz na kil-
ka miesięcy, a nawet lat. Do-
datkowym atutem, cenionym 
zwłaszcza przez firmy, jest 
wysoka prędkość druku, która 
w urządzeniach tej klasy może 
osiągać nawet 25 stron na mi-
nutę – podkreśla Magdalena 
Ośka, Senior Sales Manager 

Consumer&Channel w Epsonie. 
Wciąż istnieje grupa nabywców zwra-

cających uwagę przede wszystkim na 
cenę urządzenia, a dopiero w dalszej ko-
lejności prędkość druku, możliwość ko-
munikacji poprzez Wi-Fi, zabezpieczenia 
czy inne funkcje. Co nie zmienia faktu, że 
dynamiczne czasy wymagają kolejnych, 
elastycznych rozwiązań także od produ-
centów urządzeń drukujących. Znajduje-
my je w technologii opartej na chmurze, 
IoT i SaaS. Chodzi o dostęp do szerokiej 

gamy dodatkowych aplikacji, które wzbo-
gacają możliwości oferowane przez urzą-
dzenia wielofunkcyjne. 

Wraz z upływem czasu powinno przy-
bywać świadomych użytkowników zwra-
cających uwagę w pierwszym rzędzie na 
koszt wydruku. Zwłaszcza, że wbrew obie-
gowym opiniom drukarki w domowych 
czterech kątach nie pełnią wyłącznie ro-
li dekoracyjnej. Według Quocirca 63 proc. 
ankietowanych drukuje w  domu wię-
cej niż rok temu, a respondenci z małych 
i średnich firm częściej zgłaszają znaczny 
wzrost liczby wydruków niż pracownicy 
dużych przedsiębiorstw. Ponad 55 proc 
twierdzi, że musi drukować dokumen-
ty do podpisu lub archiwizacji, a 43 proc. 
przyznaje, że woli dokumenty papierowe. 

Cytowane badania Quocirca pokazują, że 
przejście do hybrydowego modelu pracy 
odbywa się w dwóch prędkościach. Małe 
i średnie firmy są bowiem bardziej pro-

Zdania co 
do poprawy 
dostępności 
komponentów 
są rozbieżne.
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aktywne i zapewniają większe wsparcie 
dla swoich pracowników niż korporacyj-
ne molochy. Wciąż istnieje przy tym prze-
strzeń dla resellerów oraz integratorów, 
którzy mogą wejść na rynek SOHO 
i  dostarczać sprzęt oraz materiały 
eksploatacyjne w modelu subskryp-
cyjnym. Krzysztof Mertowski, Head 
of Sales w fi rmie Brother, zauważa, że 
ta forma sprzedaży została ciepło przyjęta 
najpierw przez klientów korporacyjnych, 
następnie MŚP, a obecnie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród użyt-
kowników domowych. Wiele wskazuje na 
to, że rosnącą rolę na rynku SOHO będą 
odgrywać ekonomia i ekologia. 

– Koszt druku strony powinien być 
jak najniższy, a  elementy składowe 
urządzeń powinny pochodzić z recy-
klingu. Nowe urządzenia muszą dbać 
zarówno o naszą kieszeń, jak i środowi-
sko – zaznacza Artur Majewski, ekspert ds. 
marki Activejet. 

Producenci będą musieli umiejętnie po-
łączyć cechy typowej drukarki domowej 
i biznesowej. Dlatego też sprzęt dla SOHO
stanie się z jednej strony coraz bardziej 
kompaktowy i  spersonalizowany, zaś 
z  drugiej będzie oferował łatwiej-
sze i szybsze drukowanie i większą 
funkcjonalność przy zachowaniu fi r-
mowych zasad bezpieczeństwa. Nie 
ulega też wątpliwości, że pozwoli dru-
kować dokumenty wysyłane z dowolnego 
miejsca na świecie oraz z każdego urzą-
dzenia podłączonego do internetu. 

Natomiast tym, co może martwić zarów-
no dostawców, jak i klientów jest dostęp-
ność sprzętu. Wciąż bowiem nie wiadomo, 
kiedy sytuacja rynkowa ulegnie norma-
lizacji pod tym właśnie względem. Dal-
szy rozwój wypadków nie zależy już 
wyłącznie od pandemii, ale również 
gospodarki światowej i  rosnącymi 
w niepokojącym tempie napięciami 
geopolitycznymi. 

– W 2019 roku niezawodność global-
nych terminów dostaw osiągała poziom 
80 procent, podczas gdy obecnie wskaź-
nik ten wynosi 30 procent. Niemniej jed-
nak z ostrożnym optymizmem patrzymy 
na drugą połowę roku, ponieważ sytuacja 
znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich 
kilku tygodni –  podsumowuje Mariusz 
Ożarowski. n
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n Mariusz Ożarowski, Managing Director Central Europe, Lexmark
Wśród klientów SOHO zauważamy duże zapotrzebowanie na wielo-

funkcyjne kolorowe urządzenia laserowe A4. Spore znaczenie przy 

wyborze drukarki mają jej wymiary, ale też i parametry, jak pręd-

kość druku, wydruk bezprzewodowy WiFi, wydajność materiałów, 

możliwość druku dwustronnego itd. Użytkownicy chcą mieć w domu 

porównywalną drukarkę jak w biurze, ale mniejszą. Przy czym istnie-

je wiele powodów, dla których klienci z sektora SOHO wymieniają swoje 

drukarki. Należy do nich potrzeba dostępu do nowych zaawansowanych funkcji 

chmurowych, wyższego poziomu bezpieczeństwa lub chęć posiadania bardziej 

energooszczędnego modelu. Ogromną rolę odgrywa też żywotność urządzeń. 

n Artur Majewski, ekspert ds. marki Activejet, Action 
Nadal nie widać odbicia na rynku urządzeń drukujących i trend ten 

utrzyma się moim zdaniem do końca trzeciego kwartału. Koniec 

roku powinien przynieść ożywienie, ale wartość sprzedaży jest 

bardzo zależna od sprawności łańcucha dostaw i sytuacji gospodar-

czej. Trzeba pamiętać, że popyt w segmencie SOHO bardzo zależy 

właśnie od sytuacji makroekonomicznej oraz związanego z tym stanu 

domowych budżetów. Warto dodać, że problem z komponentami nie do-

tyczy dziś tylko rynku drukarek, ale i przemysłu motoryzacyjnego, AGD i kom-

puterów. Produkcja półprzewodników w dalszym ciągu jest ograniczona i nie 

zanosi się, aby w tym roku nastąpił jakiś przełom. Nowe odmiany wirusa Covid 

i zwiększająca się liczba osób chorych tylko pogłębią kłopoty związane z dostę-

pem do komponentów. 

n Krzysztof Mertowski, Head of Sales, Brother 
W ostatnim czasie, a dokładniej w okresie poprzednich sześciu mie-

sięcy, rzeczywiście zauważalne były poważne braki w dostępno-

ści urządzeń. Sytuacja dotyczy także segmentu SOHO. Jeśli jednak 

weźmiemy pod uwagę pierwszy kwartał roku fi skalnego w Brothe-

rze, czyli drugi kwartał kalendarzowy, możemy mówić o nieco bar-

dziej optymistycznej perspektywie. Odnotowaliśmy aż 20-procentowy 

wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzednie-

go. Sytuacja najlepiej przedstawia się w kategorii urządzeń atramentowych, ale 

znaczącą poprawę mogliśmy zaobserwować również wśród modeli laserowych 

kolorowych dla segmentu SOHO. Biorąc pod uwagę wcześniej wspomnianą po-

prawę wyników, wierzymy, że w kolejnych miesiącach będą one jeszcze lepsze. 

Choć trzeba mieć na uwadze to, że rynek zmienia się bardzo dynamicznie. 

n Magdalena Ośka, Senior Sales Manager Consumer& Channel, Epson 
W ciągu ostatnich dwóch lat zauważalne były kłopoty z dostępno-

ścią urządzeń przeznaczonych dla klientów z segmentu SOHO. Wy-

nikały one nie tylko z powodu braku komponentów, ale głównie ze 

zwiększonego popytu, zwłaszcza w segmencie urządzeń domo-

wych. Trzeba jednak stwierdzić, że w przypadku urządzeń dla SOHO 

sytuacja była lepsza niż w segmencie urządzeń biznesowych. Z kolei 

w przyszłości najszybciej będzie rósł udział drukarek z systemem stałego za-

silania. Obecnie ten segment ma 40-procentowy udział w rynku i odsetek ten 

wciąż rośnie. Za wzrostem stoi niski koszt eksploatacji oraz komfort ich użytko-

wania. Atrament detronizuje laser głównie ze względu na to, że jego całkowity 

koszt użytkowania pozwala zaoszczędzić nawet 95 proc. energii elektrycznej 

zużywanej przez porównywalne modele. W przypadku urządzeń do małego 

i średniego biura poszukiwane są też modele, które drukują szybko dwustronnie 

i są wyposażone w ADF. 

Zdaniem specjalisty
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Roczne zużycie prądu przez jedną drukarkę 

pracującą średnio przez godzinę dziennie 

może kosztować fi rmę ponad 1000 zł. Rosną-

ce w  szaleńczym tempie ceny energii spra-

wiają, że w przyszłym roku ten koszt będzie 

jeszcze wyższy. W przypadku urządzeń marki 

Epson ten problem staje się mniej dotkliwy. Ja-

poński producent opracował bowiem technolo-

gię Heat-Free, która zmniejsza zużycie energii 

elektrycznej do 83 proc. w porównaniu z konku-

rencyjnymi urządzeniami laserowymi. W trady-

cyjnej drukarce kluczowym elementem procesu 

drukowania jest mocne nagrzanie samego sprzę-

tu (w laserowych) lub tuszu (w atramentowych), 

jednak w takim stanie sprzęt pobiera najwięcej 

energii. Zastosowanie Heat-Free powoduje, że 

drukarki Epsona nie muszą się nagrzewać. Dzięki 

temu są energooszczędne i emitują mniej CO2 do 

środowiska w porównaniu z urządzeniami opar-

tymi na starszych technologiach. 

Na pierwszy rzut oka urządzenia drukujące różnych marek niewiele się od siebie różnią. Jednak, jak 
to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. 

powodów,

Jeszcze do niedawna większość klien-
tów kupujących drukarki kierowała 
się ich ceną. Ostatnimi czasy jednak 

nabywcy zwracają coraz większą uwagę 
na inne czynniki, takie jak: koszty eksplo-

atacji, zużycie energii elektrycznej, a tak-
że wpływ pracy urządzenia na środowisko 
naturalne. Epson opracował technologie 
druku nie tylko spełniające oczekiwania 
klientów, którzy poszukują innowacyjnych 

i ekonomicznych rozwiązań, ale również 
idących z duchem koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju. 

www.epson.pl/heat-free-technology

Zysk dla natury 
i portfela 

Wielu producentów urządzeń drukujących 

stosuje prostą sztuczkę, na którą nabiera 

się sporo klientów – niską cenę zakupu drukarki 

rekompensują vendorowi wysokie koszty eksplo-

atacji. Epson stosuje odmienną strategię. Drukarki 

EcoTank posiadają zbiornik na atrament, napeł-

niany atramentem z dołączonych butelek, którego 

pojemność pozwala na wydrukowanie do 14 tysię-

cy stron. W związku z tym, w przeciwieństwie do 

laserówek czy modeli z kartridżami, uzupełnia się 

go raz na kilka miesięcy czy nawet lat. Natomiast 

w urządzeniach dla klientów biznesowych – serie 

WF, RIPS i Enterprise – atrament jest dostarcza-

ny z wydajnych „toreb”, co umożliwia drukowanie 

dziesiątek tysięcy stron zarówno czarno-białych, 

jak i w kolorze na jednym zasilaniu. Pozwala to 

radykalnie obniżyć koszt wydruku i uzyskać wy-

mierne oszczędności związane z eliminacją prze-

stojów oraz kosztów związanych z zakupem i ma-

gazynowaniem materiałów eksploatacyjnych.

Tania i prosta 
eksploatacja 

Atramentowe drukarki Epson są skonstruowane 

w ten sposób, że posiadają mniej elementów niż 

urządzenia laserowe. Co więcej, sama głowica druku-

jąca nie jest w nich materiałem eksploatacyjnym i nie 

musi być regularnie wymieniana. Wraz z większą licz-

bą komponentów występujących w „laserówkach”, 

takich jak pas transferowy czy bęben, pojawia się 

konieczność ich okresowej wymiany, a także ryzyko 

awarii. Nie bez znaczenia jest tu ekologia: elementy, 

które osiągają kres swojej żywotności, powiększa-

ją sterty odpadów elektronicznych. Praca serwisan-

ta i zakup nowych części także generują koszty dla 

środowiska. Tymczasem stosunkowo prosta budowa 

i łatwa obsługa sprzętu drukującego Epsona sprawia-

ją, że nie absorbuje on zbyt wiele czasu działów IT, 

a w przypadku uszkodzenia można szybko naprawić 

urządzenie. Warto podkreślić, że używanie drukarek 

atramentowych marki Epson generuje do 96 proc. 

mniej odpadów eksploatacyjnych w porównaniu 

z urządzeniami laserowymi.

Oszczędność czasu 
i środowiska 

Drukowanie z atramentówki projektów architektonicznych było do niedawna 

misją niewykonalną. Opracowana przez Epsona technologia głowic Precision-

Core przełamuję tę barierę. Producent bazuje na profesjonalnych podzespołach 

sprawdzonych w profesjonalnych maszynach drukarskich, co gwarantuje dosko-

nałą jakość i wyrazistość druku na różnych nośnikach oraz bezawaryjną pracę. Za-

stosowanie atramentów DURABrite Pro zapewnia długowieczność dokumentów. 

Wydruk jest tu tak trwały jak materiał, na którym go wydrukowano.

Jakość łamiąca 
bariery 

Coraz więcej fi rm nie chce kupować urządzeń drukujących, by samo-

dzielnie nimi zarządzać, serwisować, ubezpieczać itd. Zamiast tego wo-

lą eksploatować je w modelu usługowym (MPS). Użytkownik płaci jedynie 

za liczbę wydrukowanych stron, a kwestiami związanymi z uzupełnianiem 

materiałów eksploatacyjnych, serwisem oraz wsparciem technicznym zaj-

muje się fi rma zewnętrzna. Epson oferuje tego typu usługi dla biznesu, acz-

kolwiek klienci mają wolność wyboru i mogą też nabyć sprzęt na własność. 

Wolność 
wyboru

dla których warto związać się z Epsonem5
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które wprowadzają hybrydowy mo-
del pracy. Dlatego flota ich urządzeń 
drukujących ma się składać zarówno 
z większych maszyn w tradycyjnych 
biurach, jak i małych w home office. 
Środowisko druku będzie dużo bar-
dziej rozproszone. Czy nie warto do-
stosowywać do tego trendu usług 
MPS?
Próby dostosowania się do tego trendu 
rozbijają się najczęściej o to, że komplek-
sowe usługi MPS wymagają odpowiednie-
go wolumenu wydruku per urządzenie. 
Obsługa rozliczana według liczby wy-
drukowanych stron nie ma zastosowania 
w domowym biurze, w którym drukuje 
się, przykładowo, do 100 stron miesięcz-
nie. Trzeba by więc szukać innych mode-
li obsługi. 

n A na czym polega dominujące do tej 
pory podejście?
Dotychczas dobrze funkcjonował i nadal 
funkcjonuje model, który polega na redu-
kowaniu liczby urządzeń w fir-
mie. A żeby drukarki nie stały 
na każdym biurku, wstawia się 
większe maszyny, do których 
dostęp ma wiele osób. Wte-
dy rosną średnie wolumeny 
per urządzenie, spadają kosz-
ty wydruku per strona i  taki 
biznes staje się bardziej opła-
calny zarówno dla klienta, jak 
i dostawcy MPS. Dla dostawcy 
to mniejsze koszty serwisu, bo przy takim 
samym wolumenie wydruku mamy pod 
opieką znacznie mniej urządzeń. Mniej-
szą liczebnie flotą dużych drukarek ła-
twiej się zarządza, mniej jest rodzajów 
materiałów eksploatacyjnych. A  przy 
tym taniej, bo niższe są koszty wdrożenia 
oprogramowania do zarządzania, licen-

CRN Jak postępująca cyfryzacja wpły-
wa na rynek druku? 
Sławomir Zieliński Związany z cyfryza-
cją spadek wolumenu wydruków nastąpił 
już 7–8 lat temu, ale potem, chociaż słysza-
ło się o takich ideach jak paperless office, 
sytuacja na rynku druku była względnie 
stabilna. Zmieniła to pandemia, która spo-
wodowała tąpnięcie. Nastąpił spadek, któ-
ry oceniam na 20–30 procent. 

n Z czego, poza lockdownem, tak duży 
spadek wynikał?
Ze zmiany modelu pracy i związanego 
z tym przyspieszenia procesów cyfryza-
cji. Znam wielu klientów, zarówno z sek-
tora komercyjnego, jak i publicznego, dla 
których pandemia stała się katalizato-
rem zmian. Nie można jednak twierdzić, 
że spadek wydruku dotyczył wszystkich 
branż, bo przykładowo klienci z segmen-
tu e-commerce zaczęli podczas pandemii 
drukować więcej. Chociaż obecnie wciąż 
nie można powiedzieć, że sytuacja na ryn-
ku wróciła do stanu sprzed pandemii, to 
widać pozytywne trendy. 

n Wiadomo jednak, że podczas pande-
mii nastąpił też duży wzrost sprzedaży 
urządzeń konsumenckich i małych biz-
nesowych z przeznaczeniem do pracy 
zdalnej…
Tak było rzeczywiście, ale my go nie 
odczuliśmy, bo działamy w  segmencie 
klienta typowo biznesowego i  instytu-
cjonalnego, koncentrując się na łączonej 
sprzedaży urządzeń z  serwisem w  ra-
mach umów kontraktowych. Nie prowa-
dzimy sprzedaży online produktów, tym 
bardziej konsumenckich.

n Mówi się jednak, że pandemia zmie-
niła już na stałe sposób działania firm, 

cjonowanego od urządzenia. Potrzeba też 
mniej czytników kart dostępowych. Duże 
maszyny to w większości urządzenia wie-
lofunkcyjne, które mogą mieć lepsze ska-
nery, więcej podajników papieru, funkcje 
zszywania, broszurowania, więc konsoli-
dacja daje także większą funkcjonalność, 
nieosiągalną w przypadku małych modeli.

n Czyli z tym hybrydowym modelem 
pracy to tylko kłopot?  
W  przypadku wielu małych urządzeń 
koszty jest dużo trudniej optymalizować. 
Nie oznacza to, że nie szukamy sposobów 
na obsługę takich środowisk, która może 
polegać na jakiejś formie wynajmu, uła-
twionym sposobie zamawiania tonerów, 
serwisu w ramach ryczałtu.

n Tymczasem analitycy rynkowi za-
powiadają odchodzenie w biurach od 
największych maszyn, preferowanie 
urządzeń już nie A3, ale A4…
Nie widzimy takiego trendu. Chociaż 

ogromna większość 
drukowanych stron 
w  biurach ma format 
A4, to zakup urzą-
dzeń A3 wynika z cze-
goś innego. Do tej pory 
w przypadku większo-
ści producentów naj-
bardziej wydajnymi 
urządzeniami, czyli ta-
kimi, na których koszty 

druku są najmniejsze, są modele A3. Nie ma 
też jakichś wielkich różnic w cenie wydaj-
nych drukarek A3 i A4. Taki obraz rynku 
utrzymuje się do teraz, nie licząc produ-
centów, którzy już dawno postawili na A4.

n Jeśli zapowiadane rozproszenie 
środowiska drukowania miałoby jed- Fo
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MPS
„Ryczałt za drukowanie znosiłby z dostawcy obciążenia związane z billingiem urządzeń, ale sami 

klienci wydają się preferować rozliczanie per strona” – mówi Sławomir Zieliński, CEO w Fast IT.

Klienci z segmentu 
e-commerce 
podczas pandemii 
zaczęli drukować 
więcej.

to koło napędowe  
dla usług 

RYNEK DRUKU

CRN nr 8/202242

42_43_CRN_08_2022 R_druk wywiad integrator.indd   42 16.08.2022   15:59:31



CRN nr 8/2022 43

RAPORT

nak nastąpić, to może trzeba by było 
zastanowić się nad innymi formami 
rozliczania? Odejść od powszechnego 
obecnie rozliczania per strona wydru-
ku, wprowadzając na przykład stałe 
stawki w formie abonamentu?
Rzeczywiście pojawiają się informacje 
z zagranicy, że ktoś wprowadza płaskie, 
ryczałtowe stawki miesięczne. Klient 
wnosi wtedy stałą opłatę, w ramach któ-
rej drukuje do uzgodnionych maksymal-
nych limitów. Jednakże nie spotkałem się 
jeszcze z czymś takim w Polsce, choć mo-
że za chwilę się ten trend pojawi. Taki 
model znosiłby z dostawcy obciążenia 
związane z billingiem urządzeń, ale sami 
klienci wydają się preferować rozlicza-
nie per strona. Są tacy, którzy oczekiwa-
liby nawet, że w cenie wydruku strony 
będą mieć także koszt wynajmu urządze-
nia. Wyobraźmy sobie, w jakiej sytuacji 
stawiałoby to dostawcę, gdyby z powo-
du pandemii dramatycznie spadła licz-
ba wydruków. Klienci z rozliczeń usługi 
per strona są zadowoleni także w obec-
nej sytuacji, kiedy następują duże zmia-
ny kosztów. Mniej dotyka ich wzrost cen 
materiałów czy części zamiennych niż 
klientów, którzy na własną rękę kupują 
wszystko na rynku. 

n Jaka forma dostarczania rozwiązań 
do drukowania dominuje na rynku?
Część klientów wciąż preferuje zakup 
i bycie właścicielem sprzętu. Często jed-
nak mamy do czynienia z najmem urzą-
dzenia. Leasingodawcą/wynajmującym 
możemy być my, fi rma specjalizująca się 
w takich usługach, bądź sam producent. 
Nierzadko wolimy sami być stroną najmu, 
ponieważ mamy wtedy dodatkowe bene-
fi ty związane z marżą na fi nansowaniu 
i długoterminowym zarządzaniem takim 
urządzeniem. Gdy kończy się najem u jed-
nego klienta, możemy wciąż nadający się 
do eksploatacji sprzęt wynająć kolejne-
mu klientowi, który nie oczekuje nowe-
go urządzenia. Ostatecznie mamy więc 
do czynienia z zakupem bądź wynajmem 
urządzeń, do czego dochodzi umowa ser-
wisowa z dostawcą ze stałym kosztem wy-
druku liczonym od strony.

n Mówi o tym, że trudno się utrzymać 
wyłącznie z  modelu Managed Print 

Services. Powinien on być obudowany 
innymi usługami z obszaru IT. Wy nie 
macie z tym problemów…
Firmy, które świadczą usługi MPS, mają 
rozbudowane działy 
serwisowe, ale nie po-
winny się one ograni-
czać tylko do serwisu 
drukarek. My traktu-
jemy MPS jako koło 
napędowe naszych 
kompetencji usłu-
gowych, zakładając, 
że mają być one na-
stępnie wykorzystywane także w innych 
obszarach. Dywersyfi kacja jest dla nas na-
turalna od lat. Zajmowaliśmy się typowy-
mi usługami IT, które uzupełniał druk. To 
się sprawdza i stabilizuje nasz biznes.

n Czy kwestia zielonego druku jest 
czymś ważnym dla klientów?
Widzimy u  naszych klientów 
wzrost świadomości znacze-
nia ekologiczności rozwią-
zań druku, a związane z nią 
argumenty w ostatnim 
czasie zaczęły się bar-
dziej liczyć. Przy 
rosnących ce-
nach prądu jest 
to tym bardziej 
zrozumiałe. Do 
przekonania tra-
fia także mniej-
sza ilość odpadów 
w  przypadku urządzeń 
atramentowych. Zielony druk 
przy przetargach publicznych to jednak 
o tyle złożona sprawa, że ścisłe wymogi 
mogłyby sprowadzać się do preferowania 
konkretnych producentów, co wywoły-
wałoby protesty. W ogólnych kryteriach 
przetargów zapewne będą pojawiać się 
stwierdzenia, że więcej punktów otrzymują 
technologie, które są energooszczędne i ge-
nerują mniej odpadów. 

n I jeszcze pytanie, które od pewnego 
czasu stanowi stały punkt większości 
wywiadów. Jak radzicie sobie z zakłó-
ceniami w łańcuchu dostaw? 
Oczywiście dotykają nas te problemy, do-
kładając pracy w obszarze zarządzania 
logistyką urządzeń, materiałów i części. 

Poziom zakłóceń jest różny w zależności 
od producenta, ale także konkretnych pro-
duktów. Dochodzi nawet do takich sytu-
acji, że w przypadku pewnych modeli czy 
segmentów produktowych czas dostawy 
jest kilkumiesięczny, a czasem wręcz nie-
znany. Na szczęście współpracujemy z kil-
koma producentami i jeśli mamy problem 
z jednym, to staramy się posiłkować innym. 
Po stronie klientów jest duże zrozumie-
nie, bo znają te problemy z innych rynków, 
chociażby samochodowego. Kluczowe są 
w tym wszystkim otwartość i partnerskie 
relacje z klientami.

Rozmawiał 

Tomasz Janoś 

Rozliczenie za 
liczbę wydruków 
nie ma zastosowania 
w domowym biurze.   
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Bezpieczeństwo danych od zawsze 
stanowiło wyzwanie z perspektywy 
każdej organizacji, czy to firmy czy 

urzędu. Prawdziwym sprawdzianem strate-
gii ochrony cyfrowych zasobów okazało się 
upowszechnienie pracy hybrydowej i zdal-
nej. Możliwość wykonywania służbowych 
obowiązków z  dowolnej lokalizacji wią-
że się z wieloma korzyściami dla pracow-
ników, jednak przy rozproszonym modelu 
współpracy trudniej o zapewnienie prze-
twarzanym informacjom odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Pomimo upływu 
ponad dwóch lat w nowych realiach współ-
pracy, nadal zdarza się wiele wycieków da-
nych, które generują ogromne straty dla 
przedsiębiorstw – zarówno te wizerunkowe, 
jak i materialne. Chcąc 
zmniejszyć prawdo-
podobieństwo naru-
szeń, konieczne staje 
się zapewnienie odpo-
wiedniego poziomu 
cyberbezpieczeństwa 
zarówno danym prze-
twarzanym w siedzibie 
firmy, jak i domowym 
biurze. 

Oczywiste zatem 
wydaje się zobligo-
wanie pracowników, 
którzy skanują lub drukują dokumenty za-
wierające cenne dane podczas home office, 
do szczególnego dbania o prawidłowy ich 
obieg i ochronę poufnych informacji. Waż-
ne jest, aby odgórnie ustalić wytyczne ich 
przechowywania oraz przetwarzania, ogra-
niczając prawdopodobieństwo dostania się 
cennych zasobów w niepowołane ręce. Nie-
stety w większości przypadków kluczową 
rolę odgrywa zaplecze technologiczne, od-
powiednie zabezpieczenia samego sprzętu 
i dostosowanie ich do skali wykorzystania 
oraz zachowania poufności danych. 

– Urządzenia Brother posiadają szereg 
zabezpieczeń w pakiecie, co pozwala na bez-
pieczne użytkowanie już od pierwszego wy-
druku. Jednym z oferowanych rozwiązań jest 
darmowa aplikacja Cloud Secure Print, która 
bazuje na chmurze i nie pozwala na dostęp 
do drukowanych danych bez odpowiedniej 
autoryzacji. Ta usługa, będąca standardem 
w  urządzeniach z  ekranem dotykowym, 
umożliwia drukowanie z wykorzystaniem łą-
cza internetowego lub za pomocą dedykowa-
nego adresu e-mail. Może być to szczególnie 
przydatne podczas korzystania z drukarek 
w różnych lokalizacjach w czasie pracy zdal-
nej bądź hybrydowej – komentuje Robert  
Zając, Pre-Sales Specialist w firmie Brother. 

Przy wykorzystaniu Cloud Secure Print 
planowany wydruk 
umieszczany jest 
w chmurze na 24 go-
dziny, co jest równo-
znaczne z usunięciem 
go po upływie tego 
czasu, jeśli upraw-
niony użytkownik nie 
wykorzysta dostępu 
jednorazowym kodem 
PIN. Dodatkowo dzię-

ki funkcji Secure PDF 
korzystający z  rozwią-

zania zyskuje możliwość 
zwiększenia bezpieczeństwa skanowa-
nych dokumentów. Włączenie tej funkcjo-
nalności pozwala ograniczyć postronnym 
osobom dostęp do plików PDF poprzez za-
bezpieczenie ich hasłem (kodem PIN). 

 
Pracownicy, przetwarzający na co dzień 
mnóstwo danych osobowych, oprócz zasto-
sowania szczególnej uważności i ochrony 
podczas ich wykorzystywania na urządze-
niach mobilnych czy laptopach, powinni 
przyjąć podobną taktykę w przypadku bez-

pieczeństwa drukarek. W  takiej sytuacji 
szczególnie ważne jest wdrożenie odpo-
wiednich rozwiązań na wszystkich pozio-
mach, czyli zabezpieczenie urządzeń przed 
nieautoryzowanym dostępem, a także za-
bezpieczenie dostępu sieciowego. Pozwala 
to chronić dane w trakcie całego procesu ich 
przetwarzania i druku. Pomóc w tym może 
dezaktywowanie nieużywanych protoko-
łów, takich jak Telnet lub FTP, które podczas 
chwili nieuwagi mogą zostać wykorzystane 
przez cyberprzestępców jako łatwy dostęp 
do sieci domowej użytkownika, bądź sieci 
organizacji. Dodatkowo modele Brother po-
siadają wbudowaną obsługę protokołu IP-
sec, a także filtr adresów IP.

Praca zdalna i hybrydowa utrudniła ad-
ministratorom zarządzanie urządzenia-
mi drukującymi i skanerami, szczególnie 
w  firmach, w  których nie jest wykorzy-
stywany VPN. Brother wprowadził nową 
wersję oprogramowania BRAdmin 4, któ-
ra wykorzystuje połączenie z  Microsoft  
Azure, dzięki czemu zespoły IT zyskują 
możliwość zdalnego zarządzania urządze-
niami w wielu lokalizacjach. Umożliwi to 
dostęp – za pomocą chmury – do cennych 
informacji z perspektywy administratora, 
jak np. raporty o liczbie wydrukowanych 
stron czy dzienniki błędów. 

Ograniczenie dostępu do urządzeń dru-
kujących lub ich funkcji, wprowadzanie kart 
identyfikacyjnych czy jednorazowych ko-
dów PIN to krok w dobrym kierunku. Ale to 
nie rozwiąże sedna problemu: niedostatecz-
nej ochrony przetwarzanych danych. 

Urządzenia drukujące i skanujące w wielu 
firmach zostają pominięte w procesie two-
rzenia bezpiecznego środowiska pracy. Wy-
korzystanie dodatkowych funkcji rozwiązań 
w znacznym stopniu ułatwia zabezpieczenie 
dostępu do przetwarzanych dokumentów, 
dlatego tworzenie strategii cyberzabezpie-
czeń powinno zaczynać się już na etapie 
planowania zakupu sprzętu i  rozwiązań, 
a kończyć na stałej edukacji pracowników 
w obszarze ochrony danych.

Bezpieczeństwo informacji podczas pracy z dowolnej lokalizacji 
stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Brother:  hybrydowe 
cyberbezpieczeństwo

Urządzenia Brother 
posiadają szereg 
zabezpieczeń  
w pakiecie. 

RYNEK DRUKU
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i sektorach gospodarki nadal wymaga się 
fizycznej dokumentacji. Jeśli IDC prze-
widuje, że w skali globalnej użytkownicy 
końcowi wydrukują w 2025 roku 2,3 bilio-
na stron (co daje 4,4 miliona stron na mi-
nutę), to trudno mówić o śmierci druku. 

Jednakże, nawet jeśli biura nie po-
zbędą się papieru, to zmieni się sposób 
korzystania z rozwiązań druku. Rozpro-
szeni pomiędzy tradycyjne i domowe biu-
ra pracownicy mają ograniczony dostęp 
do drukarek biurowych. Spadać zatem 
będzie sprzedaż dużych drukarek, które 
kiedyś były symbolem druku komercyj-
nego i zajmowały eksponowane miejsca 
w siedzibach firm i urzędach. Zdaniem 
obserwatorów rynku w organizacjach bę-
dzie zachodzić stopniowa wymiana po-
jedynczych dużych i bardzo wydajnych 

Czy w obecnej rzeczywistości jest jeszcze miejsce na dru-
kowanie? Już od dłuższego czasu obserwujemy trend zmie-
rzający do znacznego ograniczenia ilości papieru w biurze, 
a robi się to przede wszystkim z dwóch powodów.

Pierwszy powód dotyczy sfery ope-
racyjnej. Papier i  druk to w  dzia-
łalności biznesowej siła napędowa 

większości procesów manualnych, które 
obecnie stały się przeszkodą w zwiększa-
niu wydajności, dokładności, elastycz-
ności i  skalowalności w  coraz bardziej 
cyfrowym i zautomatyzowanym świecie. 
Firmy, które wciąż stawiają na takie pro-
cesy, nie są już w stanie dotrzymać kro-
ku konkurencji ani oferować poziomu 
usług, jakiego wymagają klienci. Dlate-
go, w oparciu o oprogramowanie, wiele 
biur automatyzuje swoje przepływy pra-
cy, ograniczając przy okazji wykorzystanie 
papieru i drukarek.

Nie oznacza to jednak, że coraz bardziej 
cyfrowe biuro będzie mogło zupełnie po-
zbyć się drukowania. W wielu branżach 

w biurze? 
Co z drukowaniem 

n Tomasz Janoś

Polski rynek drukarek na plusie  
Jak szacują analitycy Contextu, w maju br. ilościowa sprzedaż urządzeń drukujących wszystkich typów w pol-

skiej dystrybucji zwiększyła się o 6,8 proc. (rok do roku), przy czym w ujęciu wartościowym wynik był nie-

co lepszy (8,9 proc.). To oznacza, że polscy klienci „spisali się” lepiej niż w większości krajów europejskich, 

gdzie analitycy odnotowali spadki. Punktem zwrotnym w połowie kwietnia br. była – zdaniem Contextu 

– większa dostępności produktów: poszerzyły się wąskie gardła w dostawach, a sprzedaż przyspieszyło 

zarówno odrabianie zaległości w zamówieniach, jak i zwiększony popyt, zwłaszcza na konsumenckie 

drukarki SFP ze zbiornikami z atramentem. W sumie przychody ze sprzedaży jednofunkcyjnych mo-

deli atramentowych (SFP) za pośrednictwem europejskich dystrybutorów znacznie wzrosły od połowy 

kwietnia br. z powodu poprawy podaży i popytu konsumenckiego. W końcu maja br. przychody z tego 

sprzętu były już o 15 proc. wyższe niż przed rokiem.  Dzięki temu przychody w segmencie konsumenc-

kim urządzeń drukujących pod koniec maja br. po raz pierwszy od dłuższego czasu były wyższe niż 

obroty na maszynach biznesowych. Wzrost cen również odegrał znaczącą rolę w generowaniu przychodów 

w ostatnich tygodniach. Z danych wynika, że modele A4 radzą sobie teraz znacznie lepiej niż urządzenia A3 

i to także jest skutek popytu w segmencie konsumenckim, co dotyczyło zwłaszcza modeli atramentowych. 
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urządzeń na wiele mniejszych i mniej wy-
dajnych drukarek, lepiej sprawdzających 
się w rozproszonym, hybrydowym środo-
wisku pracy. 

Drugim powodem ograniczania biuro-
wego druku jest przekonanie, że mniejsze 
zużycie papieru i materiałów eksploata-
cyjnych jest korzystne dla środowiska, 
a  biuro bez papieru jest ekologiczne. 
W  odpowiedzi na ten zarzut dostawcy 
twierdzą, że druk jest w rzeczywistości 
jedną z najbardziej ekologicznych techno-
logii w branży. Przekonują, że drukowanie 
przeszło długą drogę rozwoju technolo-
gicznego, stając się przyjaznym dla śro-
dowiska. Co więcej, usługi zarządzania 

drukiem MPS pozwalają mieć pełną kon-
trolę nad całkowitym kosztem posiadania 
rozwiązania do druku i dają możliwość 
wyeliminowania niepotrzebnych wydat-
ków i zwykłego marnotrawstwa. 

Widać też, że producenci drukarek 
chętnie sponsorują różne działania pro-
ekologiczne, podkreślając swoje zaanga-
żowanie w zrównoważony rozwój oraz 
opracowywanie materiałów i technologii, 
które będą miały coraz mniejszy wpływ na 
środowisko.

Te same problemy 
Jeśli chodzi o  bieżące trendy rynkowe 
i sprzedażowe, to branża druku (podob-
nie jak większość innych z obszaru IT) 
w  ostatnim roku przeżywała trudniej-
szy okres związany z zakłóceniami łań-
cucha dostaw i zwiększonymi kosztami 
transportu. Do tego doszedł niedobór 
komponentów i surowców, począwszy od 
mikroczipów i wyświetlaczy LCD po oleje 
używane do produkcji materiałów eksplo-
atacyjnych. Wyzwania te doprowadziły 
do niedoboru produktów na rynku druka-
rek, zwłaszcza w sferze konsumenckiej, 
a także wzrostu cen. Jak twierdzą anality-
cy Contextu, taka sytuacja może przecią-
gnąć się na cały 2022 rok, ale skala i zakres 
problemów będą zależeć od producenta 
oraz kraju, w którym produkowane są da-
ne modele drukarek.

– Kłopoty z  dostępnością 
urządzeń były zauważalne 
i wynikały nie tylko z braku 
komponentów czy zakłóceń 
w łańcuchach dostaw, ale tak-
że ze zwiększonego popytu, 
zwłaszcza w obszarze urzą-
dzeń dla domu i  mikrofirm. 
Warto przy tym podkreślić, że czas pande-
mii udowodnił, iż druk wcale nie odszedł do 
lamusa. Obecnie płynność dostaw popra-
wia się z miesiąca na miesiąc i dostępność 
na poziomie z początku 2020 powinniśmy 
uzyskać już jesienią. Z drugiej strony war-
to pamiętać, że życie już parokrotnie wery-
fikowało optymistyczne prognozy, dlatego 
warto podchodzić do nich z rezerwą – mó-
wi Krzysztof Janiec, MPS Sales Specialist 
w Epsonie. 

Generalnie, w zeszłym roku popyt do-
tyczył urządzeń konsumenckich kla-
sy podstawowej i średniej, co wciąż było 

związane z zapotrzebo-
waniem na pracę i naukę w domu. Dużym 
zainteresowaniem klientów cieszyły się 
atramentowe drukarki wielofunkcyjne 
(MFP) i sprzęt umożliwiający łatwe uzu-
pełnianie atramentu, ponieważ klienci 
skłaniali się ku produktom o niskich kosz-
tach eksploatacji. 

Segment biznesowy natomiast cierpiał 
w 2021 roku na brak popytu, choć stopnio-
wy powrót do biur w drugiej połowie ze-
szłego roku doprowadził do nieznacznej 
poprawy sytuacji. Obecnie powinno być 
lepiej, choć – zdaniem Contextu – wciąż 
klienci biznesowi kupują wyraźnie mniej 
drukarek biznesowych niż przed pande-
mią. Zamiast postawić na nowy sprzęt 
klient biznesowy nierzadko woli odnowić 
dzierżawę starszej maszyny. 

Biura motorem wzrostu? 
Jak twierdzą analitycy, przychody w seg-
mencie konsumenckim urządzeń drukują-
cych pod koniec maja br. przekroczyły po 
raz pierwszy od dłuższego czasu obroty 
na maszynach biznesowych (zob. ramka 
„Polski rynek drukarek na plusie”). Osta-
tecznie to jednak biura w najbliższej przy-
szłości powinny być głównym motorem 
wzrostu rynku drukarek. Na rynku bizne-
sowym ma przyspieszyć przy tym trend 
przechodzenia z drukarek jednofunkcyj-
nych i kopiarek A3 na tańsze, mniejsze 

urządzenia wielofunkcyjne 
o formacie A4, które oferu-
ją drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie i  faksowanie. 
Oceny analityków znajdu-
ją swoje odzwierciedlenie 
w  tym, co mówią sami do-
stawcy. 

– Dziś wartością są nie same wydru-
ki, ale dane i dostęp do nich. To, czy są na 
papierze, czy w formie cyfrowej, jest dru-
gorzędne, dlatego praktycznie 100 procent 
sprzętu ma funkcję skanowania. Ponieważ 
jedno kompaktowe urządzenie wielofunk-
cyjne zawsze będzie bardziej oszczędne niż 
kilka bardziej wyspecjalizowanych, to zain-
teresowaniem cieszą się „kombajny”, płyn-
nie łączące świat analogowy i cyfrowy obieg 
dokumentów – twierdzi Krzysztof Janiec.

Nadal najpopularniejszym wyborem 
w przypadku drukowania stron w czerni 
i bieli są drukarki laserowe. Także do-
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Nawet jeśli biura  
nie pozbędą się 
papieru, to na 
pewno zmieni się 
sposób korzystania  
z rozwiązań druku.

Życie nie raz 
weryfikowało 
optymistyczne 
prognozy. 
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stawcy drukarek atramentowych mogą 
liczyć na zainteresowanie ze strony klien-
tów, choćby ze względu na niskie koszty 
napraw i  serwisowania. Obserwatorzy 
rynku oceniają, że sprzedaż nowych urzą-
dzeń atramentowych – o większych pręd-
kościach drukowania, niższych kosztach 
druku w przeliczeniu na stronę i większej 
liczbie wydruków – będzie w segmencie 
biznesowym rosnąć. 

– Jeśli chodzi o użytkownika biurowego, 
nie widzimy wielu zmian w procesie zakupu 
i różnorodności sprzętu drukującego w po-
równaniu z sytuacją sprzed pandemii. Je-
dyna i istotna zmiana to przede wszystkim 

znaczne zainteresowanie rozwiązaniami 
kompaktowymi kosztem dużych urządzeń 
korytarzowych. Ponadto, widzimy zain-
teresowanie w zakresie relokacji sprzętu 
z biura do domu przy zachowaniu kontro-
li nad procesem wydruku – twierdzi Piotr 
Baca, Country Manager w Brotherze.

Z kolei zdaniem Michała Lewińskiego, 
Deputy Purchasing Directora w AB, po za-
spokojeniu potrzeb popytowego piku, któ-
ry wynikał z masowego przechodzenia na 
pracę zdalną, sytuacja powraca do normy. 
Dystrybutor już widzi niewielki spadek 
w segmencie SOHO i wzrost sprzedaży 
produktów biznesowych.

nMichał Lewiński, Deputy Purchasing Director, AB
Praktycznie każda grupa biurowych urządzeń drukujących cieszy się 

dużym zainteresowaniem. Najwięcej zapytań dotyczy urządzeń wie-

lofunkcyjnych laserowych drukujących w kolorze, ale jest to wykład-

nikiem bardzo słabej dostępności modeli z tej grupy. Tam, gdzie jest 

taka możliwość, są one zastępowane modelami monochromatyczny-

mi. Już teraz widać poprawiającą się dostępność szerokiego portfolio 

urządzeń drukujących. Zapasy półprzewodników w Korei są najwyższe od 

co najmniej 5 lat i urosły rok do roku o ponad 50 procent. Koszty frachtu morskiego 

z Chin do Europy spadły z wrześniowych szczytów ubiegłego roku o około 40 pro-

cent. Dane te mogą sugerować dalszą poprawę dostępności urządzeń w nadchodzą-

cych miesiącach. 

nPiotr Baca, Country Manager, Brother 
Rok 2021 to liczne wyzwania i bardzo dynamicznie zmieniająca się sy-

tuacja na rynku. Jednak nasze cele sprzedażowe są stałe, więc przy 

poprawie dostępności komponentów liczymy na kontynuację tren-

du wzrostu sprzedaży w obecnym roku. Trzeba przy tym pamiętać, 

że na łańcuch dostaw wpływa wiele czynników – dostępność kompo-

nentów, pracowników, a przede wszystkim wyzwaniem jest sytuacja 

pandemiczna w okresie jesiennym. Większość naszej produkcji odbywa się 

w Azji, która w przypadku nawet nieznacznego wzrostu zakażeń wprowadza drastycz-

ne ograniczenia w zakładach produkcyjnych – zamykane są całe miasta. Powoduje to 

znaczne opóźnienia, szczególnie w transporcie. Zakładamy jednak, że rok 2022 jest 

ostatnim tak niestabilnym w zakresie dostaw komponentów czy obsługi logistycznej.

nKrzysztof Janiec, MPS Sales Specialist, Epson
Hitem w ofercie dla SOHO i małych biur są urządzenia z technologią 

stałego zasilania w atrament. Za ich sukcesem stoi minimalny koszt 

druku, wydajność i „bezobsługowość” – w przeciwieństwie do lase-

rówek czy modeli z kartridżami, atrament uzupełnia się tu raz na 

kilka miesięcy czy nawet lat. W biurach liczy się szybkość i trwa-

łość wydruku, funkcja duplex oraz możliwość drukowania w formatach 

większych niż A4. Użytkownicy chwalą sobie także swobodę połączeń 

bezprzewodowych oraz wygodę i kreatywne możliwości, jakie daje zaawansowana 

aplikacja mobilna. Tam, gdzie konieczne jest zapewnienie płynności obiegu doku-

mentów (i to zarówno tych drukowanych, jak i ich cyfrowych wersji), sprawdza się 

sprzęt oferujący funkcje wspierające skanowanie oraz współpracujący z oprogramo-

waniem do zdalnego zarządzania.

Zdaniem specjalisty
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– Klienci wybierają teraz urządzenia świa-
domie i poza ceną samego sprzętu zwraca-
ją uwagę na koszty użytkowania – ocenia 
obecny stan rynku Michał Lewiński.

Druk biurowy ten sam, ale 
nie taki sam
Powrót do biura należy postrzegać rów-
nież w  kontekście powstania nowego, 
hybrydowego środowiska pracy, które 
tworzone jest w wielu fi rmach. Dla sprze-
dawców wyspecjalizowanych w segmen-
cie biznesowym oznacza to możliwość 
sprzedaży sprzętu dla pracowników zdal-
nych, pracujących z domu. 

– Praca w modelu hybrydowym stała się 
codziennością. Dąży się więc do profesjonal-
nego wyposażenia dwóch stanowisk pracy. 
W biurach tworzy się wygodną infrastruk-
turę do pracy zdalnej, czyli tak zwane „te-
ams roomy”. Dzięki nim w łatwy sposób 
można łączyć się z pracownikami często 
rozproszonymi po różnych miastach i kra-
jach – mówi Michał Lewiński.

Można się spodziewać, że projektowane 
z myślą o hybrydowym miejscu pracy dru-
karki będą oferować funkcje bezpieczeń-
stwa i zarządzania typowe dla środowiska 
biurowego, ale będą mniejsze i bardziej 
ekonomiczne. W  modelu hybrydowym, 
w którym trudno będzie w każdych okolicz-
nościach liczyć na wsparcie administratora 
IT, w cenie powinny być niezawodność, da-
leko idąca bezobsługowość i brak potrzeby 
częstej wymiany materiałów. 

– Użytkownicy nie chcą narażać się na 
to, żeby w najmniej dogodnym momencie 
drukarka odmówiła posłuszeństwa z powo-
du konieczności zasilenia w toner czy atra-
ment. Dodatkowo, doceniane są niewielkie 
gabaryty i design urządzeń. Nie można też 
zapominać o poszukiwaniu oszczędności. 
Charakterystyczne jest, że obecnie klien-
ci widzą je nie tyle w niskiej cenie nowego 
urządzenia, co w minimalnych kosztach 
eksploatacji, rozumianych zarówno jako ni-
skie zużycie energii, jak i koszt druku jednej 
strony – uważa Krzysztof Janiec.

Na popularności powinny zyskiwać tak-
że zgodne z fi rmowymi standardami bez-
pieczeństwa rozwiązania do zarządzania 
dokumentami i drukarkami (najczęściej 
oparte na chmurze), które umożliwia-
ją pracownikom uzyskiwanie dostępu do 
dokumentów i ich przetwarzanie oraz za-
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rządzanie nimi z  dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie.

– Prawdziwe wyzwanie związa-
ne z pracą hybrydową to zarzą-
dzanie nieregularnością w ilości 
wydruków w biurze, jak również 
potrzeba druku w  warunkach 
domowych. W tej sytuacji spraw-
dza się rozwiązanie chmurowe do 
zarządzania, które może w łatwy 
sposób monitorować proces wydruku 
jednocześnie w domu i biurze – twier-
dzi Piotr Baca.

Zdaniem przedstawiciela Brothera 
w związku ze zmianami w modelu pra-
cy zachodzi ewolucja potrzeb biznesu, 
co ma wpływ na podejście producentów 
do projektowania i sprzedaży urządzeń 
drukujących. Z jednej strony obserwuje 
się wzmożone zainteresowanie ze stro-
ny rynku kompaktowymi rozwiązania-
mi do druku, które sprawdzą się zarówno 
w małych biurach oraz w domowych wa-
runkach. Z drugiej strony powrót pracow-
ników do siedzib firm, nawet na kilka dni 
w tygodniu, wiąże się ze wzrostem ilości 
wydruków. 

Co zrozumiałe, w 2021 roku mocno ucier-
piały usługi zarządzania drukiem (Ma- 
naged Print Services), jednak świadczą-
ce je firmy mogą oczekiwać lepszych per-
spektyw biznesowych w bieżącym roku. 
Wraz z powrotem pracowników do biur 
można się spodziewać, że na rynku po-
jawi się większa liczba usługodawców 
z ofertami tworzonymi pod kątem hy-
brydowego środowiska pracy, a  więc 
obejmującymi zarówno użytkowników 
stacjonarnych, jak i domowych. W przy-
padku tych drugich może to polegać 
chociażby na usłudze dostarczania atra-
mentu do domu. 

Zdaniem analityków usługi zarządza-
nia drukiem zaczną z czasem obejmować 
także rynek małych i średnich firm, a ofer-
ta MPS będzie coraz częściej i w coraz 
większym zakresie łączona z innymi ro-
dzajami usług IT świadczonych klientom 
biznesowym. Zgodnie z takim trendem 
biznesowy model dostawcy MPS ograni-
czającego się tylko do druku stanie się nie-
przyszłościowy. 

Przyszłościowe za to stanie się zarzą-
dzanie wszystkimi technologiami zwią-
zanymi z dokumentami oraz informacją 
biznesową. W takim ujęciu usługodaw-
ca MPS staje się kompleksowym integra-
torem, oferującym nie tylko zarządzanie 
drukiem, ale także obiegiem dokumen-
tów, a nawet siecią czy systemami cyber-
bezpieczeństwa.

Rzecz w tym, że w porównaniu z tra-
dycyjnym zarządzaniem drukiem ofero-
wanie usług IT wymaga wielu nowych 
umiejętności i wiedzy. Aby wyróżnić się 
na zatłoczonym rynku, dostosowujący się 
do nowego trendu dostawca usług MPS 
będzie zmuszony rozszerzyć swoje moż-
liwości w obszarze IT, budując kompeten-

cje w zakresie bezpieczeństwa, chmury, 
analityki czy automatyzacji. 

Dla dostawcy usług MPS, który powięk-
sza swój obszar działania, ważne będzie 
wykorzystanie posiadanych relacji z klien-
tami, jak też współpraca z dostawcami usług 
chmurowych. Oparta na chmurze usługa 
MPS będzie bowiem w najbliższych latach 
zyskiwać na znaczeniu. Chmura umożli-
wia przesyłanie zadań drukowania do wir-
tualnego serwera wydruku, a nie do wielu 
serwerów lokalnych. Umożliwia pracow-
nikom mobilnym drukowanie z urządzeń 
przenośnych i skanowanie do nich. To nie 
tylko zwiększa produktywność, ale elimi-
nuje zależność od posiadanej przez klienta 
infrastruktury.  n

Druk coraz  
bardziej zielony
Można się spodziewać, że coraz ważniejszym 

czynnikiem w decyzjach zakupowych firm i in-

stytucji w najbliższym czasie stanie się zrów-

noważony rozwój. Kryterium ekologiczne może 

zyskiwać na znaczeniu szczególnie w odniesieniu 

do zamówień publicznych. W kontekście poten-

cjalnych nowych funduszy z UE, które mają być roz-

dysponowane pośród państw członkowskich, może to 

mieć przełożenie na biznesowe szanse na rynku druku. 

Bez względu na rodzaj klienta, dostawcy obserwują wzrost 

świadomości znaczenia ekologiczności rozwiązań druku. Argumenty o „zielonym 

druku” w ostatnim czasie zaczęły się bardziej liczyć w procesie sprzedaży. Bez 

wątpienia rosnące ceny energii mają wpływ na szukanie rozwiązań energoosz-

czędnych. Do przekonania kupujących trafia także informacja, które produkty 

przyczyniają się do ograniczania ilości odpadów.

RAPORT
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Kwestie bezpieczeństwa danych oraz 
środowiska informatycznego wysu-
wają się obecnie na czoło wśród za-

gadnień, do których przywiązują wagę nie 
tylko duże korporacje, ale i niewielkie fir-
my. Z tego powodu Sharp postanowił wypo-
sażyć swoje najnowsze urządzenia w wiele 
nowych, zaawansowanych rozwiązań, które 
zagwarantują bezpieczną pracę.

W ich skład wchodzi grupa narzędzi dba-
jących o bezpieczeństwo oprogramowania 
działającego na urządzeniach japońskiej 
marki. Przykładem jest mechanizm we-
ryfikacji BIOS-u podczas uruchamiania, 
który zatrzymuje procedurę startu urzą-
dzenia, jeśli zostanie wykryty błąd. Z ko-
lei najnowszą i najbezpieczniejszą wersję 
firmware’u zapewnia procedura jego au-
tomatycznej aktualizacji, a ochronę przed  
atakami hakerskimi i włamaniami zarów-
no do urządzenia, jak i do sieci gwarantuje 
opcjonalny moduł antywirusowy. 

Co ważne, znajdujące się w urządzeniu 
dane są szyfrowane bezpiecznym algoryt-
mem AES 256 bit, a standardowym wypo-
sażeniem jest moduł szyfrujący TPM, który 
jeszcze bardziej zabezpiecza dane. Urzą-
dzenia, wspierające najnowszy protokół 
bezpieczeństwa TLS 1.3, podczas wysyła-
nia skanowanych danych do katalogów sie-
ciowych mogą korzystać z protokołu SMB 
w wersji 3.1.1. 

Nowe modele są również przystosowa-
ne do współpracy z systemami klasy SIEM, 
które pozwalają na monitorowanie bezpie-
czeństwa IT w czasie rzeczywistym i pozwa-
lają na szybką reakcję w razie zagrożenia. 
Wszystko to sprawia, że no-
we urządzenia Sharp to jed-
ne z  najbezpieczniejszych 
spośród dostępnych aktual-
nie na rynku.

Drugim zagadnieniem, 
na które zwrócono szczególną uwagę przy 
projektowaniu nowych urządzeń drukują-
cych Sharp, było wsparcie pracy biurowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem modelu 
pracy hybrydowej. Stoi to w zgodzie z wnio-
skami z przeprowadzonej niedawno przez 
Sharp ogólnoeuropejskiej konferencji  
„Future Workplace”. 

Do funkcji wspierających pracę hybrydo-
wą zaliczyć można z pewnością współpracę 
z najpopularniejszymi usługami w chmu-
rze. Bezpośrednio z  poziomu urządzenia 
można podłączyć się do chmurowych zaso-
bów i przesłać tam skanowane dane lub wy-
drukować przechowywane tam dokumenty. 
Do obsługiwanych do tej pory rozwiązań, ta-
kich jak Google Drive, Dropbox, SharePoint  
Online/Mircosoft 365, OneDrive for Business 
czy box, dołączono wsparcie MS Teams.

Wsparcie usługi Universal Print pozwala 
natomiast użytkownikom Microsoft Azure 
na bezproblemowe drukowanie z urządzeń 
połączonych z  Azure AD przez inter-
net z dowolnego miejsca, bez korzystania 

z serwera druku. Ponadto 
dostępnych jest wiele moż-
liwości współpracy urzą-
dzeń wielofunkcyjnych 
z urządzeniami mobilnymi, 
w tym za pomocą bezprze-

wodowego złącza Wi-Fi, NFC i Bluetooth.

Znacząco ulepszono również funkcję stan-
dardowego, bezserwerowego wydruku po-
dążającego. Możliwe jest połączenie w jeden 
system nawet 100 urządzeń wielofunkcyj-
nych i drukowanie na dowolnej maszynie. 
Korzystanie z tej funkcji nie wymaga dodat-
kowych inwestycji w postaci serwera druku 
czy specjalistycznego oprogramowania.

Dzięki opisanym rozwiązaniom praca sta-
je się znacznie łatwiejsza i wydajniejsza, bez 
względu na jej tryb. Nowe modele są już na 
polskim rynku. W portfolio znajduje się 15 
nowych, kolorowych urządzeń wielofunk-
cyjnych A3 najnowszej generacji. Dostępne 
są dwie linie: zaawansowana, z funkcjami 
wspierającymi pracę (modele BP-60C31, 
BP-60C36, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, 
BP-70C45, BP-70C55, BP-70C65, o prędkości 
od 31 do 65 str./min.) i podstawowa, z moż-
liwością stworzenia optymalnej kosztowo 
konfiguracji (modele BP-50C26, BP-55C26, 
BP-50C31, BP-50C36, BP-50C45, BP-50C55, 
BP-50C65 o prędkościach od 26 do 65 str./
min.). Urządzenia posiadają moduły opcjo-
nalne i oferują atrakcyjne koszty eksploatacji. 

Bezpieczeństwo oraz praca hybrydowa – z myślą o tych kwestiach Sharp zaprojektował nowe, 
kolorowe urządzenia wielofunkcyjne.

bezpieczny druk  
i skanowanie 

Kontakt dla partnerów:  
indirect.sep@sharp.eu

Sharp:

Ruszyło wsparcie 
Microsoft Teams.

RYNEK DRUKU
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n Krzysztof Pasławski
Część dostawców kompatybilnych ma-

teriałów utrzymuje, że klienci docenili 
jakość produktów z wyższych półek ce-
nowych, jak również wydajność takich 
wkładów.

– Klient kupując alternatywny produkt 
premium otrzymuje deklarację bezawa-
ryjnego działania w drukarce, a w przy-

padku awarii drukarki 
producent tuszu czy tone-
ra poniesie koszt naprawy 
–  tłumaczy Artur Ma-
jewski, ekspert ds. marki 
Activejet w Actionie.

Jednak dążenie użyt-
kowników do oszczędności, zwłaszcza 
w ostatnim czasie, gdy klienci coraz uważ-
niej patrzą na koszty, odgrywa kluczową 
rolę w decyzjach o wyborze materiałów 
oryginalnych czy „alternatywy”, także tej 
z wyższego segmentu.

– Produkty alternatywne wybierają 
głównie klienci, którym zależy na gene-

Fo
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Sprzedaż materiałów eksploatacyj-
nych na polskim rynku w  II poł. 
2021 r. utrzymała się na podobnym 

poziomie, co rok wcześniej – wynika z da-
nych IDC (gdy oddawaliśmy numer do 
druku, nie było jeszcze danych za 2022 r.). 
Dostawy wyniosły blisko 5,98 mln sztuk, tj. 
o 0,3 proc. więcej niż przed rokiem. 

O ile nadal zwiększa się 
udział produktów oryginal-
nych – ten trend był widoczny 
już w poprzednich latach – to, 
jak się okazuje, w II poł. 2021 r. 
poszła w górę wartość sprze-
daży wkładów alternatyw-
nych, i to w większej skali niż OEM. Otóż 
w ujęciu rok do roku zwiększyła się ona 
o 9,3 proc., i to pomimo niższej sprzeda-
ży ilościowej (-3,2 proc.), podczas gdy dla 
OEM sięgnęła poziomu 3 proc. Dla sprze-
dawców „alternatywy” oznaczało to tylko 
w omawianym półroczu dzielenie się ryn-
kiem o wartości około 175 mln zł.

Na rynku materiałów eksploatacyjnych nadal sukcesywnie 
rośnie udział produktów OEM, ale co ciekawe w II połowie 
ubiegłego roku zwiększyła się wartość sprzedaży alterna-
tywnych tuszy i tonerów.
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na wartości

„Alternatywa” 

W przetargach 
decyduje już 
nie tylko cena. 

nKrzysztof Mertowski, Head of Sales, Brother
W porównaniu z poprzednim rokiem obserwujemy wzrost popytu na materiały eksploatacyjne, szczególnie 

w sektorze biznesowym. Warto zauważyć, że powrót do biur i praca w modelu hybrydowym – w którym pra-

cownicy wykonują służbowe obowiązki częściowo z siedziby fi rmy – związany jest z generowaniem większej 

ilości wydruków. Zwłaszcza że mimo postępującej cyfryzacji środowisk pracy nadal część procesów biuro-

wych jest ściśle związana z drukiem, ponieważ nie da się całkowicie go zastąpić w każdej fi rmie, a tym bar-

dziej doprowadzić do pełnej digitalizacji dokumentacji. 

Zdaniem specjalisty  
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  Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych w II poł. 2021 r.

Rodzaj produktu Udział w rynku (szt.) Różnica r/r (proc.) Udział w rynku (wartość) Różnica r/r (proc.)

Oryginalny 61,9 proc. 2,5 77,3 proc. 3

Kompatybilny 34,1 proc. -3,2 20,8 proc. 9,3

Ponownie 
napełniany

3,4 proc. -2,7 0,9 proc. 0,1

Podróbka 0,6 proc. -9 1 proc. -17,1

W sumie 5,976 mln szt. 0,3 208,36 mln dol. 4

com stawiającym na sprzedaż transakcyjną 
materiałów eksploatacyjnych (a nie w mo-
delu usługowym). Przynajmniej część 
klientów zmuszona w czasie lockdownów 
do kupowania online już przyzwyczaiła się 
do e-handlu.

– W tym roku sprzedaż e-commerce na-
dal rośnie. Mimo, że obostrzeń już nie ma, 
zakupy internetowe nadal cieszą się ogrom-
ną popularnością i nic nie wskazuje na to, 
aby ten trend się zatrzymał – twierdzi Ar-
tur Majewski.

Specjaliści zwracają również uwagę na 
fakt, iż zmieniło się podejście do zakupów 
materiałów eksploatacyjnych do urzą-
dzeń drukujących w sektorze zamówień 
publicznych, co również nie pozostaje bez 
wpływu na rynek.

– W  sektorze zamówień publicznych 
już nie tylko cena decyduje o  tym, który 
dostawca zostanie wybrany. Coraz czę-
ściej zamawiający proszą o przedstawie-
nie dokumentów potwierdzających wysoką  
jakość produktów przez jednostki do te-
go akredytowane –  informuje Krzysztof  
Zawadzki. 

Takie podejście, o  ile będzie konse-
kwentnie stosowane, powinno ograniczyć 
możliwości sprzedaży do urzędów i jed-
nostek rządowych oraz samorządowych 
tanich zamienników niskiej jakości i tym 
samym zmniejszyć udział tych produktów 
w rynku.  n

rowaniu oszczędności – uważa Krzysztof 
Zawadzki, Product Manager marki Asar-
to w Polcanie. 

Nie zmienia to faktu, że oryginalne tusze 
i tonery to już dwie trzecie kupowanych 
przez klientów materiałów i proporcje te 
systematycznie zmieniają się na korzyść 
OEM. Okaże się natomiast, czy wzrost 
wartości sprzedaży „alternatywy”, wi-
doczny w II poł. 2021 r., utrzyma się w ko-
lejnych miesiącach. Warto przypomnieć, 
że rok wcześniej w tym właśnie okresie 
przychody z kompatybilnych materiałów 
skurczyły się o ponad 15 proc. rok do roku 
(dane IDC).

 
Analitycy IDC oceniają, że polski rynek ma-
teriałów eksploatacyjnych osiągnął wartość 
około 1,6 mld zł w 2021 r. W II poł. ubiegłe-
go roku było to, licząc po ówczesnym kursie 
dolara, około 842 mln zł. O ile pod wzglę-
dem ilościowym dominuje sprzedaż tuszy 
(64 proc. udziału), to przychody są zde-
cydowanie wyższe w przypadku tonerów 
(73 proc. udziału). Na polskim rynku zwięk-
sza się przy tym ilość sprzedawanych bute-
lek z atramentem do drukarek z systemem 
stałego zasilania atramentem (CISS). 

– Jako że rośnie ilość tego typu drukarek 
w użyciu, można spodziewać się, że ten trend 
utrzyma się w najbliższej przyszłości – prze-
widuje Michał Świątek, Research Manager 
Imaging Printing & Document Solutions 
Europe w IDC.

Zwraca natomiast uwagę, że nie widać 
postpandemicznego odbicia w sprzeda-

CRN nr 8/202252

ży tonerów do drukarek laserowych A3.  
Zakłócenia w  łańcuchu dostaw czy hy-
brydowy model pracy sprawiły, że ilościo-
wo na rynek dostarczono ich mniej niż 
w 2020 r. 

W  ocenie Krzysztofa Mertowskiego,  
Head of Sales w Brotherze, najważniej-
szym czynnikiem wpływającym na popyt 
pozostaje sytuacja pandemiczna i związa-
ne z nią obostrzenia. Producent obserwuje 
rosnące zainteresowanie kompaktowymi 
rozwiązaniami do druku, które sprawdza-
ją się zarówno w domach, jak i w biurach. 

Zwrócono też uwagę na rozwój sprzeda-
ży internetowej, co z kolei sprzyja dostaw-

 

n  Marcin Przybysz, właściciel, Toner Service
W tym roku sprzedaż materiałów eksploatacyjnych jest u nas wyraźnie niższa 

niż rok temu. Moim zdaniem jest to skutek wzrostu cen papieru. Użytkownicy 

oszczędzają papier i drukują mniej, zwykle tylko wtedy, kiedy muszą. Nie zmie-

niło się natomiast to, że nadal materiały alternatywne są zdecydowanie popu-

larniejsze niż produkty OEM. U nas proporcje sprzedaży to mniej więcej 80 do 

20 proc., czyli podobnie jak w zeszłym roku. Wśród poszczególnych produktów 

widzimy natomiast wzrost popularności tuszy do urządzeń ze zbiornikiem na 

atrament. 

n  Marta Trajdos, Printworld Arkadiusz Trajdos
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych znacznie wzrosła w czasie pandemii 

i w pierwszym półroczu była u nas na zbliżonym poziomie, co w ubiegłym. Do-

tyczy to zarówno klientów domowych, jak i firm. Przy czym u naszych klien-

tów nie widać zainteresowania oryginalnymi produktami. Nawet użytkownicy 

biznesowi preferują te alternatywne z uwagi na niższy koszt takich materiałów. 

Klienci, których obsługujemy, nie są zainteresowani modelem usługowym druku 

– wolą kupować urządzenia i mieć je na własność, jak też kupować do nich ma-

teriały eksploatacyjne. 

Zdaniem resellera

RAPORT DRUK

 Udziały tonerów i tuszy w sprzedaży w II poł. 2021 r.

Technologia Udział ilościowy (proc.) Różnica r/r (proc.) Udział wartościowy ( proc.)   Różnica r/r (proc.)

Tusze 64,4 0,6 26,8 6,6

Tonery 35,6 -0,4 73,2 3,1
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produkcji chipów, takich jak Applied Ma-
terials, LAM i KLA. Firmy chińskie kupiły 
w zeszłym roku od tych trzech fi rm sprzęt 
o wartości 14,5 mld dolarów. 

Zgodnie z założeniami w 2025 roku Pe-
kin planuje przejęcie 40 proc. światowej 
produkcji chipów 28-nanometrowych 
(w 2021 r. było to 15 proc.). Oznacza to, że 
Stany Zjednoczone, które nie mają własnej 
bazy produkcyjnej, mogą być zmuszone do 
nabywania komponentów półprzewodni-
kowych, takich jak mikroprocesory 28 nm, 
od chińskich producentów. 

datku dochodowego od osób praw-
nych na okres do 10 lat.

Chiny skupiły się na chipach 
28 nm, układach takich jak mi-
krokontrolery i układy zasilają-
ce, które są szeroko stosowane 
w samochodach, smartfonach 
i  innych urządzeniach elek-
tronicznych. W ciągu najbliż-
szych 10 lat wartość tego rynku 
ma wzrosnąć trzykrotnie, osią-
gając wartość 28,1 mld dolarów. 

Analitycy twierdzą, że to mą-
dra strategia: więk-
szość chipów, których 
potrzebują Chiny, to 
nie wysoko zaawansowa-
ne mikroprocesory, a  głów-
nie „proste robocze chipy”. 
Budowanie dużej liczby fa-

bryk produkujących tego typu kompo-
nenty elektroniczne zapewni Chinom 
samowystarczalność w tym zakresie. Do 
końca 2022 roku Chiny będą zaspokajać 
własną produkcją około 26 proc. swoje-
go zapotrzebowania krajowego na chipy. 
Budowanie niezależnych od dostawców 
i kooperantów zagranicznych łańcuchów 
produkcyjnych sprawi, że Państwo Środ-
ka stanie się najważniejszym dostawcą 
„prostych” procesorów (tych produkowa-
nych na bazie technologii pomiędzy 14  a 28 
nanometrów). 

USA na musiku 
Największy chiński producent chipów, 
spółka SMIC, zainwestowała w Szangha-
ju 8,9 mld dolarów w budowę fabryki chi-
pów 28-nanometrowych. W tym samym 
mieście fi rma Wingtech buduje podobny 
zakład, który będzie produkować chipy 
samochodowe. Chiny są już teraz najważ-
niejszym klientem producentów sprzętu do Fo
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L iza Lin i Dan Strumpf w artykule „Chi-
na Chases Chip-Factory Dominance—
and Global Clout” opublikowanym 24 

lipca br. w The Wall Street Journal przyj-
rzeli się efektom amerykańskich restrykcji 
wymierzonych w chińskie fi rmy technolo-
giczne, zwłaszcza w postaci ograniczenia 
dostępu do procesorów, jak też technologii 
i urządzeń służących do produkcji kompo-
nentów półprzewodnikowych. Wedle au-
torów artykułu działania administracji 
amerykańskiej dały efekt inny od zakłada-
nego, a mianowicie sprawiły, że Chiny są 
miejscem, gdzie powstaje naj-
większa liczba nowych fabryk 
półprzewodników… Co wię-
cej, wiele wskazuje na to, że 
w niedługim czasie kraje za-
chodnie będą uzależnione od 
Chin w zakresie dostaw wielu 
podstawowych chipów używanych w te-
lefonach komórkowych, samochodach, 
elektronice.

Zgodnie z aktualnymi danymi w chwili 
obecnej w Chinach powstaje 31 wielkich 
fabryk chipów, które mają uruchomić pro-
dukcję przed końcem 2024 roku. Na Tajwa-
nie w tym okresie zbudowanych zostanie 
19 fabryk, zaś w Stanach Zjednoczonych 12. 
Przy czym część z tych amerykańskich za-
kładów to fabryki fi rm zagranicznych (na 
przykład TSMC). 

Wymuszona rewizja strategii
Amerykańskie ograniczenia w  dostępie 
Chin do zaawansowanego sprzętu do pro-
dukcji chipów sprawiły, że Chiny musia-
ły zrewidować swoją strategię w zakresie 
chipów. W 2020 r. władze chińskie wpro-
wadziły nowe zachęty dla producentów, 
które zwiększyły ich zainteresowanie star-
szymi rozwiązaniami. Wśród tych zachęt 
znalazło się na przykład zwolnienie z po-

W niedługim czasie kraje zachodnie będą uzależnione od 
Chin w zakresie dostaw wielu podstawowych chipów.

OPINIE

Chiny liderem produkcji 
chipów dzięki… sankcjom 

Pekin skupił 
się na chipach 
28 nm.
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Wraz z  wojną i  praktycznie wyelimi-
nowaniem Rosji jako miejsca operacji lo-
gistycznych Chiny muszą zmienić wiele 
elementów w  swojej strategii gospodar-
czej, a także geopolitycznej. Dość zasadni-
czo też wpłynie to na stosunki z Niemcami, 
które po europejskiej stronie najwięcej za-
inwestowały w Nowy Szlak, bardzo stara-
jąc się pominąć Polskę. Więcej pisze o tym 
Jacek Bartosiak w artykule „Made in Po-
land/Wyprodukowane w Polsce” opubli-
kowanym w serwisie jednego z programów 
społeczności Business Dialog (wyproduko-
wanewpolsce.org.pl/artykuly/mip-jedwab-
nyszlak-06–22). 

Przywódcy Chin zdecydowali też, że chyba 
nie chcą już być fabryką świata, produku-
jąc wszystko, „mydło i powidło”. Z powodu 
lockdownów spada eksport, a firmy się za-
mykają. Jednak nie te wysoko technologicz-
ne! Shenzhen buduje 20 zaawansowanych 
parków przemysłowych dla firm telekomu-
nikacyjnych i zaawansowanych technolo-
gii, które będą obejmować 300 kilometrów 
kwadratowych. To w czasie lockdownów 
powstała najbardziej zaawansowana tech-
nologicznie bateria do samochodów elek-
trycznych Qilin, która może mieć o 13 proc. 

wyższą gęstość energii niż bateria cylin-
dryczna 46800 Tesli. 

CATL, wprowadzając na rynek Qilin, 
tym samym wyznaczył nowy rozdział 
w  branży akumulatorów. 
Bezmodułowa bateria zuży-
wa o 40 proc. mniej kompo-

nentów, ma o  15–20  proc. 

na kogo będzie pracował, od kogo kupował 
i komu sprzedawał oraz co. Więc chodzi nie 
o to, że nie będzie tak samo jak wcześniej, 
bo są jakieś obiektywne przeszkody, ale o to, 
że jest to intencjonalne globalne działanie.

Trzeba też pamiętać, że wraz z  wojną 
w Ukrainie – a o planowanej rosyjskiej agre-
sji Chiny zapewne wiedziały kilka miesię-
cy wcześniej – podupadł projekt Nowego 
Jedwabnego Szlaku w jego nitce europej-
skiej. Zniszczenie tego przedsięwzięcia 
uniemożliwia Chinom ekspansję w stronę 
Europy i stworzenie alternatywy dla gospo-
darczego porządku świata, którego wyra-

zem jest swoboda morskich 
szlaków handlowych gwa-
rantowana przez amerykań-
ską marynarkę wojenną.

Nowy Jedwabny Szlak to 
koncepcja wydajnego logi-
stycznie i prężnego gospo-
darczo połączenia z  Chin 
przez kraje Azji Środkowej 

i Europy Wschodniej z Europą Zachodnią 
z pominięciem kluczowych miejsc kon-
trolowanych przez mocarstwo morskie, 
jak Cieśnina Malakka, Kanał Sueski czy 
Cieśnina Gibraltarska.
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ańcuchy dostaw pękają po raz kolej-
ny, rosną problemy, ceny, braki… No 
cóż, świat godzi się z tą strategią Chin 

i szuka obejść. Cierpi, płaci i czeka na po-
wrót do starych zasad handlu oraz produkcji 
w Chinach. A jeśli strategia zero-covid jest 
strategią gospodarczą? Może jest to strate-
gia maksymalnego wychłodzenia popytu 
wewnętrznego, ale też zewnętrznego, aby 
w stosownym momencie wystartować z do-
godniejszej pozycji do jeszcze korzystniej-
szej ekspansji niż ta, która była wcześniej 
i która zbudowała potęgę gospodarczą oraz 
polityczną Chin. Chińczycy nie kupujący 
z powodu lockdownów również przyczy-
niają się do strat zachodnich producentów. 

A zachodnie korporacje, które masowo 
ulokowały tam produkcję 
– bo tanio, bo wielu poten-
cjalnych klientów – szyb-
ko nie odbudują u  siebie 
zdolności produkcyjnych. 
Wątpię, czy skutecznie bę-
dą wisiały u klamki Chin, 
które będą wolały świa-
tu zaproponować chińskie 
produkty, a  nie amerykańskie czy nie-
mieckie wyprodukowane w Chinach.

Obecna walka między mocarstwami i ich 
sojusznikami polega na formowaniu – rów-
nież przemocą – nowego podziału pracy 
i wartości dodanej świecie, czyli tego, kto 

W świecie przyjmuje się, że Chiny wprowadziły strategię 
zero-covid ze względów zdrowotnych. A jeśli to strategia 
gospodarcza?

OPINIE

Duszenie konsumpcji   
w co grają Chiny?

Firmy się 
zamykają… ale 
nie te wysoko 
technologiczne! 



woduje zerwanie wielu kontak-
tów i kontraktów biznesowych, 
ale też powstrzymuje odpływ cen-
nych specjalistów. 

Jeśli Chiny nie produkują aż tyle co wcze-
śniej, to znaczy również, że gromadzą zapa-
sy surowców, w tym również strategicznych 
dla produkcji komponentów elektronicz-
nych lub zapewniają sobie strategiczny do-
stęp do nich na przykład w Afryce, a może 
i w osłabionej Rosji. Własne surowce są sła-
bą stroną Chin, nie mają zbyt dużo zasobów, 
więc teraz koncentrują się na zabezpiecze-
niu tego dostępu. Kupują także surowce 
energetyczne, korzystając na sankcjach na-
łożonych na Rosję. Całkowity import ropy 
naftowej do Chin wzrósł w maju o prawie 
12 proc. 

Przy czym chiński import ropy naftowej 
z Rosji wzrósł o 55 proc. w porównaniu 
z rokiem poprzednim, do rekordowego 
poziomu w maju, wypierając Arabię Sau-
dyjską jako głównego dostawcę, ponieważ 
rafinerie zarobiły na dyskontowanych 
dostawach w  ramach sankcji nałożo-
nych na Moskwę w związku z jej inwa-
zją na Ukrainę. Również chiński import 
rosyjskiego skroplonego gazu ziemne-
go (LNG) wyniósł w maju br. prawie 400 
tys. ton, o 56 proc. więcej niż w maju 2021 
roku.

trampolina 
Chiny działają na rzecz recesji w zachod-
nim świecie. Ten świat będzie ją miał, po-
nieważ nie potrafi zatrzymać gospodarki 
i wrzucić ją na inny bieg, tak jak to zrobiły 
Chiny covidowymi kwarantannami i auto-
rytaryzmem. Recesja wynikająca z niedo-
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wyższy wskaźnik wykorzystania, wiąże się 
ze znacznie niższymi kosztami, zapewnia 
zasięg 1000 kilometrów i ma cztery razy 
większe obszary wymiany ciepła. Słowem, 
rewolucyjna zmiana gospodarczo-społecz-
na, nie tylko technologiczna, a jest to tylko 
jeden z przykładów ambicji Chin.

Wracając do Shenzhen, to zostało ono 
utworzone w  1979 roku w  pierwszej fa-
li reform gospodarczych w Chinach, które 
pozwoliły prywatnym przedsiębiorstwom 
odgrywać rolę w systemie kontrolowanym 
przez państwo. Shenzhen przekształciło 
się ze zbioru wiosek rolniczych w główny 
światowy port, w którym znajdują się jedne 
z wiodących chińskich technologii, finanse, 
nieruchomości i firmy produkcyjne.

Przez ostatnie cztery dekady miasto no-
towało co najmniej 20-procentowy roczny 
wzrost gospodarczy. Jeszcze w paździer-
niku analitycy Oxford Economics przewi-
dywali, że Shenzhen będzie najszybciej 
rozwijającym się miastem na świecie w la-
tach 2020–2022. Tymczasem odnotowało 
ono ogólny wzrost gospodarczy o zaledwie 
2 proc. w pierwszym kwartale tego roku, 
najniższy w historii miasta. Shenzhen po-
zostaje wprawdzie największym chińskim 
eksporterem towarów, ale jego zagraniczne 
dostawy spadły w marcu o prawie 14 proc. 

Jeśli Shenzhen przechodzi tak do-
głębne zawirowania, to znaczy, że 
cała - druga co do wielkości - go-
spodarka świata podąży również 
w tym samym kierunku. 

Nie pomoże fakt, że Chińczycy 
nie podróżują zagranicę i też ma-
ło kto jest w stanie przyjechać do 
Chin. Przypomnijmy sobie, jak to 
wyglądało w  czasie zimowych 
igrzysk olimpijskich. To też po-

boru surowców i  komponentów –  a  nie 
z braku pieniądza na konsumpcję – ozna-
cza, że na zachodzie wszystkiego będzie 
mało, mimo że będzie w znacznie wyższej 
cenie. Ale to wcale nie znaczy, że za ma-
ło… pod warunkiem rozwoju innych pro-
duktów i usług. To jest kwestia również 
postaw konsumenckich i innowacyjności, 
nie tylko strategii gospodarczych państw, 
branż i firm. 

Świat zachodu widzi w covidowych lock-
downach w Chinach nieszczęście Chińczy-
ków lub objaw ich szaleństwa. Nie potrafi 
się oderwać od zachodniego stylu myślenia 
o sukcesie i zysku oraz stereotypowych wy-
jaśnień tego, jak działa reszta świata.

Chińczycy zaczekają, aż będą mogli za-
proponować światu produkty o znacznie 
większej wartości dodanej i po znacznie 
wyższej cenie, niewykluczone, że z zapłatą 
w cyfrowym juanie. Przestaną być fabryką 
świata, zaczną być pierwszym mocarstwem 
świata. Chińczycy, nad którymi ubolewamy, 
że stracili biznesy w lockdownach, na pew-
no je odbudują i zrobią jeszcze lepsze inte-
resy niż dotąd.

  i eksportu: 

Iwona D. Bartczak
partner Business Dialog, szefowa Klubu 

Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Artykuł 
pierwotnie ukazał się w „Made in Poland/

Wyprodukowane w Polsce”, serwisie jednego z 
programów społeczności Business Dialog 

(www.businessdialog.pl). 
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Niewykluczone, że założyciele HYCU wzo-
rowali się na twórcach Veeam, którzy zaczę-
li swoją przygodę z biznesem dostarczając 
narzędzia do backupu maszyn wirtualnych 
VMware’a. Czy HYCU osiągnie podobny 
sukces? Na razie za wcześnie na odpowiedź 
twierdzącą, aczkolwiek startup z Bostonu 
znajduje się na dobrej drodze do tego celu. 
W ciągu minionych czterech lat fi rma roz-
szerzyła swoje portfolio oprogramowania 
do backupu dla chmur Google Cloud, AWS 
oraz Microsoft Azure. Wpisuje się przy tym 
w najnowszy trend oferując backup w śro-
dowisku multi-cloud. 

Początkowo HYCU wyszło z głębokiej ni-
szy, rzucając rękawicę liderom rynku. Obec-
nie z rozwiązań tej marki korzysta ponad 
3 tysiące klientów z 75 krajów, w tym takie 
koncerny, jak: Pfi zer, Broadcom Honeywell 
czy Toshiba. Niedawno fi rma uruchomiła dla 
swoich klientów bezpłatną usługę oceny go-
towości na atak ransomware R-Score, którą 
opracowała wspólnie ze specjalistami Man-
diant – znanego dostawcy systemów cyber-
bezpieczeństwa (w tym roku został przejęty 
za 5,4 miliardów dolarów przez Google’a). 
Dalsze plany HYCU zakładają wejście na 
nowe rynki, wzbogacenie oferty w zakresie 
SaaS, a także rozwój współpracy z kanałem 
partnerskim. 

Lightbits Labs, podobnie jak HYCU, otrzy-
mał w  czerwcu środki fi nansowe, które 
umożliwiają fi rmie dalszy rozwój systemu 
pamięci masowej bazującej na nośnikach 
NVMe. Startup rozpoczął swoją działal-
ność w 2016 roku, a jego założyciele są nie 
tylko autorami rozwiązania typu Software 

Defi ned Storage, ale również standardu 
NVMe/TCP, który pod koniec 2018 roku zo-
stał ratyfi kowany przez konsorcjum NVM 
Express. 

Lightbits podczas projektowania swoje-
go autorskiego systemu wzorował się na in-
frastrukturze IT używanej przez Amazona, 
Google’a czy Facebooka. Jednym z jej naj-
większych walorów jest łatwe skalowanie 
powierzchni dyskowej, niezależne od mo-
cy obliczeniowej. Rozwiązanie Lightbits 
to zdefi niowany programowo system pa-
mięci masowej wykorzystujący serwer x86 
z nośnikami NVMe, przeznaczony do pra-
cy w dowolnym środowisku chmurowym, 
w tym także w zastosowaniach multi-cloud. 

Na rynku pamięci masowych pojawia się coraz więcej producentów, którzy kierują swoją ofertę 
do klientów biznesowych. 

W branży pamięci masowych, 
która wydaje się być opanowa-
na przez kilka koncernów, jest 

sporo miejsca dla mniejszych graczy ofe-
rujących innowacyjne rozwiązania. Takim 
właśnie fi rmom poświęcone było spotkanie 
Technology Live! w Londynie. Uczestniczy-
ło w nim czterech producentów, którzy po-
woli wchodzą na ten rynek bądź są na nim 
obecni już od dłuższego czasu, ale dopiero 
niedawno podjęli próbę dotarcia do szer-
szego grona klientów. Do tej pierwszej gru-
py należą HYCU oraz Lightbits Labs. 

I choć, mówiąc metaforycznie, pogoda 
dla startupów wyraźnie się pogarsza, to obie 
te fi rmy otrzymały w ostatnich miesiącach 
poważny zastrzyk fi nansowy. W przypadku 
HYCU było to 53 miliony dolarów, a w gro-
nie inwestorów znaleźli się: Bain Capital, 
Acrew Capital, Atlassian Ventures i Cisco 
Capital. Natomiast Lightbits Labs pozyska-
ło 42 miliony dolarów kapitału od Atreides 
Management, Celesta, Cisco Investments, 
Dell Technologies Capital oraz Micron 
Technology. 

HYCU zadebiutowało na rynku w 2018 roku, 
a jego dwaj założyciele – Goran Garevski i Si-
mon Taylor – mieli dość nietypowy pomysł 
na rozpoczęcie biznesu. Otóż doszli do wnio-
sku, że zaczną opracowywać specjalistycz-
ne oprogramowanie do backupu danych 
przetwarzanych przez systemy hiperkon-
wergentne Nutanix. Choć rozwiązania HCI 
znajdowały się wówczas na fali wznoszącej, 
a Nutanix rozdawał karty w tym segmencie 
rynku, to mimo wszystko jego grupa docelo-
wa była dość ograniczona. 

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Pamięci masowe: Pamięci masowe: 
alternatywa dla liderów
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Podstawowa konfi guracja produktu za-
czyna się od trzech serwerów, a  kolejne 
jednostki można dodawać w  dowolnym 
momencie bez zakłócania pracy całego sys-
temu, przy czym klaster jest dynamicznie 
równoważony. Podobnie jest, kiedy użyt-
kownik dołącza nowe nośniki NVMe. 

– Całkowity koszt posiadania naszego pro-
duktu jest o 80 procent niższy w porównaniu 
z DAS, Software Defi ned Storage czy macie-
rzami SAN. To przede wszystkim zasługa in-
teligentnego systemu zarządzania pamięcią 
fl ash, który pozwala nawet dwudziestokrotnie 
wydłużyć żywotność nośników QLC, a także 
efekt redukcji danych czy braku hiperwizorów 
w węzłach storage – podkreśla Kam Eshghi, 
CSO Lightbits.

Kierowany przez niego startup jedną ze 
swoich przewag nad konkurentami upatru-
je w zastosowaniu protokołu NVMe-over-
-TCP, który gwarantuje niskie opóźnienia 
i nie wymaga inwestycji w nowy sprzęt. 

Dla pracowników 
hybrydowych 
Wraz z wykładniczym wzrostem ilości nie-
ustrukturyzowanych danych wśród przed-
siębiorców pojawiły się obawy o  koszty 
generowane przez rozrost systemów pamię-
ci masowych. Wykładniczy przyrost danych 
zwiększa wyzwania związane ze zdalnym 

dostępem, udostępnianiem plików, wysoką 
dostępnością, ciągłą dostępnością danych 
i tworzeniem kopii zapasowych. Oczywi-
ście w szczególnie trudnej sytuacji znajdują 
się fi rmy wielooddziałowe. 

Nie bez przyczyny dużą popularność zdo-
bywają rozwiązania pozwalające współ-
dzielić i synchronizować dane pomiędzy 
serwisami w  chmurze a  urządzeniami 
znajdującymi się w różnych lokalizacjach. 
Rywalizacja w tym segmen-
cie rynku jest bardzo cieka-
wa, gdyż obok największych 
dostawców usług chmuro-
wych silną pozycję zdołał 
wywalczyć NetApp, na któ-
rego mocno napierają mniej-
si gracze, w tym Komprise, 
Nasuni czy CTERA. W tym 
gronie szerzej nieznanym 
vendorem jest Peer Software.
 Ta amerykańska fi rma, z sie-
dzibą główną w Los Angeles, działa już od 
1993 roku. Co ciekawe, od początku była sa-
mowystarczalna i nie korzystała z funduszy 
venture capital. Flagowym produktem Peer 
Sofware jest globalna usługa dystrybucji pli-
ków. Przy czym zdolności systemu Peer So-
ftware do szybkiej instalacji oraz integracji 
z istniejącymi rozwiązaniami w środowisku 
lokalnym i chmurowym pozwalają zaosz-
czędzić na inwestycji w dodatkowy sprzęt, 
potrzebny do wdrożenia rozproszonego sys-

temu plików. 
– Wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom rozproszonych fi rm wie-

looddziałowych. Przykładowo, 
często borykają się z takimi pro-
blemami jak powolny dostęp 
do plików w sieciach WAN. To 
zmniejsza produktywność pracy 

i powoduje frustrację użytkow-
ników – mówi Jimmy Tam, 

CEO Peer Software.
Peer Software zawarło 

niedawno strategiczny 
sojusz z Pulsar Security, 
aby monitorować i ana-

lizować pojawiające się 
i ewoluujące wzorce ata-

ków oprogramowania ran-
somware oraz złośliwego 

oprogramowania na 
nieustrukturyzowane 
dane. 

Autonomiczna ochrona 
danych 
Według IDC globalny wzrost danych się-
gnie w 2025 roku poziomu 175 zettabajtów. 
Lwia część z nich to zimne, nieustruktu-
ryzowane dane, które często są wrażliwe 
i muszą być odpowiednio chronione. To dla 
niemieckiej fi rmy iTernity, która od 2004 
roku działa w segmencie archiwizacji da-
nych, stanowi dużą szansę na wyjście poza 

lokalny rynek. 
– Musimy pamiętać, że nie 
każdy klient zarządza setka-
mi terabajtów, jednak wraz 
z  oczekiwanym wzrostem 
ilości danych i  postępują-
cą cyfryzacją nawet klienci 
z  mniejszymi wolumenami 
danych stają przed poważny-
mi wyzwaniami – podkreślał 
Ralf Steinemann, CEO iTer-
nity, podczas tegorocznego 

spotkania Technology Live!. 
Niemieccy specjaliści posiadają w swoim 

portfolio dwa rozwiązania. Pierwsze z nich 
to oprogramowanie middleware służące do 
archiwizacji, które integruje się z istniejącą 
w organizacjach infrastrukturą. Drugi pro-
dukt jest autonomiczną platformą przecho-
wującą kopie zapasowe i wszystkie dane 
archiwalne użytkownika. System pracuje 
w środowisku lokalnym, ale czerpie wzo-
ry z usług chmurowych. Oprogramowanie 
zaprojektowano w taki sposób, aby nie wy-
magało ingerencji ze strony administratora 
pamięci masowych. Rozwiązanie jest moni-
torowane przez iTernity, a wszelkie błędy są 
wykrywane i naprawiane samoistnie przez 
ten właśnie system. 

– Zarządzanie naszą platformą zaj-
muje o  sześćdziesiąt jeden procent mniej 
czasu w porównaniu z podobnymi rozwią-
zaniami oferowanym przez dostawców 
usług chmurowych. Jeszcze korzystniej 
wygląda to na tle konkurencyjnych roz-
wiązań pracujących w  środowisku lokal-
nym – zapewnia Marta Borasio, Product 
Manager w iTernity. 

Firma ta sprzedaje produkty poprzez ka-
nał partnerski. Poza tym blisko współpracuje 
z HPE, w efekcie czego rozwiązania iTerni-
ty są dostępne za pośrednictwem HPE Gre-
enLake. Niemiecki dostawca posiada 1200 
klientów, wśród których znajduje się między 
innymi polski Orlen.

Nawet klienci 
z mniejszymi 
wolumenami 
danych stają 
przed poważnymi 
wyzwaniami.
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Wartość inwestycji venture capital w Polsce w II kw. 2022 r. wyniosła 

916 mln zł. Przeprowadzono 93 transakcje, w które zaangażowanych 

było 111 funduszy – wynika z danych PFR Ventures i Inovo Venture 

Partners. Tym samym od początku 2022 r. do polskich startupów tra-

fiło w sumie ponad 2 mld zł. To o 76 proc. więcej niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku. Natomiast w II kw. br. wartość transakcji była 

nieznacznie mniejsza niż rok wcześniej (936 mln zł), przy czym aż 

72 proc. inwestycji pochodziło od międzynarodowych VC. W ocenie 

ekspertów, pomimo słabych nastrojów na świecie, polski ekosystem 

startupowy utrzymuje swój potencjał, a zachowanie obecnego trendu 

może przełożyć się na rekord finansowania w kwocie ponad 4 mld zł 

w całym br. Wyzwaniem będzie jednak przystosowanie się przedsię-

biorców i funduszy do operowania w obecnych warunkach.
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU

CRN nr 8/202258

Blisko 1 mld zł dla polskich startupów 
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Wpływ recesji na prognozę wydatków na ICT w Europie (wzrost 
wydatków rok do roku)

Standardowy 
scenariusz

Liczba i wartość transakcji venture capital w Polsce

Wartość (mln zł) Liczba

II kw. 2022 916 93

I kw. 2022 1159* 98

IV kw. 2021 1864** 102

III kw. 2021 582 111

II kw. 2021 936 118

I kw. 2021 243 94

* w tym megarundy (duże transakcje zaburzające statystykę) to 560 mln zł
**w tym megarundy to 600 mln zł

3,7%

4,3%

2,2%
1,8%

Scenariusz 
recesji

Rok 2022 Rok 2023

Standardowy 
scenariusz

Scenariusz 
recesji

Recesja w Europie uderzy w rynek sprzętu
Wydatki na ICT w Europie wzrosną o 3,7 proc. w 2022 r. – prognozuje 

IDC. Jeśli jednak ziści się scenariusz recesji, w tym roku branża wyj-

dzie na plus tylko o 2,2 proc., a co gorsza, w 2023 r. dynamika może 

wyhamować jeszcze bardziej (do poziomu 1,8 proc. rok do roku).

Możliwa recesja będzie miała duży wpływ na wydatki na urządzenia, 

ale nie uderzy aż tak silnie w takie obszary rynku, jak urządzenia za-

bezpieczające, IaaS, oprogramowanie oraz sprzęt telekomunikacyjny 

– prognozują analitycy IDC. Przewidują przy tym, że pogarszające się 

warunki ekonomiczne spowolnią popyt na komputery i tablety, 

prowadząc do powstania dużych zapasów. 

Dodatkowo recesja może wpłynąć na rynek infrastruktury 

w Europie, który już teraz boryka się z problemami logi-

stycznymi i brakiem komponentów. Ponadto rosnące stopy 

procentowe zmuszą firmy do ograniczania kredytowania 

w bankach, co spowolni popyt.
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Rynek Pro AV pokaże swą moc
Przychody z profesjonalnych systemów AV w 2022 r. przekroczą poprzedni szczyt 

z 2019 r. – prognozuje organizacja branżowa Avixa. Po silnym 2021 r., kiedy wzrost 

przychodów z „pro AV” przekroczył oczekiwania i osiągnął 11 proc., w roku 2022 zano-

si się na to, że wydatki osiągną nie widzianą dotąd wartość 263 mld dol. 

Wprawdzie w nadchodzących latach wzrost osłabnie, ale nadal będzie niemały – średnio 

5,9 proc. rocznie w latach 2022–2027 – twierdzi Avixa. Nawet w czasach spowolnienia 

gospodarczego wydatki na profesjonalne AV nadal zatem będą rosnąć szybciej niż PKB 

większości krajów. Region EMEA, mimo skutków wojny, również powinien osiągnąć 

solidny wzrost. Do tej pory silnie inwestowano w rozwiązania, które pomagały przysto-

sować się do pandemii, takie jak wideokonferencje i edukacja. Teraz popyt przenosi się 

między innymi na pro AV, wykorzystywane podczas różnych wydarzeń i instalowane 

w obiektach. Ten segment znów roz-

kwitł i ma wzrosnąć z 30,7 mld dol. 

w 2022 r. do 47,2 mld dol. (średnio 

9 proc. co roku) w 2027 r. Wydatki 

w sektorze transportu zwiększą 

się z 11,8 mld dol. do 18,3 mld dol. 

w 2027 r. (6,8 proc. co roku). Z uwagi 

na koniec lockdownów będą spadać 

natomiast nakłady na rozwiązania 

„pro AV” kupowane dotąd do domów. 

Hamulcem projektów pozostaną jed-

nak problemy z łańcuchem dostaw. 

Co gorsza, osiągają szczyt właśnie 

teraz, gdy popyt jest rekordowy.

Monitory: „szczyt sezonu bez szczytu”
Popyt na monitory LCD słabnie. Według analityków TrendForce’a tegoroczne dostawy wyniosą 139,9 mln sztuk, co oznacza spadek 

o 3,5 proc. rok do roku. Przy czym drugie półrocze ma być gorsze niż pierwsze sześć miesięcy tego roku. Na popyt konsumencki w Europie 

od II kw. br. negatywnie wpływa wojna i inflacja, choć zapotrzebowanie na modele biznesowe nadal jest wyższe niż rok temu. Jednak więk-

szość zamówień na sprzęt dla firm została zrealizowana do końca II kw. br., a dynamika nowych zakupów siada. Dobra wiadomość jest taka, 

że zmniejszyło się zatłoczenie portów i niedobór kontenerów. 

W II kw. br. czas transportu monitorów z Chin do Europy skrócił 

się o około 2 – 3 tygodnie w porównaniu do I kw. br. Ponieważ 

popyt słabnie, poziom zapasów wszystkich marek gwałtownie 

wzrósł. Zdaniem analityków najszybszym sposobem na opróż-

nienie magazynów jest ograniczenie zakupów komponentów 

i wprowadzenie agresywnych promocji. Jednak strategia, którą 

markowi producenci stosują do kontrolowania zapasów, może 

zwiastować „szczyt sezonu bez szczytu” – zapowiadają analitycy.
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Dostawy monitorów LCD w 2022 r.

Dostawy (mln szt.) Różnica rok do roku (proc.)

I kw. 2022 r. 36 -2,6

II kw. 2022 r. 36 -0,1

III kw. 2022 r.* 34 -5,4

IV kw. 2022 r.* 33 -2,4

Bez recesji na polskim rynku PC 
Sprzedaż komputerów przez dystrybu-

torów w Polsce wzrosła w II kw. 2022 r. 

o 8,7 proc. rok do roku – ustalił Context. 

Polski rynek wyróżniał się na plus na 

tle Europy, gdzie spadek był wyraźny. 

Dystrybutorzy dostarczyli klientom 

o 15 proc. mniej notebooków oraz 

o 7 proc. mniej desktopów. W większości 

krajów sprzedaż na rynku PC w minionym 

kwartale była niższa niż w analogicznym 

okresie poprzedniego roku. 

Jednakowoż pod względem wartości 

sprzedaży nie było tak źle. W przypadku 

notebooków „dołek” okazał się 4-procen-

towy, natomiast obrót na desktopach był 

podobny jak przed rokiem. To z jednej 

strony efekt rosnących cen sprzętu, ale 

też zmiany miksu produktowego, a więc 

wzrostu udziału modeli z wyższych półek. 

Tym niemniej w wielu krajach europejskich 

są już nadmiarowe zapasy sprzętu, głównie 

konsumenckiego. Co gorsza, pod koniec 

kwartału odnotowano słabnięcie popytu ze 

strony klientów biznesowych ze względu 

na panującą niepewność w gospodarce. 

Dobrą wiadomością jest natomiast znaczna 

poprawa dostępności pecetów.
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*Prognoza

Prognoza wydatków na 
profesjonalne AV na świecie 

(mld dol.)

2021 20272022

238
263

351
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993–2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

w firmach: Oracle, DEC Polska, 2SI, 
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W trakcie 
dużych zmian 

większość 
inżynierów 

powinna być 
na miejscu. 

8 lipca o godz. 2:27 w nocy inżynie-
rowie kanadyjskiego operatora Ro-
gers Communications rozpoczęli 

szósty etap procesu modernizacji rdze-
nia infrastruktury teleinformatycznej 
obsługującej sieci komunikacji bezprze-
wodowej i szerokopasmowej dla ponad 
10 milionów abonentów. Po 4:43 rano za-
uważono coraz większe zakłócenia ruchu 
w sieci oraz niezwyczajne przeciążenia 
ruterów. Abonentów zaskoczyły głuche 
telefony komórkowe i przewodowe oraz 
brak dostępu do internetu i telewizji, jak 
też niedziałające karty debetowe. Nic, co 
korzystało z sieci Rogersa, nie działało po-
prawnie. Szczególnie niepokojący był brak 
możliwości skorzystania z numeru awa-
ryjnego 911, służącego do wzywania kare-
tek, straży pożarnej, policji…

Dostępu do internetu i kontaktu z fi r-
mą zostali pozbawieni również pracujący 
zdalnie inżynierowie operatora. Rozpo-
częli więc przełączanie się na sieci in-
nych operatorów, co było częścią planu 
awaryjnego z 2015 roku, kiedy to specja-
liści Rogersa dostali zapasowe karty SIM 
oraz konta internetowe do zewnętrznych 
usługodawców. Jednak przypomnienie so-
bie haseł oraz konieczność przejścia dwu-
stopniowej autoryzacji, w tym poprzez 
(właśnie upadłą!) sieć Rogersa było trud-
ne. Pozostało im jak najprędzej udać się fi -
zycznie do centrum fi rmy. W końcu udało 
się o katastrofi e powiadomić też CTO fi r-
my, który bawił akurat w Portugalii i roz-
począł gorączkowe starania o powrót do 
Toronto. Uzasadnione stało się pytanie, 
dlaczego przy tak poważnej operacji ser-
wisowej nie było go na miejscu? No cóż, 
odpowiedź nie była dla niego korzystna 

i zarząd Rogersa szybko wymienił go na 
kogoś innego. 

Początkowo przyjmowano, że przyczy-
ną problemów jest jakiś cyberatak, o czym 
zawiadomiono też konkurencyjnych ope-
ratorów. Ci jednak stwierdzili, że z  ich 
punktu widzenia to sieć Rogersa ma po-
ważne kłopoty z obsługą protokołu BGP, 
między innymi wycofuje prefi ksy adreso-
we, zanika ruch wychodzący, a wchodzący 
– tylko czasem przyjmowany – znika w za-
pętleniach. Okazało się, że to w trasowaniu 
w sieci Rogersa tkwi przyczyna tej awarii. 
Obaj konkurencyjni operatorzy zaofero-
wali przejęcie obsługi abonentów Rogersa 
przez własne sieci, ale technicznie okazało 
się to niemożliwe, gdyż scentralizowana 
baza danych użytkowników była z powo-
du tej awarii niedostępna. 

Oczywiście rozpoczęto poszukiwanie 
pierwotnej przyczyny awarii. O 3:20 w no-
cy Rogers „ćwierkał” na Twitterze (cieka-
we, jak pozbawieni sieci abonenci mogli 
to przeczytać…), że ich zespół techniczny 
intensywnie pracuje nad przywróceniem 
serwisów sieci – a to znaczy, że jeszcze nic 
konkretnego nie wiedzieli. Dwie godziny 
później zakomunikowali, że dalej próbują 
rozwiązać problem oraz obiecali abonen-
tom rabaty na usługi. Swoją drogą potem 
okazało się, że będzie to fi rmę Rogers kosz-
tować w IV kwartale 150 milionów dola-
rów kanadyjskich. 

O 9:52 wieczorem poinformowano, że 
Rogers rozpoczyna przywracanie usług 
telefonii komórkowej. Widać inżynie-
rowie znaleźli już przyczynę w skrypcie 
wprowadzonym do ruterów. Operator 
wykorzystuje rutery od różnych dostaw-
ców i w przypadku jednego z typów wpro-

Kanada: 
Na podstawie doniesień zza oceanu postaram się opisać poważną awarię sieci 
teleinformatycznej jednego z trzech wiodących operatorów kanadyjskich. 
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wadzony skrypt spowodował usunięcie 
fi ltrów trasowania zapobiegających zatło-
czeniu ruterów, co spowodowało ich „za-
tkanie” i „zablokowanie” sieci. O 7:01 rano 
w sobotę 9 lipca usługi sieci były już do-
stępne dla większości jej użytkowników, 
ale sieć odzyskała pełnię funkcjonalności 
dopiero pod koniec weekendu. 

Zaraz po tym dyrektor generalny Ro-
gersa zapowiedział i  wycenił rozdzie-
lenie sieci na sieć obsługi komunikacji 
bezprzewodowych oraz sieć komunika-
cji przewodowych na 250 milionów dola-
rów kanadyjskich, a także, dla poprawienia 
niezawodności, zapowiedział inwestycje 
rzędu 10 miliardów w ciągu 3 lat – na testo-
wanie i nadzór, oczywiście z wykorzysta-
niem sztucznej inteligencji. Ta deklaracja 
skierowana do klientów Rogersa była też 
istotna dla uspokojenia regulatora oraz 
agencji rządowych, którzy zażądali śledz-
twa w  sprawie awarii. Rogers planuje 
wkrótce przejąć innego, mniejszego ope-
ratora, a po takiej awarii może obawiać się 
o brak zgody. 

A czego nas powinna nauczyć ta kata-
strofa systemu sieci teleinformatycznej? 
Poniżej pięć nasuwających się wniosków. 
Po pierwsze, procedura modernizacji i mo-
dyfi kacji systemu, nawet łącznie z wpi-
sywaniem pojedynczych linii skryptów 
powinna być najpierw wdrożona i dokład-
nie przetestowana na drugim, w mniejszej 
skali, ale identycznym funkcjonalnie i wy-
korzystującym tego samego typu elemen-
ty systemie z testowym obciążeniem. A tu 
chyba zastosowano zasadę „wdróż dzisiaj, 
napraw jutro”. 

Po drugie, tworzenie mega, a nawet giga 
systemu konsolidującego w sobie wszyst-
kie potrzebne funkcje znacząco utrudnia 
jego administrowanie i naraża go na „upa-
dek” nawet z powodu drobnego lokalnego 
błędu w oprogramowaniu lub awarii urzą-
dzenia, ewentualnie wskutek cyberataku. 
Lepszym rozwiązaniem jest utworzenie 
rodziny (grona, klastra) systemów wypo-
sażonych w potrzebne funkcjonalności, 
nawet wzajemnie redundantne i dobrze 
ze sobą skomunikowane. 

Po trzecie, w przypadku istotnej ope-
racji modernizacji systemu większość in-
żynierów powinna być fi zycznie obecna 
w centrum komputerowym, dysponując 
bezpośrednim połączeniem z modyfi ko-

wanym systemem. Inżynierowie pracu-
jący zdalnie, obserwując zewnętrzne, 
z punktu widzenia użytkownika, działanie 
systemu muszą mieć jednocześnie nieza-
leżny kontakt z centrum.

Po czwarte, specjaliści pracujący zdal-
nie oraz zwykli użytkownicy oraz fi rmy ko-
rzystające z systemu teleinformatycznego 
jednego operatora powinni zapewnić so-
bie też dostęp do takiego systemu u innego 
operatora, weryfi kując często poprawność 
działania tej opcji (nawiasem mówiąc, ju-
tro idę przenieść numer jednej z moich ko-
mórek do innego operatora, bo dotychczas 
wszystkie są u tego samego). 

Po piąte, warto dla każdego takiego sys-
temu opracować zasady jego zarządza-
nia i odtwarzania w sytuacji całkowitego 
lub lokalnego braku zasilania (u mnie na 
przykład dostęp do internetu znika nawet 
po chwilowym zaniku zasilania i dopiero 
po zgłoszeniu awarii jest prawie natych-
miast przywracany). 

Zapewne dla grona czytelników pisma 
CRN są to stwierdzenia dobrze znane. Na-
tomiast CTO Rogersa chyba tego nie wie-
dział i dlatego wyleciał z intratnej posady. 
Tym bardziej, że Rogers miał już podobną 
awarię rok wcześniej… 

Dziękuję Markowi Nowickiemu z Kanady 
za dostarczenie informacji zawartych w tek-
ście, a Zbyszkowi Bieleckiemu za cenne ko-
mentarze z miejsca zdarzenia. 
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  Czy wakacje na uczelni to dla dzia-
łu informatycznego czas odpoczynku, 
czy wręcz przeciwnie? 
Janusz Stańczak Dla IT nie jest to czas 
przestoju. Czasami nawet mamy więcej 
pracy niż w ciągu roku akademickiego, po-
nieważ musimy do września przygotować 
systemy na nowy okres działania. W okre-
sie wakacyjnym możemy też zrobić to, cze-
go nie można przeprowadzić w miesiącach 
nauczania. Generalnie, dostarczamy war-
tość dla około pięciu tysięcy pracowników 
oraz dwudziestu ośmiu tysięcy studen-
tów wszystkich typów studiów – przy ta-
kiej liczbie „klientów wewnętrznych” nie 
ma możliwości wakacyjnego zwolnienia 
obrotów.

n Czym zatem zajmujecie się w tego-
roczne wakacje?
Nasz obszar działań jest generalnie bar-
dzo szeroki. Musimy odświeżyć platformę 
wsparcia edukacji – wyczyścić ją z tego, co 
było stosowane w ciągu poprzedniego roku 
akademickiego i wprowadzić nowe rozwią-
zania na kolejny rok. Prowadzimy też prace 
nad nowymi projektami. Na bieżąco trwają 
konsultacje z użytkownikami kluczowymi 
i końcowymi w różnych obszarach – m.in. 
logistyki i zaopatrzenia, rekrutacji na stu-
dia, kwaterunku studentów oraz stopniowa 
implementacja dedykowanych systemów 
lub dołożenie kolejnych modułów do już 
istniejących systemów, na przykład kolej-
nych funkcji systemu ERP. Poza tym, na 
bieżąco zajmujemy się twardą infrastruk-
turą – sieciami, serwerami, przygotowu-
jąc rozwiązania pod kątem nowego roku 
akademickiego. 

do tej pory nie dorównuje USOS-owi. Ob-
sługa uczelni jest bardzo skomplikowana, 
to rodzaj swoistej korporacji, a rynkowym 
rozwiązaniom wciąż wiele brakuje, że-
by spełnić nasze specyfi czne wymagania. 
Twórcy USOS-a natomiast bardzo dobrze 
wiedzą, czego uczelnie potrzebują i two-
rzony przez MUCI system wychodzi na-
przeciw tym potrzebom. Przy czym akurat 
teraz stos technologiczny USOS-a będzie 
podlegać pewnym zmianom, a MUCI pla-
nuje realizować to etapowo.

n A co ze wspomaganiem działalności 
naukowej na uczelni?
Dorobek naukowy uczelni jest przetwa-
rzany w  autorskim Systemie Informacji 
Naukowej OMEGA-PSIR. Odzwiercie-
dlone są w nim poszczególne etapy pracy 
naukowej –  od realizacji projektów na-
ukowych po raportowanie do Zintegrowa-
nego Systemu Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on. Ważną rolę na 
uczelni pełni też system biblioteczny. Tutaj 
korzystamy z rynkowego produktu Aleph. 
Działa dobrze, ale przymierzamy się do 
systemu działającego w chmurze – prze-
glądamy funkcje, rozpoznajemy ofertę ryn-
kową. Jedną z pożądanych funkcji ma być 
możliwość sprawdzania na bieżąco zaso-
bów baz czasopism czy baz bibliotecznych
w sieci.

n W jaki sposób odbywa się zarządzanie 
środowiskiem IT na Politechnice War-
szawskiej? Na ile jest scentralizowane?
Staramy się centralizować nasze działania 
w jak największym zakresie. Na razie jed-
nak zarządzanie zasobami IT jest jeszcze Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

„Docelowo chcemy doprowadzić do jak największej centralizacji zarządzania środowiskiem IT. 
Przy czym planujemy centralizować nie tylko systemy czy usługi, ale też i kompetencje, żeby 
optymalnie wykorzystać posiadane zasoby” – mówi dr inż. Janusz Stańczak, dyrektor Centrum 
Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.  

centralizacja
Kierunek: 

n Do czego uczelnia wykorzystuje sys-
tem ERP? 
ERP służy do zarządzania gospodarką wła-
sną uczelni – głównie kadrami, płacami, lo-
gistyką, fi nansami, księgowością, portalem 
pracowniczym, hurtownią danych i wielo-
ma innymi rzeczami. Teraz wprowadza-
my nowe rozwiązania z zakresu logistyki 
i zaopatrzenia. To wymaga dużego prze-
organizowania procesów logistycznych 
i wypracowania rozwiązań pod kątem wy-
magań systemu. Politechnika Warszawska 
ma dużą bazę lokalową, bo posiada ponad 
100 budynków w różnych częściach War-
szawy, w Płocku oraz w innych miejscowo-
ściach. Chcemy tymi zasobami sprawnie 
zarządzać i efektywnie je wykorzystywać.

n A jaki system wykorzystujecie do ob-
sługi studiów?
Korzystamy, jak wiele innych uczelni, z sys-
temu USOS (Uniwersytecki System Obsługi 
Studiów), który zawiera wszystkie modu-
ły związane z przebiegiem studiów – od 
rekrutacji po wydanie dyplomu. Jest on 
utrzymywany i rozwijany przez Między-
uniwersyteckie Centrum Informatyzacji, 
tzw. MUCI. Korzysta z niego obecnie oko-
ło osiemdziesięciu uczelni w całym kraju. 
Mogą one proponować wprowadzanie wła-
snych pomysłów, rozwiązań, funkcji, czy 
wręcz modułów, ale za zarządzanie całym 
rozwojem USOS-a odpowiada MUCI.

n Jak USOS sprawdza się w praktyce?
Jest bardzo przydatny na uczelni, uwzględ-
nia całą specyfi kę funkcjonowania szkół 
wyższych. Otrzymujemy różne oferty na 
tego typu rozwiązania z rynku, ale żadne 
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środowisko hybrydowe – co specyfi czne 
lokalnie, a co wspólne – w chmurze. 

n Które grupy użytkowników –  stu-
denci, naukowcy, pracownicy admi-
nistracyjni –  są obecnie najbardziej 
zainteresowane wykorzystaniem moż-
liwości oferowanych przez IT?
Po pandemii nie ma takiej grupy, która nie 
byłaby zainteresowana wykorzystaniem 
IT. Zresztą samo otoczenie wymusza po-
sługiwanie się w coraz większym zakresie 
nowymi technologiami. Pandemia posu-
nęła nas pod względem wykorzystania in-
formatyki o kilka lat do przodu – zarówno 
w zakresie wyposażenia, umiejętności, jak 
i mentalności. Trudno znaleźć kogoś, kto 
nie chciałby korzystać z rozwiązań infor-
matycznych, nawet wcześniejsi sceptycy 
są już przekonani do nowych technologii. 
Zdecydowana większość, zarówno po stro-
nie pracowników Politechniki, jak i po stro-
nie studentów, jest dzisiaj przysposobiona 
informatycznie. Zawsze będą ci mniej i bar-
dziej zaangażowani, nie ma już jednak 
w zasadzie takich, którzy nie widzieliby po-
trzeby korzystania z IT. To przekłada się 
też na wyzwania dla nas, bo w swoich pra-
cach musimy uwzględniać szeroki dostęp 
do rozwiązań informatycznych w związku 
z pracą hybrydową i zdalnym nauczaniem, 
bo wszyscy się już do tego przyzwyczaili. 

deweloperski, możemy więc sami pisać no-
we programy, czy dostosowywać posiadane 
systemy do własnych potrzeb. Czasami le-
piej i taniej jest zrobić i utrzymywać system 
samemu, czasami bardziej się opłaca zle-
cić to na zewnątrz. Przed podjęciem każdej 
decyzji trzeba rozważyć wiele za i przeciw. 
Generalnie staramy się w jak największym 
stopniu opierać naszą działalność o istnie-
jące środowisko IT i jak najmniej kupować 
nowych rzeczy, bo integracja jest często bar-
dzo droga. Wiemy, czego potrzebujemy i na 
tym skupiamy naszą uwagę. 

n Na co stawiacie akcent w dalszych pla-
nach rozwoju?
Chcemy lepiej rozpoznać możliwość za-
stosowania rozwiązań chmurowych. Ko-
rzystamy już z chmury przy platformie 
Microsoftu, w  chmurze mamy też roz-
wiązania edukacyjne czy system wspo-
magania badań. Coraz więcej dostępnych 
na rynku rozwiązań ich producenci 
też przenoszą do chmury. Korzystanie 
z chmury stanie się więc w pewnym mo-
mencie koniecznością, zatem chcemy się 
do tego dobrze przygotować. Chmura ma 
swoje zalety, na przykład jeśli się popa-
trzy na nią pod kątem utrzymania infra-
struktury czy ujednolicenia stosowanych 
rozwiązań. Ma też jednak i wady. Korzy-
stanie z chmury jest szczególnie trudne 
tam, gdzie istnieje odmienność działania 
oraz specyfi ka wymagań. Dla nas zdecy-
dowanie optymalnym rozwiązaniem jest 
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rozproszone w różnym stopniu. Jednostki 
uczelniane w różnych podsystemach mają 
samodzielność działania, są tam pojedyncze 
osoby od IT czy nieliczne osobowo sekcje 
informatyczne, nierzadko powielające swo-
je kompetencje. Coraz więcej usług jest już 
jednak realizowanych centralnie, w szcze-
gólności dotyczy to ERP, zarządzania tokiem 
studiów czy zarządzania dorobkiem nauko-
wym. Docelowo chcemy doprowadzić do jak 
największej centralizacji zarządzania środo-
wiskiem IT. Przy czym planujemy centrali-
zować nie tylko systemy czy usługi, ale też 
i kompetencje, żeby optymalnie wykorzy-
stywać posiadane zasoby.

n A jak funkcjonuje infrastruktura tele-
informatyczna? 
Zmierzamy do stworzenia jednego, wspól-
nego dla całej uczelni centrum danych. 
Na razie jednak wykorzystujemy też wy-
działowe serwerownie, które powstawały 
zazwyczaj w ramach mniejszych lub więk-
szych projektów badawczo-naukowych. 
Środowisko IT jest rozproszone, lecz sta-
ramy się je centralizować. Z drugiej strony 
niektóre jednostki uczelniane chcą nadal 
same zajmować się informatyką na wła-
sny użytek. Chcemy to wszystko dobrze 
poukładać, żeby na przykład w admini-
strowaniu systemami centralnymi mogli 
pomagać specjaliści z lokalnych organi-
zacji. Pracy jest dużo i wszyscy znajdą dla 
siebie miejsce. 

n Ile rzeczy robicie sami, ile kupujecie 
na rynku?
Różnie to bywa. To, co możemy i umiemy, to 
robimy sami, ale staramy się mieć też wspar-
cie zewnętrzne, na przykład w ramach usług 
serwisowych czy usług rozwojowych. Naj-
szerzej współpracujemy z fi rmami z rynku 
przy rozwoju systemu ERP. Są też jednak ta-
kie obszary, gdzie w ogóle nie korzystamy 
z fi rm zewnętrznych. Mamy własny zespół 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

JANUSZ STAŃCZAK  
jest absolwentem Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Warszaw-
skiej. Od 2002 r. związany z uczelnią 
zawodowo, od samego początku 
zaangażowany w przygotowanie 
i wdrażenie systemów informatycz-
nych. Od 2013 r. zastępca dyrektora CI 
ds. rozwoju. Z końcem roku 2020 objął 
funkcję dyrektora Centrum Informatyzacji. 
Senator Politechniki Warszawskiej w kaden-
cji 2020–2024.
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Najpierw, jak to jest w zwyczaju auto-
ra tych felietonów, wprowadzenie. 
Muszę zacząć od wyjaśnienia kim 

był Herostrates – mityczny (a może nie?) 
bohater i odnośnik jednocześnie niniejsze-
go tekstu. Nie powinienem tego właściwie 
robić, licząc na odpowiedni poziom wiedzy 
i kultury czytelników CRN-a. Niestety, odkąd 
pewien inteligentny i wykształcony młody 
człowiek położył się na pierwszym pytaniu 
za 50 zł w teleturnieju Milionerzy, a pyta-
nie to brzmiało: „czym jest łabędzi śpiew?”, 
postanowiłem być bardziej bezpośredni 
i precyzyjny. 

Herostrates był zwykłym szewcem w jed-
nym z większych starożytnych miast Azji 
Mniejszej – Efezie. Tak się złożyło, że w tym-
że Efezie znajdował się jeden z siedmiu cu-
dów świata antycznego – świątynia bogini 
Artemidy zwana Artemizjonem. Do miana 
cudu świątynia ta została zakwalifi kowana 
ze względu na swą wielkość, wystrój, bogaty 
kult i hucznie obchodzone kilka razy w roku 
święta na cześć bogini. 

Co ma wspólnego niebogaty szewc z Arte-
mizjonem, poza tym, że byli związani z tym 
samym miastem? Otóż zazdrość sławy, nie-
pohamowana pchęć przejścia do historii 
przez Herostratesa była równa wspaniało-
ściom świątyni. Szybko szewc zrozumiał, że 
choćby robił najlepsze buty współczesne-
go sobie świata, to chociażby ze względu na 
ograniczone moce produkcyjne nie uczyni go 
to sławnym. Sławę mógł zdobyć tylko w je-
den sposób: połączyć trwale i nierozerwal-
nie swój los z losem świątyni. Ale jak to zrobić 
bez stosownego wykształcenia, przynależ-
ności do kasty kapłanów, dysponując jedy-
nie zasobami stosownymi dla swojej profesji? 

Myślałby tak Herostrates do śmierci, gdy-
by nie nagła i gwałtowna burza, która pew-
nego dnia przeszła nad Efezem, wzbudzając 

w mieście kilka pożarów spowodowanych 
uderzeniem piorunów. Ogień! Tylko ten ży-
wioł mógł przynieść Herostratesowi udaną 
realizację jego zamierzenia – zniszczenia 
Artemizjonu. I tak też zrobił. Zakupiwszy 
uprzednio kilka beczek oliwy, Herostrates 
nocą po jednym ze świąt, kiedy straż świą-
tyni zmęczona swymi intensywnymi posłu-
gami zaległa kamiennym snem, pokrył oliwą 
najbardziej łatwopalne sprzęty wykonane 
z cedru libańskiego czy dębów apenińskich 
i podpalił. W ciągu kilku godzin cud świata 
antycznego obrócił się wniwecz. Z nim na 
szewca spadła cała infamia. A ponieważ mo-
tywy działania podpalacza szybko zostały 
rozszyfrowane, prawem nakazano na wiecz-
ne czasy zapomnieć, nie używać i wymazać 
na dobre imię przestępcy. I tak Herostrates 
został po dziś dzień najbardziej znanym oby-
watelem Efezu i wzorcowym przykładem 
tego, jak można trafi ć na karty historii będąc 
zwykłym przestępcą. 

A  dlaczego Herostrates zafascynował 
mnie tu i teraz? Ano dlatego, że wokół siebie, 
w telewizji i w dziesiątkach miejsc w realu 
i w rzeczywistości wirtualnej widzę kan-
dydatów na współczesnych nam Herostra-
tesów. I nie umiem odpowiedzieć sobie na 
pytanie: skąd w tych ludziach to „parcie na 
szkło”, chęć bycia ważnym, utrzymywania 
władzy za wszelką cenę, nawet jeśli sprowa-
dza się ona do władztwa nad kilkoma łąka-
mi Baranów. Co, zdawałoby się statecznych, 
starszych już osobników, wyznających pu-
blicznie zasady etyki, w tym etyki chrześci-
jańskiej, pcha na manowce w sferę chamstwa, 
bezczelności i głupoty? Niektórzy tę etykę tak 
wyznają szczerze i głęboko, że za cenę za-
przeczenia swojemu ojcostwu dzieciom po-
chodzącym z pierwszego sakramentalnego 
i świętego związku małżeńskiego unieważ-
niają ten sakrament, aby móc zawrzeć nowy. 

Herostratesi 
Spaliłem Artemizjon i co mi zrobicie? To właśnie szczyty polskiej polityki. 

A czy na naszym informatycznym podwórku nie ma Herostratesów?

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

A co my zrobimy 
ze swoimi 

„podpalaczami”?
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Państwo 
omnipotentne 
i autokratyczne 

nie będzie 
dynamiczne. 

Czym kierują się hierarchowie kościoła, że 
takich ludzi w tym procederze wspierają i go 
ułatwiają? Czy nie jest to zwykłe i aż bezczel-
ne kuplerstwo? A może oni wszyscy liczą na 
to, że do historii przejdą mimo swych wad 
i niecnych czynów, jak Kazimierz Wielki czy 
Jagiełło, których potomni oceniają pozytyw-
nie, mimo tego i owego, co mają ci królowie za 
uszami? Tylko gdzie te dzisiejsze Grunwal-
dy czy „Polski Murowane”? Nie ma! Zamiast 
murowanych obiektów raczej rozbiórki, jak 
ta w Ostrołęce. Zamiast zwycięstw, mocnych 
sojuszy, potęgi militarnej, jest osamotnienie, 
rozdarcie, bezskuteczne antyszambrowanie 
w brukselskich komisjach, przedkładanie 
ustaw, które są wycofywane prawie następ-
nego dnia spod procedur sejmowych. 

I jeszcze jedno: ta buta i arogancja. Wła-
śnie przez ich pryzmat widzę Herostratesa, 
który stając przed areopagiem Efezu mógł 
powiedzieć: spaliłem Artemizjon i  co mi 
teraz zrobicie? To właśnie szczyty polskiej 
polityki. A czy na naszym informatycznym 
podwórku nie ma Herostratesów? A ten, któ-
ry zasłynął najpierw publicznym, a wulgar-
nym zruganiem sędziego piłkarskiego, bo 
podjął decyzję jakoby krzywdzącą jego klub, 
a potem w niby poważnym wywiadzie źró-
dło powszechnej szczęśliwości i remedium 
na całe zło odkrył w tym, aby jego współoby-
watele „nie żarli tyle mięsa” i mniej podróżo-
wali? A czy ten wywiad nie miał aby miejsca 
w restauracji „Wierzynek”, tuż po opuszcze-
niu pokładu własnego private jet’a? 

Ludzie! Gdzie my jesteśmy i do czego 
dojdziemy? Herostrates spalił świątynię-
-cud. Pewnie parę osób przy okazji stra-
ciło życie i swój dorobek. A niech mu tam. 
Można powiedzieć, że po tylu latach to się 
jakoś tam przedawniło. A co my zrobimy ze 
swoimi „podpalaczami”? Kiedy pozwolimy, 
aby i im się przedawniło? A może to nie tę-
dy droga? Może nie oto chodzi? Może cho-
dzi o to, aby ludzie o wrodzonych cechach 
Herostratesa z dodatkiem bezczelności nie 
mieli szans dojścia do władzy i narobienia 
gorszych szkód niż spalenie świątyń. Mo-
że chodzi o to, aby poprzez różnego rodzaju 
ostracyzmy eliminować z przestrzeni pu-
blicznej ludzi tzw. czwartej władzy, którzy 
w rozlicznych mediach podżegają do „pale-
nia Artemizjonu”. 

A może chodzi o zwykły bunt społeczny, 
taki jak w czasach stanu wojennego, kiedy 
to obywatele mający jedynie dostęp do tele-

wizji „zmilitaryzowanej”, w porze Dzienni-
ka Telewizyjnego wychodzili na codzienny 
półgodzinny spacer. Było i rozsądniej-
sze, i z korzyścią dla zdrowia. Tylko 
nie mówcie, że nie wszyscy do tego 
się przyłączą. Otóż w stanie wojen-
nym członków PZPR, podoficerów 
i oficerów Ludowego Wojska 
Polskiego, Milicji Obywatel-
skiej, innych jednostek pod-
porządkowanych władzy 
było pewnie z 5–6 milionów, 
czyli owe magiczne 30 procent dorosłej po-
pulacji naszego kraju, które jest zawsze po 
ICH stronie, niezależnie od tego kim są owi 
ONI. Ci się nie przyłączali, a bojkot, ostra-
cyzm, bierny opór działał. Wolno, ale działał. 

A  przecież powinniśmy być mądrzejsi 
o doświadczenia historii i wiedzieć, że na-
wet kolejny minister czy premier wyciągnię-
ty z kapelusza sekretarza partii, jak kiedyś 
Wilczek czy Rakowski, nie zmienią podsta-
wowych praw socjologii i ekonomii. Nigdy 
państwo omnipotentne i autokratyczne nie 
będzie dynamiczne, atrakcyjne dla obywate-
li, liczące się w świecie. Takim może być tylko 
państwo wolne, samorządne, praworządne 
i zarządzane przez ludzi uczciwych i kom-
petentnych, a nie absolwentów dzisiejszych 
specjalnych uczelni ulokowanych w Toru-
niu, Lublinie czy jeszcze gdzie indziej. Ludzi 
sfrustrowanych i zgorzkniałych, o mentalno-
ści Herostratesa.

Wiem, wielu z Was dziwić może ten tekst 
w tym miejscu. Po pierwsze przypominam, 
że ówcześni, ci ze stanu wojennego dzienni-
karze, kiedy wydawano tylko Trybunę Ludu 
i Żołnierza Wolności, przetrwali w różnych 
gazetkach branżowych, jak Przegląd Węd-
karski, Automatyka, czy Przegląd Energe-
tyczny. Po drugie, pod koniec tego miesiąca 
upłynie 42. rocznica podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Słownie: czterdziesta druga! 
Czyli mam prawo zakładać, że ponad połowa 
tych, z którymi przychodzi mi żyć, wie o tam-
tych czasach tyle, ile ja o II wojnie i okupa-
cji. Dlatego nie piszę aktualnie o IT, bo są na 
dziś ważniejsze zadania dla każdego obywa-
tela niż „Rosnący jak na drożdżach rynek pa-
mięci masowych” czy „Zmiana w zasadach 
licencjonowania produktów Microsoft”. Nie 
zgadzacie się z tym? To piszcie do redakcji 
CRN-a, może mnie zawieszą albo zakończą 
ze mną współpracę? Tylko czy to ugasi pożar 
Świątyni Artemidy? 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 

Bardzo lubię od czasu do czasu posłu-
chać, co moi zagraniczni koledzy po 
fachu mówią o Polsce. Oczywiście 

najciekawsze są rozmowy przy lampce wi-
na bądź małym jasnym. W tego typu dys-
kusjach raczej nie usłyszymy, że „Polska 
to ciekawy kraj”, „Warszawa jest pięknym 
miastem” czy „uwielbiam wasze piero-
gi”. Takie „obowiązkowe” komplemen-
ty wszyscy doskonale znamy i zdążyliśmy 
do nich przywyknąć. Dlatego właśnie naj-
ciekawszymi moimi rozmówcami są zwy-
kle Francuzi, którzy rzadko prawią nam 
komplementy, postrzegając nas jako konia 
trojańskiego USA w Europie. Dlaczego ku-
pujecie broń od Amerykanów, powinniście 
zaopatrywać się w nią w państwach UE – to 
jedno ze stwierdzeń, które nagminnie sły-
szę od francuskich kolegów. 

Za to Niemcy ostatnimi czasy jakby nie-
co przycichli i  przestali mnie pytać, jak 
żyje się w kraju rządzonym przez prawi-
cową dyktaturę. Po rosyjskiej agresji na 
Ukrainę zdecydowanie bardziej zaczęły 
interesować ich wieści na temat Roberta 
Lewandowskiego, a  właściwie tego, czy 
istnieje jakakolwiek szansa na jego pozo-
stanie w Bayernie (od niedawna wiemy, że 
nie). Z kolei Amerykanie w marcu chwali-
li nas za pomoc udzieloną Ukrainie, ale już 
w czerwcu zaczęli zadawać standardowe, 
czysto grzecznościowe pytania, w rodzaju: 
ile trwa lot z Polski do Stanów? 

Co ciekawe, moi zagraniczni koledzy są 
na ogół zgodni co do dwóch rzeczy – Polska 
ma jednego z najlepszych napastników na 
świecie oraz bardzo dobrych programistów. 
I wcale nie trzeba ich mocno ciągnąć za ję-
zyk, aby usłyszeć tego typu pochlebstwa. 
Z jednej strony to miłe, bo słyszę to od bądź 
co bądź specjalistów uważnie śledzących 
światową branżę IT. Z drugiej strony trzeba 
się liczyć z tym, że w najbliższych latach mo-

że czekać nas drenaż mózgów. Zresztą o tym 
się pisze i mówi od dość dawna. 

Na brak fachowców IT zwracają uwagę 
między innymi autorzy raportu „Kapitał 
ludzki i perspektywy szczecińskiego ryn-
ku pracy”. Połowa respondentów uczest-
niczących w badaniu wskazuje na odpływ 
specjalistów do zagranicznych fi rm, tyle sa-
mo zgłasza ogromne zapotrzebowanie na 
programistów i trudności związane z ich 
pozyskaniem. Wraz ze wzrostem popular-
ności modelu zdalnej pracy problemy za-
czną się nawarstwiać. Jeszcze do niedawna 
wiele osób zniechęcało przed migracją za-
robkową konieczność rozstania z rodziną 
czy strach przed życiem w zupełnie no-
wym, nieznanym wcześniej środowisku. 
W obecnych czasach programiści ze Szcze-
cina, Warszawy czy Trójmiasta wcale nie 
muszą wyjeżdżać do San Jose, Sunnyvale 
czy San Francisco, aby tworzyć oprogramo-
wanie dla amerykańskich koncernów. Mo-
gą to robić w rodzinnym mieście i tutaj też 
wydawać zarobione za oceanem dolary. Żyć 
nie umierać. 

Zupełnie inaczej wygląda to z punktu wi-
dzenia polskiego pracodawcy. Czy rodzime 
fi rmy IT będzie stać na płacenie programi-
stom z Warszawy, Krakowy czy Szczecina 
amerykańskich pensji? To rzecz jasna po-
ważne wyzwanie, któremu ciężko spro-
stać. Wprawdzie rząd wprowadził ulgę IP 
BOX, ale spotyka się ona z krytyką części 
przedsiębiorców. Zwłaszcza że nie tak wca-
le dawno rząd opowiadał o planach utwo-
rzenia polskiej „doliny krzemowej”, a dziś 
wokół tego głucha cisza. 

Tak czy inaczej trzeba podjąć sensowne 
działania, aby ratować rodzimą branżę IT, 
bowiem coraz częściej w środowisku po-
jawia się pytanie: czy za dekadę będą ist-
nieć polskie fi rmy wytwarzające autorskie 
rozwiązania? 

Mieszkać w Polsce i zarabiać tak jak Norwegowie lub chociażby Ameryka-

nie, to marzenie niejednego Polaka. Do niedawna wydawało się to nierealne. 

Teraz stało się faktem.

CHŁODNYM OKIEM
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Mieszkanie w Warszawie, 
pensja z San Francisco   

Trzeba 
ratować
rodzimą 

branżę IT. 
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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT N01

jeśli pracujesz  w fi rmie z branży IT, możesz 

BEZPŁATNIE  zaprenumerować magazyn  CRN Polska?

crn.pl/rejestracja

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem prenumerata@crn.pl.
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