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resellerzy spragnieni wiedzy
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na błędy i wpadki producentów. 
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Wdniu, w którym wystukuję ten 
tekst, ofi cjalny poziom infl acji 
sięgnął 17,9 proc. W chwili, gdy 

to czytacie, cyferki być może ułożyły się już 
w 19,7 bądź więcej. Co i tak nijak się ma do 
wzrostu cen w tzw. koszyku dóbr podsta-
wowych, zwłaszcza opłat za benzynę, które 
w ciągu dwóch minionych lat skoczyły o po-
nad 50 proc. (i tak niewiele w porównaniu 

do węgla). W tym kontek-
ście tegoroczny, „zaledwie” 
9-procentowy wskaźnik 
infl acji w Stanach Zjedno-
czonych (ostatnio nawet 
spadł do 8 proc.), mogliby-
śmy w zasadzie skwitować 
lekceważącym uśmiechem. 
Tymczasem Amerykanie, 

choć nawet nie ocierają się o widmo hiperin-
fl acji (podczas gdy nam ona niestety zagra-
ża), traktują obecną sytuację ze śmiertelną 
powagą. 

Właśnie „rekordową infl acją” eksperci 
Channelnomics uzasadnili potrzebę wyda-
nia publikacji pod alarmistycznym tytułem 
„Channel Recession Survival Guide”. Au-
torzy dokumentu nie mają wątpliwości, że 
wskaźniki ekonomiczne, które już teraz są 
słabe, w niedalekiej przyszłości zapewne 
jeszcze się pogorszą. I właśnie z tego powo-
du każdy producent rozwiązań IT powi-
nien, ich zdaniem, skorzystać z remedium 
na spowolnienie gospodarcze, jakim jest 
kanał partnerski – dystrybutorzy, integrato-
rzy i retailerzy. Tego samego zdania jest or-
ganizacja Global Distribution Technology 
Council, która opublikowała na swojej stro-
nie dokument pt. „Distribution as a Reces-
sion Countermeasure”. Słowem: na kłopoty 
dystrybucja! 

Nie chcę streszczać obu publikacji, któ-
re są za darmo do ściągnięcia na stronach: 
channelnomics.com oraz gtdc.org. Polecam 
je szczególnie tym dyrektorom fi nanso-
wym u producentów, którzy mają czasem 
tendencję do traktowania kanału partner-
skiego jako kosztu i zbędnego ogniwa w łań-
cuchu dostaw. Zwrócę ich uwagę zwłaszcza 
na wyliczenia Channelnomics, z których 
wynika, że średnio koszt sprzedaży produk-

tów za pośrednictwem partnerów (w modelu 
2-Tier, a więc poprzez dystrybutorów i in-
tegratorów) jest od 10 do 15 proc. niższy niż 
w przypadku sprzedaży bezpośredniej – od 
producenta od razu do klienta końcowego. Po 
argumenty, dlaczego tak się dzieje, odsyłam do 
wspomnianego wyżej przewodnika. 

Tym, na co jeszcze warto zwrócić uwagę jest 
wprost bezcenna rola dystrybutorów w ca-
łym procesie biznesowym. Nie tylko obniżają 
oni koszty działania producentów i zaopatrują 
rzesze integratorów czy resellerów, ale z każ-
dym rokiem rosnącej złożoności rynku IT ich 
rola „banków” i „spedytorów” ewoluuje w kie-
runku „konsultantów” (co ważne, doceniają 
to i korzystają z tego również rosnący w siłę 
hiperskalerzy). I znowu: więcej na ten temat 
w obu omawianych publikacjach, z których 
przesłaniem – po niemal ćwierć wieku obser-
wacji naszej branży – w pełni się zgadzam. 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Comarch podpisał z ZUS-em umowę na ponad 70 mln zł brutto. Zamówienie obej-

muje rozwój Platformy Usług Elektronicznych ZUS, przeprowadzenie warsztatów i praktyk 

dla pracowników, administrację portalu i szyny usług, utrzymanie systemu, a także opty-

malizację wydajności. Kontrakt zakłada również możliwość udzielenia zamówienia uzupeł-

niającego w wysokości około 35 mln zł brutto. Przewidywany czas projektu to 47 miesięcy, 

poprzedzony 3-miesięcznym okresem przejściowym. Kryteria wyboru były następujące: 

cena (60), poziom dostępności usług – SLA (30), doświadczenie personelu (10).

KBJ wygrało przetarg ogłoszony przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Kontrakt doty-

czy usług wsparcia, modyfi kacji i rozwoju Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr 

(ZSRK). W postępowaniu ogłoszonym w końcu sierpnia br. na realizację zamówienia prze-

znaczono 36,6 mln zł brutto, a KBJ zaoferowało 25,2 mln zł. Kryteria wyboru stanowiły: 

cena (60) oraz kryteria pozacenowe (40), jak doświadczenie osób skierowanych do wyko-

nania zamówienia i certyfi katy. Umowa została zawarta na 4 lata.

Komputronik Biznes doczekał się uprawomocnienia postanowienia po-

znańskiego sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami, co oznacza, że postępowanie 

restrukturyzacyjne zostało zakończone. Tym samym integrator, który był w sanacji od 10 

marca 2020 r., przystępuje do wykonania układu, w tym do spłaty zobowiązań na ustalo-

nych warunkach. Wierzycieli podzielono na 10 grup, a harmonogram spłat zależy od grupy. 

Nadal natomiast na uprawomocnienie się wyroku o zatwierdzeniu układu czeka 

Komputronik SA. 

Grupa kapitałowa Transition Technologies po trzech 

kwartałach 2022 r. osiągnęła ponad 520 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost 

o 50 proc. rok do roku) przy wysokich wskaźnikach rentowności (EBIDTA ok. 60 mln zł). 

Integrator oczekuje w całym 2022 r. przekroczenia poziomu 700 mln zł sprzedaży. „Usługi 

IT nie zwalniają tempa, a zapotrzebowanie na nie wciąż rośnie” – komentuje Konrad Świr-

ski, prezes Transition Technologies. Zapowiada przy tym, że rok 2022 będzie rekordowy. 

„Planujemy jeszcze przed 2025 rokiem być co najmniej 1-miliardową fi rmą informatyczną 

działająca na sześciu kontynentach” – zapowiada Konrad Świrski. 

Asseco Poland po trzech kwartałach 2022 r. wygenerowało zysk netto na po-

ziomie 375,8 mln zł. Z kolei w pierwszym półroczu 2022 r. grupa Asseco wypracowała na 

polskim rynku blisko 960 mln zł sprzedaży, o niemal 100 mln zł więcej niż przed rokiem, 

przy globalnym obrocie rzędu 8,3 mld zł. Zysk w kraju w I poł. 2022 r. wyniósł blisko 

110 mln zł, podczas gdy zysk netto całej grupy – 248,8 mln zł.Podane wartości mogą ulec 

zmianie. Ostateczny zysk zostanie podany w raporcie za trzy kwartały 2022 r., który ukaże 

się 23 listopada br.

Nie chodzi tylko o to, aby wdro-
żyć sieć 5G, ale jak efektywnie 
ją wykorzystać –  Michał 
Kanownik, prezes ZIPSEE 

Cyfrowa Polska. 

Spowolnienie popytu prze-
kroczyło nasze oczekiwa-
nia – Pat Gelsinger, CEO 
Intela. 

Meta Platforms (właściciel Facebooka) musi pogodzić się ze spadkiem przycho-

dów i zysków w III kw. br. Obroty spółki zmalały o 4 proc. rok do roku (sięgnęły 27,7 mld dol.), 

zaś profi ty skurczyły się o ponad połowę, do 4,4 mld dol. Strata pionu AR i Metaverse (Reality 

Labs) wyniosła rekordowe 3,7 mld dol. przy przychodach na poziomie 285 mln dol. (tj. niższych 

o połowę niż przed rokiem). Jaśniejszym punktem jest wzrost liczby użytkowników mediów 

społecznościowych Meta – codziennie na Facebooku w III kw. 2022 r. gościło średnio 1,98 mld 

aktywnych użytkowników, czyli o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Jednak w Europie liczba użyt-

kowników spadła – o niecałe 2 proc., do 303 mln.

Microsoft zanotował 14-procentowy spadek zysku netto w III kw. br., do 17,6 mld dol., 

przy przychodach wyższych o 11 proc. (50,1 mld dol.). Producent odczuł spowolnienie popytu 

na komputery, co obrazuje 15-procentowy „dołek” na systemach OEM. Towarzyszył temu jednak 

17-procentowy wzrost na komercyjnych usługach Offi ce 365 i 22-proc. wzrost sprzedaży pro-

duktów serwerowych. Chmura jak zwykle ciągnęła sprzedaż giganta w górę – na Azure i innych 

usługach cloud osiągnął nawet 42-procentowy wzrost. Na uwagę zasługują większe o 17 proc. 

przychody należącej do Microsoftu platformy LinkedIn. 

Intel odnotował kolejny mizerny kwartał. W miesiącach lipiec-wrzesień br. sprzedaż koncer-

nu spadła o 20 proc. rok do roku, do 15,4 mld dol. Z kolei zysk netto zanurkował blisko 7-krotnie, 

z 6,8 mld dol. w roku ubiegłym do 1 mld dol. w tym roku. Gorszy wynik to głównie skutek sła-

bości rynku PC. Producenci sprzętu czyszczą zapasy i mocno ograniczyli zakupy komponentów. 

W efekcie przychody największej w korporacji Client Computing Group skurczyły się o 17 proc. 

r/r, do 8,1 mld dol., a zysk operacyjny stopniał o ponad 50 proc., do 1,7 mld dol. 

AMD zapowiada, że przychody fi rmy w III kw. br. będą niższe, niż w jej własnej prognozie. 

Jeszcze w sierpniu br. koncern spodziewał się uzyskać od 6,5 do 6,9 mld dol., jednak realny 

wynik zamknie się na poziomie około 5,6 mld dol. To nadal sporo więcej (o 29 proc.) niż przed 

rokiem, ale dynamika wzrostu obrotów mocno wyhamowała w porównaniu z II kw. 2022 r. (kie-

dy skoczyła aż o 70 proc.). Powodem przestrzelenia prognozy jest ostry spadek zakupów czipów 

do PC. Wzrost zgodny z oczekiwaniami AMD odnotowało natomiast w biznesie serwerowym 

(+45 proc. rok do roku) i gamingu (+14 proc.). 

Przedsiębiorcy na świecie borykają się z marnowaniem wydatków na infrastruk-

turę IT – wynika z raportu „Flexera State of ITAM”. Respondenci informują o 38 proc. wyrzuco-

nych w błoto pieniędzy na oprogramowanie komputerowe, 34 proc. – na software data center, 

33 proc. – na SaaS oraz (także) 33 proc. na IaaS/PaaS. Zespoły zarządzające zasobami IT (ITAM) 

podają, że największe wyzwania dotyczą nowych środowisk (SaaS, chmura, kontenery) oraz zło-

żoności praw do używania oprogramowania (oba jako największe wyzwanie wskazało 32 proc. 

respondentów). 

Powołanie Agencji Informatyzacji 
będzie ciosem dla rynku IT 
w Polsce – Eliza Turkiewicz,
 specjalistka Konfederacji 

Lewiatan. 
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Akt oskarżenia za kopalnię 
kryptowalut 

Głośna sprawa kopalni kryptowalut na 

warszawskim Żeraniu trafiła do sądu. 

Trzej oskarżeni mają zarzuty oszustwa 

dotyczącego mienia znacznej wartości 

i przywłaszczenia 29,5 mln zł. Na tyle 

oszacowano wartość 266 tys. Ethereum, 

„wykopanych” w dawnej fabryce FSO 

w latach 2017–2018. Oskarżonym grozi 

kara do 15 lat więzienia. Mężczyźni, re-

prezentujący dwie spółki z Gdyni, namó-

wili ponad 600 osób na zawarcie umów 

na zakup sprzętu komputerowego i kart 

graficznych, a także dzierżawę urządzeń. 

Pozyskali 56 mln zł, 67 tys. dol. i 35 tys. 

euro oraz sprzęt za 2 mln zł. W zamian 

„inwestorzy” mieli otrzymywać część 

urobku krypto.

n  Połączenie europejskich  
dystrybutorów 

Brytyjski dystrybutor Westcoast i niemiecka 

Komsa połączą siły. W ramach „strategicznego 

partnerstwa” Westcoast będzie stopniowo przej-

mował udziały od założycieli Komsy, najpóźniej 

do 2025 r. (wartość transakcji nie została ujaw-

niona). W sumie obie firmy generują rocznie 

5,5 mld euro obrotów, zatrudniają ponad 2,2 tys. 

pracowników, mają ponad 400 partnerów tech-

nologicznych i 30 tys. partnerów handlowych. 

Do grupy Komsa należy Komsa AG, której spółką 

córką jest Komsa Polska (firma ta, z siedzibą 

w Wrocławiu, działa od 1999 r.). Najsilniejszym 

czynnikiem wzrostu połączonych dystrybutorów 

ma być konwergencja infrastruktury informa-

tycznej i telekomunikacyjnej. Według zapowiedzi 

celem fuzji jest też czerpanie większych korzyści 

z trendów związanych z 5G, przetwarzaniem 

w chmurze i pracą mobilną. 

n  Britenet: partner z Izraela
Warszawski Britenet wspólnie z izrael- 

skim Kornit Digital zamierza stworzyć 

i rozwijać w Polsce centrum kompetencyj-

ne. Kornit Digital to podmiot z sektora fa-

shiontech, dostawca rozwiązań cyfrowych 

dla przemysłu tekstylnego. W 2021 r. osią-

gnął 322 mln dol. przychodów (+67 proc. 

rok do roku) z marżą netto 11,2 proc. 

Działa od 20 lat. Zdecydował się na współ-

pracę z Britenetem w takich obszarach, 

jak: PHP, .net C#, React, DevOps, BI i UX. 

Izraelska firma twierdzi, że wybrała Polskę 

ze względu na dostęp do wysokiej klasy 

specjalistów i doświadczenie lokalnych 

firm we współpracy z zagranicznymi klien-

tami. Britenet działa od 16 lat. Realizuje 

projekty w blisko 50 technologiach oraz 

oferuje outsourcing ekspertów.

n  Euvic dąży do 4 mld zł 
„Naszą ambicją jest około 10 prze-

jęć rocznie” – deklaruje Wojciech 

Wolny, lider Grupy Euvic, która 

zamierza do 2030 r. osiągać 

przychody na poziomie 4 mld zł. 

Wzrost ma nastąpić poprzez 

przejęcia, ekspansję zagraniczną, 

konsolidację rynku IT i wzmocnie-

nie głównych filarów działalności 

(Software Development, Body/

Team Leasing, Infrastruktura 

IT, Commerce Transformation, 

Innowacje i Performance). Euvic 

zamierza również wejść na war-

szawską giełdę. Władze grupy 

twierdzą, że jej główną przewagą 

na rynku jest działanie w modelu 

360°, tzn. zapewnienie klientom 

dostępu do kompetencji i usług 

w każdym obszarze IT, wspie-

rającym cyfrową transformację 

biznesu. W 2021 r. sumaryczne 

przychody grupy Euvic wynio-

sły 1,06 mld zł. Prognoza na ten 

rok zakłada poziom 1,27 mld zł. 

W 2021 r. do grupy Euvic dołą-

czyło osiem podmiotów. W całym 

2022 r. planowana jest finalizacja 

kolejnych 8–10 transakcji. 

REKLAMA
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n  Tech Data zmieniła nazwę na TD Synnex 
TD Synnex – pod tą marką od 17 października br. działa Tech Data w Europie. To konse-

kwencja połączenia z Synnex Corporation, do którego doszło we wrześniu 2021 r. Powstał 

w ten sposób największy globalny dystrybutor IT. Na nowym etapie działalności Rich 

Hume, CEO TD Synnex, deklaruje „po-

dwojenie zaangażowania w zapewnienie 

partnerom jeszcze lepszej jakości obsługi”. 

W III kw. finansowym 2022 r. (zakończo-

nym 31 sierpnia br.), TD Synnex osiągnął 

globalnie 15,4 mld dol. przychodów (+15 

proc. rok do roku) i 398 mln dol. zysku 

operacyjnego non-GAAP (+15 proc. r/r). 

n  Polska firma sprzedana za blisko 
1,5 mld zł 

Grupa Inelo, dostawca rozwiązań cyfrowych dla 

branży transportowej z centralą w Bielsku–Białej, 

została przejęta przez Eurowag, czeską platformę 

płatności i usług mobilnych dla transportu drogo-

wego. Wartość transakcji to ponad 300 mln euro 

(blisko 1,5 mld zł). 

Obie firmy mają międzynarodowy zasięg. Grupa 

Inelo jest beneficjentem fali digitalizacji transpor-

tu drogowego. Dostarcza rozwiązania do sateli-

tarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowanie 

do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców na 

kilkunastu rynkach europejskich. 

Eurowag działa w około 30 państwach, ma po-

nad 15 tys. klientów, obsługuje ponad 300 tys. 

pojazdów. Oferuje mobilne płatności za paliwo, 

usługi opłat drogowych, zarządzanie flotą i in. 

Akwizycja ma przyspieszyć rozwój zintegrowanej 

platformy typu end-to-end Eurowag, przeznaczo-

nej dla klientów z sektora komercyjnego trans-

portu drogowego.

n  Inwestor z ZEA w Actionie 
TeamWorks FZE, firma zarejestrowana 

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zainwesto-

wała w Action. W październiku, po kolejnych zaku-

pach, przekroczyła próg 5 proc. akcji dystrybutora 

z Zamienia. Inwestycja osiągnęła wartość około 

13,5 mln zł (ponad 1 mln akcji, 5,05 proc. kapitału). 

Największym udziałowcem Actionu pozostaje prezes 

Piotr Bieliński (19,02 proc. akcji). Kolejni znaczący 

akcjonariusze to Aleksandra Matyka (15,43 proc.), 

Wojciech Wietrzykowski (5,98 proc.), Lemuria 

Partners (5,08 proc.) i teraz właśnie TeamWorks 

FZE (5,05 proc.). Firma Teamworks FZE (Free Zone 

Establishment) powstała w 2014 r. Należy do niej 

także 100 proc. akcji spółki Integrit, wrocławskiego 

partnera Microsoftu. 

n  Przetarg na PC w ZUS 
ZUS ruszył na kolejne zaku-

py sprzętu komputerowego. 

Potrzebuje 6 tys. stacjonarnych 

pecetów oraz 2,9 tys. laptopów. Do 

tego w zestawach oczekuje w sumie 

8 tys. monitorów. Postępowanie, 

ogłoszone na początku wrze-

śnia br., podzielono na cztery 

części. O zamówienie rywalizuje 

ośmiu wykonawców: Computex, 

Immitis, Intaris, Galaxy Systemy 

Informatyczne, konsorcjum NTT 

System i NTT Technology, MBA 

System, Suntar i PRZP Systemy 

Informacyjne. Na realizację zamó-

wienia ZUS zamierza przeznaczyć 

w sumie blisko 42 mln zł w czte-

rech częściach (A i B – desktopy 

z monitorami, C – laptopy 15-ca-

lowe z monitorami, D – laptopy 

17-calowe). Zwraca uwagę spory 

rozstrzał oferowanych stawek 

– w częściach dotyczących desk-

topów (cz. A i B) między najniższą 

a najwyższą ofertą jest blisko 

6 mln zł różnicy, a w przypadku 

laptopów (cz. C) około 3,5 mln zł. 

W części A, B i C najniższą cenę 

zaproponowało Galaxy Systemy 

Informatyczne. W przypadku części 

D jedyną ofertę złożył Suntar.
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HoloLens to urządzenie przeznaczo-
ne do noszenia na głowie, wyposażo-
ne w zestaw sensorów, wyświetlacze 

oraz specjalny procesor do przetwarzania 
obrazów w rozszerzonej rzeczywistości. Zo-
stało pomyślane jako hit sprzedażowy, który 
miał zapewnić Microsoftowi prymat w me-
tawersie. Jednak według byłych pracowni-
ków w ciągu ostatnich dwóch lat z zespołu 
HoloLens odeszło ponad 100 specjalistów, 
w tym ich wieloletni lider. W ten sposób Mi-
crosoft zrestrukturyzował grupę liczącą po-
nad 1000 osób i ograniczył budżet całego 
działu. „Mieliśmy możliwość zdobycia tego 
segmentu rynku i w wielu obszarach byliśmy 
daleko przed konkurencją. Jed-
nak Microsoft nie przeznaczył 
do tego projektu wystarczającej 
liczby ludzi ani nie włożył od-
powiednio dużych pieniędzy” 
– powiedział na łamach „The Wall Street 
Journal” Tim Osborne, były dyrektor zespo-
łu HoloLens. 

Przypomnijmy, że w 2010 r. Microsoft zbu-
dował prototyp HoloLens łączący się z kom-
puterem za pomocą długiego przewodu, 
a podczas pierwszej prezentacji ludzie mogli 
obejrzeć pływające delfi ny. Ostatecznie Alex 
Kipman, kierujący wówczas tym projektem, 
przekonał kolegów do zamknięcia całej tech-
nologii w osobnym zestawie, tak aby nie trze-
ba było korzystać z dodatkowych urządzeń, 
takich jak komputer. 

W styczniu 2015 r. Satya Nadella, dyrektor 
naczelny Microsoftu, przedstawił HoloLen-
sy na imprezie fi rmowej jako przełomowe 
rozwiązanie, które pozwoli zarówno wcho-

dzić w interakcję z wirtualnymi psami, jak 
i pracować z kolegami przy wspólnych pro-
jektach. Jednakże wysoka cena (3 tys. dol.), 
a także ograniczone zastosowania sprawiły, 
że konsumenci chłodno przyjęli nowy pro-
dukt. Dlatego też Microsoft zaczął szukać 
odbiorców na rynku biznesowym. W grupie 
klientów znalazły się między innymi NASA, 
Japan Airlines i Mercedes-Benz. W między-
czasie Microsoft zaczął opracowywać nową 
wersję zestawu HoloLens 2, aby poszerzyć 
pole widzenia i poprawić ogólne wrażenia 
z użytkowania. 

Nadzieje na sukces HoloLens odżyły, kie-
dy w 2018 r. koncern podpisał umowę z ar-

mią amerykańską. W ten sposób 
otrzymał 480  mln dol. na pra-
ce nad kolejnymi prototypami. 
Producent musiał wepchnąć do 
swojego zestawu nowe elemen-

ty, w tym kamery, czujniki wojskowe, radio, 
noktowizor, jednocześnie czyniąc sprzęt 
wodo- i wstrząsoodpornym. Niestety, pod-
czas wczesnych testów pojawiły się liczne 
problemy. „Zestawy HoloLens podczas ćwi-
czeń traciły łączność z lokalnymi sieciami 
bezprzewodowymi, wyłączając wbudowa-
ną funkcję śledzenia broni. Urządzenia mia-
ły trudności z obserwowaniem ruchu głów 
żołnierzy, co utrudniało umieszczanie cy-
frowych obiektów na ich wyświetlaczach” 
– przyznają w rozmowie z „The Wall Street 
Journal” byli testerzy produktu. 

W październiku 2021 r. amerykańska ar-
mia ogłosiła, że opóźni testy o blisko rok. 
Z kolei kilka miesięcy temu inspektor gene-
ralny Pentagonu opublikował raport stwier-Fo
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dzający, że kontrakt może przyczynić się 
do zmarnotrawienia nawet ponad 21 mld 
dol. na urządzenie, z którego żołnierze mo-
gą nie chcieć korzystać… W sierpniu armia 
odmroziła wczesną transzę tych wydat-
ków, zaznaczając, że zestawy słuchawkowe 
są obiecujące, ale ich szersze zastosowanie 
wiąże się z dużym opóźnieniem ze wzglę-
du na konieczność poprawy mankamentów 
sprzętu. Na początku października generał 
Christopher Schneider oznajmił, że zestaw 
słuchawkowy spełnił wprawdzie większość 
kryteriów, jednak wciąż są obszary, gdzie za-
wodzi i wymaga dodatkowych ulepszeń.

Według byłych pracowników Microso-
ftu, koncern odłożył plany dotyczące Holo-
Lens 3 i zakładanej wcześniej współpracy 
z Samsungiem. Całkowita sprzedaż Holo-
Lens od początku wyniosła około 300 tys. 
sztuk, a według szacunków IDC Meta (daw-
niej Facebook) sprzedała około 17 mln po-
dobnych zestawów, licząc od końca 2020 r.

W  czerwcu Microsoft ogłosił, że Alex 
Kipman, który od początku kierował zespo-
łem HoloLens, opuszcza fi rmę. Wraz z jego 
odejściem grupa rozszerzonej rzeczywisto-
ści została podzielona na dwa działy – sprzęt 
i oprogramowanie. To spowodowało, że nie-
którzy pracownicy zaczęli kwestionować 
przyszłość HoloLens i strategii sprzętowej 
Microsoftu i wydaje się, że to całkiem real-
ny scenariusz. Zwłaszcza w świetle lipcowej 
zapowiedzi Nadelli, że koncern przyjmu-
je podejście do metawersu bazujące nie na 
sprzęcie, ale na oprogramowaniu. 

Artykuł powstał na podstawie tekstu opu-
blikowanego w „The Wall Street Journal”.

Zmagania 
 Microsoftu
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HoloLens do 
lamusa?  

z metawersem
Futurystyczny zestaw słuchawkowy HoloLens miał otwo-
rzyć gigantowi z Redmond drzwi do świata rozszerzonej 
rzeczywistości. Nie wszystko poszło zgodnie z planem.

n Wojciech Urbanek
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Jak podkreślają przedstawiciele dys-
trybutora, formułę eventu podpowie-
dzieli fi rmie z Katowic jej najbardziej 

aktywni partnerzy. Efektem jest dosto-
sowanie zakresu tematycznego do indy-
widualnych oczekiwań poszczególnych 
uczestników oraz możliwość wymiany in-
formacji praktycznych przez partnerów. 

– Duże znaczenie ma dla nas również 
kwestia pogłębienia naszych relacji – pod-
kreśla Stanisław Horak, szef działu han-
dlowego w DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Oprócz wiedzy technicznej, partnerzy 
często oczekują wsparcia sprzedażowe-
go, dlatego podczas spotkania poświęco-
no wiele uwagi temu aspektowi. Product 

Rising Stars 

Managerowie przygotowali prezentacje 
i warsztaty koncentrujące się na przewa-
gach konkurencyjnych rozwiązań z port-
folio Dagmy. 

– Korzyści dla klienta i korzyści dla part-
nera to część obowiązkowa każdego panelu. 
Quizy i stoiska tematyczne, pokaz działania 
urządzeń, dostęp do Strefy dla Partnera czy 
dostęp do Akademii Resellera, 
miały za zadanie uatrakcyjnić 
formułę zdobywania wiedzy. 
Po pierwszych komenta-
rzach i po wzroście zaintere-
sowania naszymi produktami 
wśród uczestników wyraźnie 
widać, że formuła sprawdzi-
ła się w 100 procentach i po 
drobnych optymalizacjach już planujemy 
kolejną edycję – podsumowuje Stanisław 
Horak. 

Przy okazji spotkania zaprezentowano 
dwa nowe rozwiązania, które debiutują 
na polskim rynku cyberzabezpieczeń i są 
odpowiedzią na rosnące potrzeby fi rm 
w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. To 
szwedzki Holm Security i francuski Gate-
watcher. Należy podkreślić, że strategią 
Dagmy jest koncentracja na niewielkiej 
liczbie marek, aby zapewnić odpowiednie 
wsparcie i korzyści partnerom i klientom.  

Obecnie fi rma zatrudnia blisko 200 osób 
zajmujących się rozwojem produktów 
7 dystrybuowanych marek: Acronis, ESET, 
Safetica, Senhasegura, Stormshield, Gate-
watcher i Holm Security. 

Pierwsza edycja konferencji Rising Stars of Cybersecurity zgromadziła partnerów DAGMA 
Bezpieczeństwo IT, którzy rozpoczynają lub poszerzają zakres współpracy z katowickim 
dystrybutorem. To odpowiedź na potrzeby integratorów, którzy chętnie zdobywają nowe 
umiejętności przekazane w atrakcyjnej i dobranej do oczekiwań formie.
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Dagma przygotowuje partnerów na 
trend MSP (Managed Service Provider). 
W tym modelu u śląskiego dystrybutora są 
już dostępne rozwiązania takich marek, 
jak ESET, Acronis i Stormshield, a wkrót-
ce także Gatewatcher.

– Nie jest to sprzedaż licencji, lecz usługa 
z zakresu cyberbezpieczeństwa – podkreśla-

ją menedżerowie dystrybutora, 
wskazując jedną z kluczowych 
różnic w  porównaniu z  tra-
dycyjnym biznesem. Kluczo-
we dla zrozumienia korzyści 
dla partnerów i użytkowników 
końcowych nie jest samo po-
równywanie stawek za licencje 
w modelu MSP i tradycyjnym, 

lecz możliwość dodawania przez partne-
ra do licencji podstawowej dodatkowych 
usług, takich jak wdrożenie, serwis, czy 
szkolenie. Dla partnera zaletą jest też jed-
na konsola zarządzania klientami. 

Klienci końcowi otrzymują w  takim 
układzie outsourcing obszaru cyberbez-
pieczeństwa w  przedsiębiorstwie i  nie 
muszą się sami tym zajmować. Cenią rów-
nież elastyczność MSP, a więc możliwość 
szybkiego dodawania lub odejmowania 
liczby stanowisk, w zależności od potrzeb. 

Co istotne, partner w  modelu Mana-
ged Service Provider płaci dostawcy cenę 
X za subskrypcje, ale ma swobodę ustala-
nia swojej marży. Sam ustala za jaką cenę 
sprzedaje licencje i inne usługi użytkowni-
kowi końcowemu. Dostaje następnie jedną 
fakturę zbiorczą post factum, bez dzielenia 
na klientów. 

nowa formuła wymiany wiedzy

Przykładowe 
zalety działania 
w modelu MSP 
(wnioski z dyskusji z partnerami) 

1. Elastyczność

2. Cena produktu (usługi) 

3. Zakres – można dołączyć usługi

4.  Część klientów preferuje miesięcz-

ne rozliczenia, bez długotermino-

wych zobowiązań

5.  CAPEX/OPEX – różne preferencje 

klientów 

6. Jedna konsola zarządzania

7. Stabilny przychód dla partnera 

Więcej informacji o modelu MSP: 
sklorz.f@dagma.pl 

 of Cybersecurity:

Dagma 
przygotowuje 
partnerów na 
trend MSP. 

10_CRN_11_2022 relacja Dagama.indd   10 08.11.2022   07:49:29



Chcemy robić biznes w części com-
mercial, przewidywalny i jakościo-
wy. W  centrum tego procesu jest 

kanał partnerski. Lenovo nie sprzedaje bez-
pośrednio, tylko przez partnerów – dekla-
ruje Tomasz Klewinowski, SMB & Channel 
Director w Lenovo Polska. Podkreśla przy 
tym, że Lenovo kładzie duży nacisk na roz-
wój zespołu commercial, który tworzą osoby 
odpowiadające za współpracę z partnerami 
w różnych segmentach rynku. Producent 
oferuje wiele narzędzi, w tym marketingo-
wych i finansowych, jak też korzyści (prog- 
ramy motywacyjne, nagrody dla partnerów) 
oraz szkolenia. 

– W naszym programie partnerskim klu-
czowe są dostęp do wiedzy i  najnowszych 
technologii, ale też wsparcie marketingowe 
i techniczne oraz bonusy – mó-
wi Tomasz Klewinowski. 

W  tym roku NPT mia-
ło wyjątkową oprawę ze 
względu na obchody 30-lecia 
marek ThinkPad oraz Think-
System. Oprócz historii tych 
kultowych już serii zapre-
zentowano szereg nowości 
produktowych na 2022 i 2023 r. Co ciekawe, 
mimo że zmieniają się oferowane modele, 
urządzenia Lenovo od lat są poddawane tym 
samym testom trwałości, na które składa się 
26 procedur. 

– Filary marki od 30 lat nie zmieniły się. 
To użyteczność, innowacyjność, legendarna 
jakość, a także wytrzymałość – wylicza To-
masz Szewczak, Commercial notebooks 4P 
Manager w Lenovo Polska. 

Tegoroczne portfolio Lenovo odzwier- 
ciedla trendy w  kierunku poprawy pro-

duktywności, wydajności, bezpieczeństwa, 
ekologii oraz wygody pracy użytkowni-
ków, także tych zdalnych. Producent stawia 
na większą liczbę modeli z technologią za-
rządzania Intel vPro. W wybranych urzą-
dzeniach ograniczono emisję niebieskiego 
światła, a w notebookach biznesowych za-
instalowano kamery Full HD. Ponadto przy-
było modeli z ekranem w proporcjach 16:10. 

– To trend, który będzie umacniał się w ko-
lejnych latach. Ekrany 16:10 oferują 11 proc. 
więcej przestrzeni roboczej niż 16:9 – mówi 
Tomasz Szewczak.

Co ważne, notebooki biznesowe ma-
ją gwarancję onsite na 3 lata, a użytkowni-
cy modeli z wyższych półek mogą liczyć na 
poszerzone wsparcie w standardzie (tzw.  
Premier Support). 

Producent poszerza także 
portfolio akcesoriów, w  tym 
dla pracowników zdalnych, 
jak seria Lenovo Go (słuchaw-
ki bezprzewodowe z certyfika-
tem Teams, klawiatury, myszy, 
stacje dokujące). Na uwagę 
zwraca też największa na ryn-
ku gama stacji roboczych, co 

stanowi szansę dla partnerów producenta. 
– Mamy najszerszą ofertę, począwszy od 

stacji desktopowych, poprzez dwuproceso-
rowe i rack, po rozwiązania mobilne o różnej 
wydajności – podkreśla Maciej Misiewicz, 
Workstations Business Development Ma-
nager w Lenovo Polska, zwracając uwagę 
między innymi na najmniejszą stację robo-
czą, a więc model P360 Ultra w obudowie 
minitower (3,9 litra). 

Istotną rolę wśród rozwiązań Lenovo od-
grywają komputery stacjonarne. W tego-

rocznym portfolio pojawiła się nowa seria 
Neo, do której należą modele ThinkCentre 
oraz AiO. Z kolei serię ThinkVision wzbo-
gacił w tym roku model P40w-20, pierwszy 
na świecie monitor zaprojektowany z myś- 
lą o współpracy z Intel vPro. 

Do kluczowych elementów oferty Lenovo 
dla biznesu należą usługi serwisowe, stano-
wiące uzupełnienie komplementarnej ofer-
ty rozwiązań IT. 

– Lenovo nie sprzedaje produktów, lecz 
rozwiązania – podkreśla Łukasz Barski, SMB 
Services Business Manager. 

Usługi obejmują kilka filarów, jak bezpie-
czeństwo, produktywność, personalizacja, 
zrównoważony rozwój, ochrona i wsparcie 
oraz DaaS. Przykładowo, jeśli chodzi o pro-
duktywność, wsparcie pracy zdalnej uła-
twia konsola Lenovo Device Intelligent Plus, 
która pozwala administratorowi zarządzać 
sprzętem. 

W usłudze CO2 Offset Services do każ-
dego numeru seryjnego urządzenia Lenovo 
przypisany jest projekt w zakresie ochrony 
środowiska, który został dofinansowany z je-
go zakupu. Klient może uzyskać certyfikat, 
że jego firma przyczynia się do redukcji emi-
sji CO2. Dodatkowo, w ramach Asset Recove-
ry Services, producent wykupuje używany 
sprzęt od firm (nie tylko marki Lenovo). 

– Klient korzysta, bo nie płaci za utyliza-
cję, a jeszcze dostaje gotówkę albo rabat. Już 
na etapie sprzedaży warto umówić się z nim 
na taką usługę – sugeruje partnerom Łukasz 
Barski, podsumowując tym samym szereg 
możliwości, o jakich rozmawiano podczas 
tegorocznej edycji New Product Training. 

Producent, podczas tegorocznej edycji New Product 
Training, zaprezentował nowe rozwiązania i omówił  
kwestię dalszego rozwoju kanału partnerskiego.

Lenovo Polska: 
kanał partnerski  
w centrum biznesu 

n Krzysztof Pasławski

Lenovo kładzie 
duży nacisk  
na rozwój 
zespołu 
commercial.

CRN nr 11/2022 11

11_CRN_11_2022 relacja Lenovo.indd   11 08.11.2022   16:10:03



CRN nr 11/202212

WYDARZENIA

W tegorocznym Canalys Forums 
wzięło udział około 1  tys. 
przedstawicieli producen-

tów, dystrybutorów i integratorów z kil-
kudziesięciu krajów. Z  towarzyszących 
wydarzeniu wystąpień wynika, że po okre-
sie znaczących wzrostów branża znalazła 
się w niepewnej sytuacji, czemu wtóruje 
pędząca ewolucja tradycyjnego modelu 
biznesowego. 

– W czasie pandemii działaliśmy w naj-
lepszym biznesie na świecie. Teraz sprawy 
się skomplikowały, bo chociaż wzrosły mar-
że i poprawiły się łańcuchy dostaw, to popyt 
zanurkował. Dodatkowo przed nami szereg 
różnych wyzwań, w tym związanych z cena-
mi energii i infl acją – mówił Steve Brazier, 
CEO Canalysa. 

I chociaż integratorzy w zde-
cydowanej większości pora-
dzą sobie w takim otoczeniu, to 
zdaniem specjalistów Canalysa, 
część producentów i hiperskale-
rzy w mniejszym lub większym 
stopniu odczują ekonomiczne 
zawirowania. 

– Niedawno nawet Micro-
soft zdecydował się na zwolnie-
nia, a wiele innych fi rm technologicznych 
podejmuje podobne decyzje. Również lu-
dzie z  sektora fi nansów są zaniepokoje-
ni co do przyszłości i próbują przewidzieć, 
jaki będzie ten kolejny czarny łabędź, choć 
jak wiadomo czarny łabędź z defi nicji jest 
nieprzewidywalny –  podkreślał Steve 
Brazier. 

– mówił George Hope, Worldwide Head 
of Partner Sales w HPE. 

Jednocześnie uczestnicy Canalys Fo-
rums przyznają, że wciąż ogromna rzesza 
klientów korzysta z infrastruktury on-pre-
mise i często nie ma potrzeby przenosze-
nia działających w ten sposób aplikacji do 
chmury publicznej. Klienci, którzy ocze-
kują maksymalnej automatyzacji i  ela-
styczności za cenę niższą niż miałoby to 
miejsce w public cloud, powinni móc sko-
rzystać z usług chmury prywatnej, tym sa-
mym wybierając to, co dla nich najlepsze. 
Pod tym względem rynek IT jest wystar-
czająco rozwinięty. A nie zawsze tak było… 

– Pamiętam początki chmury, kiedy sku-
szeni nowymi możliwościami klienci zamy-
kali własne centra danych. Żartowaliśmy 
wtedy, że to „Hotel California”, z którego 
możesz się wymeldować kiedy chcesz, ale 
nigdy z niego nie wyjedziesz (w nawiązaniu 
do słynnego utworu zespołu The Eagles, któ-
ry kończy się słowami: „you can check-out 
any time you like, but you can never leave” 
– przyp. red.). Teraz mamy zupełnie inną 
sytuację, co jest dobre dla partnerów. Jedno-
cześnie z modelu globalnego przechodzimy 
w regionalny. Partnerzy są bliżej klientów 
i to daje im duże możliwości – przekony-
wał Tikiri Wanduragala, Senior Consultant 
Server Systems EMEA w Lenovo.

Palenie… trawki 
W ramach szeregu dyskusji podczas Cana-
lys Forums w kontekście modelu usługo-
wego nie obyło się bez kontrowersji. Mike 

Dodaje, że jeśli stopy procentowe 
w USA wzrosną do poziomu 4 proc., przy 
czym koszty energii ulegną podwojeniu, 
a  euro zanotuje kilkunastoprocentowy 
spadek wartości, to zyski hiperskalerów 
spadną o połowę. Jednocześnie analitycy 
Canalysa spodziewają się, że ceny usług 
public cloud w 2023 r. wzrosną o co naj-
mniej 30 proc. Zwłaszcza, że ich dostaw-
cy ponoszą znaczące koszty inwestycji 
w rozwój swoich centrów danych. Trafi a 
do nich już co drugi sprzedawany na świe-
cie serwer. Globalne wydatki hiperskale-
rów na infrastrukturę mają sięgnąć w tym 
roku 140 mld dol. 

Dystrybucja chmury
Jednocześnie chmurowe marketplace’y

w szybkim tempie tworzą no-
wy model dystrybucji. Przy-
kładowo, według Canalysa 
Amazon Web Services ma do 
2025 r. znaleźć się w pierw-
szej dziesiątce największych 
dystrybutorów rozwiązań IT 
(w tym przypadku chmuro-
wych) w regionie EMEA. Na 
fali w zakresie cloud compu-

tingu coraz szybciej unoszą się też „trady-
cyjni” producenci. Przykładowo, w całym 
portfolio HPE to najszybciej rosnący seg-
ment, a w przypadku platformy GreenLake 
wzrost po trzech kwartałach tego roku był 
wręcz trzycyfrowy. 

– Uważam, że mamy właśnie do czynie-
nia z naszym momentum w tym zakresie 

Uczestnicy największego „kanałowego” wydarzenia w regionie EMEA usłyszeli, że sprzedaż rozwią-
zań chmurowych osiąga swoje „momentum”, czemu towarzyszy rosnąca złożoność ekosystemu IT 
i buksowanie światowej gospodarki. Przy czym, choć integratorzy IT działają obecnie w wyjątkowo 
zmiennym i niepewnym otoczeniu, nie powinni narzekać na brak szans biznesowych.    

Canalys Forums 2022: 

wielki resetwielki reset
n Tomasz Gołębiowski 

Ceny usług 
public cloud 
w 2023 r. 
wzrosną 
o 30 proc. 
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Norris, CEO Computacenter, posunął się 
do stwierdzenia, że jeśli ktoś twierdzi, że 
model „as a service” jest dobry dla klien-
tów, to „najarał się trawki”. 

– To model ważny i wspaniały. Musimy 
go przyjąć. Producenci tego chcą i nie twier-
dzę, że on nie podbije świata. Po prostu nie 
jest dobry dla klientów. Dla udziałowców 
Microsoftu jest czymś rewelacyjnym. Dla 
producentów również, jak też całkiem nie-
zły dla integratorów. Jednak dla klientów 
biznesowych to g… – mówił Mike Norris, 
podkreślając przy tym, że największym 
problemem jest w tym przypadku kon-
trola kosztów. 

Emocje studził Jay McBain, Chief Ana-
lyst w Canalysie, zwracając uwagę, że model 
subskrypcyjny do 2027 r. będzie stanowił 
mniej niż jedną trzecią całego biznesu IT. 
Jego zdaniem zatem „nieco przeceniamy 
ten trend i za bardzo się tym tematem emo-
cjonujemy”. Dodaje przy tym, w kontekście 
przyszłości tradycyjnego modelu sprzeda-
ży, że w ciągu minionych 40 lat analitycy 
i dziennikarze zwykle mylili się w swoich 
przewidywaniach co do śmierci tej czy in-
nej technologii czy modelu biznesowego. 

– Wprawdzie widzimy, że generalnie 
SaaS rośnie 20–30  proc., hiperskalerzy 
o 40–50 proc., sprzedaż usług Apex z ofer-
ty Della o 78 proc., a HPE GreenLake o po-
nad 100 proc. To jednak wszystko wzrosty 
z niskiego poziomu. W sumie, liczbowo, to 
mniejszy odsetek całej sprzedaży na ryn-
ku IT niż nam się wydaje – przeknywał Jay 
McBain. 

Charakterystyczną cechą współczesnego 
kanału sprzedaży IT jest jego rosnąca zło-
żoność, która przekłada się na kompli-
kację procesu decyzyjnego u  klientów. 
W ocenie Canalysa obecnie przeciętny 
użytkownik na ścieżce zakupowej spo-
tyka aż siedmiu partnerów, którzy pełnią 
różne role, nie tylko sprzedażowe (należą 
do nich ambasadorzy marki, konsultan-
ci, infl uenserzy, agencje digitalowe i inne 
podmioty wpływające na proces decyzyj-
ny). Tymczasem producenci wciąż kon-
centrują się zwykle na partnerach, którzy 
dokonują transakcji. 

Tak, czy inaczej aż 75 proc. światowej 
sprzedaży jest prowadzona poprzez kanał 
partnerski. Podobny odsetek dotyczy sa-
mej branży IT. Dużemu znaczeniu sprze-
daży pośredniej towarzyszy żywotność 
tego modelu biznesowego, o czym świad-
czy rosnąca grupa zaangażowanych w niego 
podmiotów (w minionych latach chociaż-
by szybki wzrost liczby fi rm ISV czy MSP). 
Dlatego osoby odpowiedzialne u producen-
tów za współpracę z partnerami powinny 
umieć poruszać się w tak złożonym ekosys-
temie (więcej na ten temat w artykule Jaya 
McBaina pt. „Chmurowy kanał partnerski, 
czyli czas na ekosystem”, str. 26).

Jednym z głównych tematów Canalys Fo-
rums była kwestia zrównoważonego roz-
woju, która na dobre wpisała się w politykę 

komunikacyjną i strategię największych 
fi rm IT. Przykładowo, HP w ubiegłym ro-
ku kupiło Choose Packaging – szkockiego 
producenta papieru z recyklingu na butel-
ki do napojów, które nie zawierają plastiku. 
Z kolei brytyjski integrator Softcat to jedna 
z pierwszych fi rm w Europie, która spełni-
ła założenia standardu SBTi dotyczącego 
zeroemisyjności. 

Specjaliści Canalysa podkreślają, że 
kwestie energetyczne i klimatyczne będą 
sprzyjać ruchom społecznym zajmującym 
się zrównoważonym rozwojem, a przed-
siębiorcy będą musieli się do tego odnieść 
i na ich żądania odpowiedzieć. 

– Europa pod tym względem wyprze-
dza Stany Zjednoczone o jakieś pięć lat i ma 
szansę być światowym liderem w sektorze 
związanych z  tym technologii. Z  drugiej 
strony producenci elektroniki i sprzętu IT 
stanowią część problemu, gdyż zależy im 
na sprzedaży nowych urządzeń, a nie odna-
wianych. Można powiedzieć, że w branży 
IT obowiązują podwójne standardy – kon-
statował Alastair Edwards, Chief Analyst 
w Canalysie. 

wielki reset
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Budowanie świadomości cyberbez-
pieczeństwa to jeden z kluczowych 
obszarów naszej działalności – pod-

kreślał Krzysztof Hałgas, prezes Bako-
techu, na konferencji SecDAYS, która 
zgromadziła specjalistów i decydentów 
IT z firm oraz jednostek publicznych. 

Krzysztof Hałgas podkreśla duże zna-
czenie tego rodzaju wydarzeń, ponieważ 
obszar cyberbezpieczeństwa w jego oce-
nie nadal pozostaje niedowartościowany 
i niedoceniany. I to pomimo tego, że praca 
zdalna zmieniła środowisko bezpieczeń-
stwa cyfrowego i ujawniła wiele niebez-
piecznych luk. Tymczasem małe firmy 
oszczędzają na bezpieczeństwie, a przed-
siębiorcy, którzy mają jakieś budżety, czę-
sto kupują cokolwiek, bo nie wiedzą, co jest 
dla nich odpowiednie. 

– Chcemy to zmienić i wpłynąć na postrze-
ganie zakupów cyberbezpieczeństwa przez 
klientów – podkreśla prezes Bakotechu. 

Wśród rozwiązań zaprezentowanych na 
SecDAYS zwraca uwagę trend do oferowa-
nia narzędzi kompleksowych, zautomaty-

Bakotech: 

zowanych, łatwych w zarządzaniu, a więc 
odciążających administratorów. Widać to 
w przypadku platformy oferowanej przez 
WithSecure (wcześniej F-Secure Busi-
ness) pod nazwą Elements. Pozwala ona 
łączyć ze sobą w jeden „organizm” syste-
my XDR/NDR, ochronę danych, kontro-
lę aplikacji, zarządzanie podatnościami 
i in. Według dostawców platformy model 
oparty na silosach (np. osobno ochrona 
punktów końcowych, wykrywanie ataków 
itd.) nie jest najlepszym pomysłem w kon-
tekście nowych cyberzagrożeń.

Przykładem kompleksowej ochrony jest 
WatchGuard EDPR, obejmujący kombi-
nację narzędzi do ochrony punktów koń-
cowych, a więc coś więcej niż klasyczny 
firewall, antywirus czy EDR. W  kontek-
ście uniwersalności rozwiązań WatchGu-
ard warto zwrócić uwagę, że po przejęciu  
Panda Software firma oferuje szerokie port-
folio rozwiązań, od ochrony punktów koń-
cowych, przez firewalle po autentykację. 

– Brakuje zasobów w firmach. Są one co-
raz droższe, trzeba więc szukać sposobów, 

Wśród rozwiązań zaprezentowanych na SecDAYS zwraca uwagę 
trend do oferowania rozwiązań kompleksowych, zautomatyzowa-
nych, łatwych w zarządzaniu, a więc odciążających administratorów. 
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by optymalizować obsługę incydentów 
– podkreśla Łukasz Nieborek, Business 
Development Manager w Energy Logser- 
ver (polski dostawca platformy SIEM 
oraz SOAR). Dodaje przy tym, że dobrą 
metodą jest integracja narzędzi, a także 
automatyzacja. 

Według innego modelu uzupełniania się 
rozwiązań cyberbezpieczeństwa działają 
produkty Carbonite (antymalware) wraz 
Webroot (backup danych w chmurze).

– Połączenie antymalware’u i backupu 
może być czymś nieoczywistym, ale z ochro-
ną jest jak z ogrami: składa się z warstw 
–  mówi Tomasz Wieczorek, Business  
Development Manager w Bakotechu. 

– W sumie 64 proc. zagrożeń malware i sie-
ciowych to zagrożenia typu zero-day. Anty-
wirus się przed nimi nie obroni – podkreślał 
Damian Gołuch, Product Manager w Ba-
kotechu, prezentując rozwiązanie Black-
Berry Cylance. 

Marka ta, znana swego czasu jako pro-
ducent urządzeń mobilnych, skoncen-
trowała się na cyberbezpieczeństwie 
i dostarcza zaawansowane rozwiązania 
do wykrywania zagrożeń, wykorzystują-
ce algorytmy uczenia maszynowego oraz 
sztucznej inteligencji. Cylance to produkt 
BlackBerry do ochrony punktów końco-
wych, który automatycznie wykrywa 
zagrożenia i reaguje na nie, bez koniecz-
ności interwencji człowieka, połączenia 
z chmurą czy sygnatur (bo ich nie ma). 
Dzięki temu administrator, przynajmniej 
w teorii, ma spokojną głowę. 

dystrybucja świadomości 
cyberbezpieczeństwa

n Krzysztof Pasławski
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sji, w której będziemy wzmacniać nasze za-
sady biznesowe, dzięki którym odnieśliśmy 
tak duży sukces. I chociaż CRN jest od wielu 
lat uznaną globalną marką, to w ciągu ostat-
niego roku dokonaliśmy kilku przejęć, które 
umożliwią nam dalszą ekspansję.

The Channel Company świadczy usługi 
zwiększające efektywność i wymierne ko-
rzyści z alokowanych oraz wydawanych za 
pośrednictwem partnerów funduszy prze-
znaczonych na rozwój rynku. Prowadzimy 
także badania, usługi analityczne i konsultin-
gowe w zakresie strategii wejścia na rynki 
całego świata. Liczba globalnych wydarzeń 
związanych z kanałem sprzedaży, organi-
zowanych w ramach naszej grupy Xchan-
ge, stale rośnie i w ciągu kilku lat będziemy 
największym dostawcą niezależnych kana-
łowych eventów, już nie tylko w Ameryce 
Północnej, ale także w Europie.

W  miarę jak postępować będzie nasza 
światowa ekspansja, dopracowane przez 40 
lat pryncypia pozostaną takie same. Z jed-
nej strony rozmowa z odbiorcą i wysłucha-
nie jego potrzeb. Z drugiej strony oparte na 
kompetencjach zaangażowanie oraz zrozu-
mienie społeczności dostawców. To pozwala 
nam wspierać sukces jednych i drugich. Za-
wsze tak było i tak będzie.

wszystkich wydawców opiera się na inter-
necie, który daje możliwość natychmiasto-
wego dostarczania wiadomości i wszelkich 
informacji. Na naszej stronie internetowej 
nie tylko integratorzy i resellerzy z Ameryki 
Północnej, ale odbiorcy z całego świata gene-
rują ogromny ruch, który w dodatku rośnie. 

Dlaczego CRN wciąż jest tak ważnym 
graczem na rynku wydawniczym?Jaka ry-
suje się przyszłość dla tego medium?

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to wygra-
liśmy, ponieważ pracowaliśmy ciężej i więcej 
inwestowaliśmy, a w obronie wartości i kom-
petencji naszych odbiorców, nie braliśmy 
jeńców. Nigdy też nie baliśmy się krytyko-

wać vendorów, gdy odkrywa-
liśmy niekorzystny program 
lub zmiany zagrażające mo-
delowi biznesowemu na-
szych czytelników. W efekcie 
niejednokrotnie zdarzyło się, 

że jakaś reklama była wycofywana albo ven-
dor zwracał się do potencjalnej konkuren-
cji, oferując wsparcie w wydaniu medium 
mającego rywalizować z CRN-em.

Rzecz w tym, że żaden rywal nigdy nie bę-
dzie miał pasji, doświadczenia i zrozumie-
nia, które my mamy. Otwarcie mówimy, że 
naszym celem jest, by społeczność vendo-
rów/dostawców wraz z całą bazą partnerów 
dobrze sobie radziły. Dlatego badamy i opi-
sujemy trudne sprawy, ponieważ wierzymy, 
że dobre programy i przemyślana polityka 
wobec partnerów rozwijają biznes i gene-
rują zysk dla obu stron.

Obecnie CRN i The Channel Company 
wkraczają w nową erę inwestycji i ekspan-Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

Gdy mija 40 rocznica CRN-a, praw-
dziwym wyzwaniem staje się 
stworzenie listy wszystkich naj-

ważniejszych wydarzeń i  zmian, któ-
re zaszły w branży w przeciągu czterech 
ostatnich dekad. Podjęliśmy się takiej pró-
by online, w serwisie crn.com, ale w tym 
miejscu chciałbym parę słów poświęcić sa-
memu CRN-owi i The Channel Company.

Kiedy w październiku 1989 roku zaczą-
łem pracować w CRN-ie jako dziennikarz, 
ten wyłącznie papierowy wówczas tygodnik 
miał na rynku liczną konkurencję. W ciągu 
kilku lat od mojego dołączenia do zespołu 
i objęcia stanowiska redaktora naczelnego 
wspólnym wysiłkiem spra-
wiliśmy, że pismo stało się 
największym medium bran-
żowym typu B2B na świecie.

W  tamtych czasach dla 
Wall Street Journal i innych 
mediów głównego nurtu nowe, zaawanso-
wane technologie nie były jeszcze wartym 
uwagi tematem. Podczas gdy CRN miał 75 
zajmujących się nim dziennikarzy, oni mieli 
ich jedynie garstkę. Nasz tygodnik regular-
nie liczył wtedy ponad 200 stron, a objętość 
numeru poświęconego targom Comdex czę-
sto przekraczała 600 stron. W niektórych ty-
godniach wydawaliśmy podwójne numery.

Dzisiaj CRN jest nie tylko samotnym na 
rynku wydawnictwem zajmującym się ka-
nałem sprzedaży IT, ale jest także jedną 
z niewielu wciąż istniejących marek B2B 
w branży high-tech.

Oczywiście przez lata branża mediów dru-
kowanych radykalnie się zmieniła, a biznes 

Robert Faletra
Autor pełni funkcję Executive Chairman w firmie 

The Channel Company, która jest wydawcą 
amerykańskiej edycji CRN. 

Współzałożyciel The Channel Company, podsumowując 40-letnią 

historię CRN-a, wyjaśnia, dlaczego właśnie to medium przetrwało 

w czasach, które dla wielu innych okazały się okrutne.

OPINIE

przyszłość ma 
jasne barwy

Nowa era
inwestycji oraz 
ekspansji.

Po 40 latach 
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„Nasza nowa marka 

niesie ze sobą pozytywne 

emocje, a jednocześnie 

nie nawiązuje bezpośred-

nio do komponentów 

komputerowych czy, ogól-

nie, do technologii IT. Daje 

nam więc w przyszłości 

możliwość rozszerzania 

portfolio o nowe, lifesty-

lowe produkty” – mówi 

Łukasz Zdziech, CEO 

Cooling, współtwórca 

marki Endorfy. 

CRN nr 11/202216

  „Największe wydarzenie w histo-
rii naszej fi rmy jest jeszcze przed nami” 
– to Pana słowa z września tego roku, tuż 
przed debiutem nowej marki Endorfy 
i związanych z nią planów ekspansji na 
rynki światowe. Polski rynek stał się 
dla was za mały? 
Łukasz Zdziech Nie, absolutnie. To ra-

czej kwestia ambicji, żeby być marką 

globalną. Poza tym jeśli wymyślamy 

nasze produkty od zera, inwestujemy 

w nie duże pieniądze i wiemy, że re-

prezentują światowy poziom, to chęć 

ekspansji staje się naturalna. A jedno-

cześnie uzasadniona ekonomicznie. Ma-

my bowiem w Polsce znakomity dział 

R&D, w którym zatrudniamy świetnych 

specjalistów. Dzięki nim jesteśmy na 

bieżąco z globalnymi trendami, a cza-

sami wręcz je wyprzedzamy. To duży 

wysiłek, a przy tym niemała inwesty-

cja. Dzięki sprzedaży na zagranicznych 

rynkach zyskamy dodatkowe środki 

na dalszy rozwój produktów i promo-

cję marki. 

Jaki jest planowany globalny 
wzrost, uwzględniający wpływy ze 
wszystkich rynków? 
Nasz planowany wzrost ogółem to 15–

20 proc. rocznie, co pozwoli nam po-

zyskiwać specjalistów i  fi nansować 

rozwój produktów oraz marki Endorfy, 

najpierw na rynku europejskim, a na-

stępnie na świecie. 

  A jaka jest lokalna strategia?
Naszym podstawowym celem w Pol-

sce jest utrzymanie dotychczasowych 

udziałów rynkowych.  

  Łatwo nie będzie… 
Na przeszkodzie może nam stanąć 

przede wszystkim trend wprowadza-

nia własnych marek przez duże sie-

ci handlowe. Przeciwdziałamy temu 

dbałością o jakość oraz inwestycjami 

w budowanie silnej marki. Dzięki temu 

obecni i potencjalni klienci wiedzą, że 

oferowane przez nas produkty są lep-

sze niż marketowe. 

Jesteśmy na bieżąco 
z globalnymi 
trendami, 
a czasami wręcz 
je wyprzedzamy.
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  Dlaczego akurat teraz podjęliście 
decyzję o wprowadzeniu na rynek marki 
Endorfy i wyjście na świat? 
Taką decyzję podjęliśmy trzy lata temu, 

jednak zanim wdrożyliśmy ją w życie, 

przyszedł czas lockdownów i związa-

nych z tym dużych zmian na rynku. To 

nas postawiło w stan niepewności i na 

kilka miesięcy zamroziliśmy wcześniej-

sze plany, żeby zobaczyć, jaki będzie 

dalszy rozwój sytuacji. 

Okazało się, że pande-

mia przyczyniła się do 

dalszego, bardzo szyb-

kiego wzrostu liczby 

graczy i dalszej profe-

sjonalizacji gamingu. 

A  to oczywiście tym 

bardziej sprzyja na-

szym pomysłom i am-

bicjom. Przez długie lata nasz przekaz 

marketingowy był „stunelowany” na 

mężczyzn, którzy byli zagorzałymi 

graczami. Teraz chcemy dotrzeć do 

znacznie szerszej grupy odbiorców, 

pozycjonując markę Endorfy jako life-

stylową, a więc nie tylko dla ekspertów 

czy profesjonalistów. 

  Jak przebiegał proces wymyślania 
nazwy Endorfy? 
Był bardzo trudny i złożony. Zależało 

nam między innymi na łatwości wy-

mowy i zapamiętania, a także możli-

wości wykorzystania marki w domenie 

.com. W mojej ocenie 

wszystkie te wymo-

gi spełniała opraco-

wana wewnętrznie, 

choć przy wsparciu 

zewnętrznych agencji, 

nazwa Endorfy. Niesie 

ze sobą pozytywne 

emocje, a  jednocze-

śnie nie nawiązuje 

bezpośrednio do komponentów kom-

puterowych czy, ogólnie, do technologii 

IT. Daje nam więc w przyszłości moż-

liwość rozszerzania portfolio o nowe, 

lifestylowe produkty. 

  A co dalej z dobrze znanymi wa-
szymi markami, czyli SilentiumPC i SPC 
Gear. Znikają z rynku? 
Z czasem je wygasimy, ale nie od razu. 

Będziemy też jeszcze przez jakiś czas 

podtrzymywać akcje promocyjne zwią-

zane z oboma naszymi zasłużonymi 

markami. To element strategii pozwa-

lający naszym partnerom wyprzedać 

posiadany towar SilentiumPC i SPC Ge-

ar oraz doprowadzić do płynnego przej-

ścia na sprzedaż Endorfy. 

  Nie wszystkim waszym partne-
rom spodoba się, że teraz zastąpi je zu-
pełnie nowa, wciąż słabo znana marka… 
Docierają do nas oczywiście opinie 

z  branży, że zabijamy dojną krowę. 

Natomiast my mamy ambicje global-

ne, a na świecie nasze dotychczasowe 

marki nie są znane. Mamy więc szan-

sę od zera zbudować światowy brand 

i to właśnie chcemy zrobić. Zwłaszcza, 

że na przykład nazwa Silentium PC co-

raz mniej pasuje do obecnych tren-

TO NASZE OKNO

KANAPA CRN POLSKA

W przypadku 
„generacji Z” tak 
zwany storytelling 
to podstawa.

Endorfy
NA ŚWIAT 
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kazując, że „to jest cool” i my, z marką 

Endorfy, chcemy się wpisać w te trendy. 

  Czy będziecie produkty Endorfy 
oznaczać „EU-designed”, bądź „made in 
Poland”? 

Nie będziemy ukrywać, że jesteśmy 

z Polski. Tym bardziej, że nie mamy się 

czego wstydzić, a wręcz przeciwnie. 

  Jakie kraje bierzecie „na celow-
nik” w pierwszej kolejności w ramach 
strategii „go global”? 
Mamy już dobrze rozpracowany ry-

nek czeski i  słowacki, a  także kraje 

bałtyckie, Rumunię, a ponadto rozwija-

my siatkę partnerską w regionie DACH 

i w Skandynawii. Jak widać, zaczynamy 

od Europy, a dopiero po pewnym czasie 

pójdziemy dalej. 

  Współpracujecie z lokalnymi me-
nadżerami czy wysyłacie na poszczegól-
ne rynki osoby z Polski? 
Wszyscy nasi reprezentanci za grani-

cą pochodzą z lokalnych rynków i do-

brze znają tamtejszych dystrybutorów, 

resellerów oraz specyfikę rynku. Dzia-

łamy zgodnie z zasadą step by step 

i dalsze decyzje co do 

poszczególnych kra-

jów podejmiemy w za-

leżności od efektów 

biznesowych. 

  Jakie działania 
marketingowe prowa-
dzicie na poszczegól-

nych rynkach?   
Podejmujemy i będziemy podejmować 

działania podobne jak w Polsce, mię-

dzy innymi docierając do klientów za 

pośrednictwem lokalnych mediów oraz 

influencerów. Oczywiście każdy ry-

nek ma swoją specyfikę, więc będzie-

my brać to pod uwagę. Przykładowo, 

w Niemczech reklamy na WhatsAppie 

są ważniejsze niż na Facebooku i to 

trzeba uwzględnić w działaniach pro-

mocyjnych na tamtym rynku. Oczywi-

ście takich róźnic jest więcej. 

  A czym chcecie się wyróżniać? 
Między innymi innowacyjnością. Przy-

kładowo, w Niemczech żadne sprze-

KANAPA CRN POLSKA
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dów rynkowych, gdyż użytkownicy nie 

są już tak „uczuleni” na kwestie głośno-

ści sprzętu. Rośnie liczba tych, którzy 

są gotowi poświęcić ciszę na przykład 

w imię wydajności, nowoczesnego de-

signu czy solidnego wykonania.

  Akcja promująca markę Endorfy 
jest największą w historii Cooling. Wcze-
śniej unikaliście tego rodzaju rozgłosu. 
Skąd ta zmiana? 

Rzeczywiście, wcześniej nastawialiśmy 

się dużo bardziej na rozwój produktów, 

niż na marketing, a teraz chcemy to po-

dejście zmienić, bardziej wyważyć. Tyl-

ko w ten sposób możemy zdobyć rynki 

zagraniczne. Nasz poprzedni przekaz 

był bardzo techniczny, bez elementu 

brand awareness. Jeśli chcemy działać 

na rynkach zagranicznych, to musimy 

o ten element zadbać. W innym przy-

padku na przykład klient z Niemiec nie 

miałby powodu, żeby wybrać produkt 

polskiej, mało mu znanej marki, skoro 

ma pod ręką sprawdzone lokalne czy 

światowe rozwiązania. Musimy zadzia-

łać na jego emocje, wzbudzić dobre na-

stawienie do produktów Endorfy, a jeśli 

się nimi zainteresuje i kupi chociażby 

jeden z  naszych pro-

duktów, to z pewnością 

nie zawiedzie się je-

go jakością i  zostanie 

z nami na dłużej. Musi-

my się jednak najpierw 

wybić, czymś wyróżnić. 

W przypadku „generacji 

Z” tak zwany storytel-

ling to podstawa. W obecnych czasach 

sam produkt jest oczywiście ważny, ale 

nie najważniejszy. W latach 90-ych, kie-

dy zaczynaliśmy, tak nie było, ale to już 

przeszłość. Zmienił się też wizerunek 

gracza, który przez długie lata był nie-

co pejoratywny. Takie osoby były nie-

rzadko postrzegane jako trochę duże 

dzieci, które zamiast wziąć się za coś 

pożytecznego, trawią długie godziny na 

„głupią” rozrywkę. Tymczasem „pokole-

nie Z” bardzo odświeżyło ten wizerunek 

i gaming stał się czymś, co jest na cza-

sie, co jest w modzie. Pojawili się w tym  

środowisku influencerzy, którzy mają 

dużą moc oddziaływania na widownię, 

choć robią to w ramach rozrywki, po-

dawane tam klawiatury „puddingowe” 

do tej pory nie miały wersji z niemiec-

kim layoutem, z keycapami wykonany-

mi z PBT. My takie stworzyliśmy pod 

marką Endorfy i jako jedyni mamy ta-

kie w swojej ofercie. W kontekście te-

go, jak prostym produktem wydają się 

keycapy, była to inwestycja zaskakują-

co duża. To kwestia kosztu związane-

go z wykonaniem form w technologii 

double shot. Mniejsi producenci dzielą 

te koszty z innymi, zaś my dysponuje-

my formami na własność, co wiąże się 

z tym, że nikt poza nami takich keyca-

pów mieć nie będzie. Mamy więc war-

tość dodaną dla klientów końcowych.

  Dynamizujecie rozwój paneuro-
pejskiego biznesu w dobie problemów 
z łańcuchem dostaw. Nasuwa się pytanie: 
jak poradzicie sobie z logistyką? 

W czerwcu 2020 roku, z myślą o eks-

pansji na obcych rynkach, przenieśliśmy 

się do siedziby z dużym magazynem, 

o powierzchni 10 tysięcy metrów kwa-

dratowych. To daje nam komfort dzia-

łania w coraz większej skali. Oczywiście 

kluczem jest odpowiednie planowanie 

dostaw, na co kładziemy duży nacisk. 

  A skąd pomysł na projektowanie 
i  testowanie produktów w Polsce, za-
miast tak popularnego i dużo prostszego 
brandowania importowanego sprzętu 
z Chin? 

To wprawdzie wyświechtane powie-

dzenie, że pasja rodzi profesjonalizm, 

ale tak właśnie jest. Na przykład lata 

temu weszliśmy w chłodzenie, bo mój 

brat bardzo interesował się overclo- 

ckingiem i potrzebnym do tego sprzę-

tem. Pracował nad tym, jak zwiększać 

wydajność za jak najmniejsze pienią-

dze. Stąd zrodził się nasz biznes w tym 

zakresie. Generalnie, występowaliśmy 

na rynku jako eksperci, więc nie chcieli-

śmy importować produktów nie do koń-

ca zgodnych z naszymi oczekiwaniami. 

Stąd decyzja o tym, żeby je projektować 

pod konkretne wymagania nasze i na-

szych klientów. W efekcie zbudowali-

śmy dużą grupę lojalnych odbiorców. 

  Skoro rozmawiamy o przełomo-
wym wydarzeniu w historii waszej firmy, 

Mamy szansę od zera 
zbudować światowy 
brand i to właśnie 
chcemy zrobić.  
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to poświęćmy chwilę na rozmowę o jej  
historii. Jak to się zaczęło? 
Zaczęliśmy od sklepu detalicznego, 

z  czasem rozwinęliśmy model dys-

trybucyjny, a  finalnie stworzyliśmy 

markę SilentiumPC, która z powodze-

niem krok po kroku zdobywała wy-

sokie udziały w swoich kategoriach. 

W  sposób naturalny doszło do po-

działu kompetencji, gdzie za produkty 

oraz działalność firmy odpowiedzialni 

byliśmy z moim bratem, a nasz ojciec 

odpowiadał za kwestie organizacyj-

ne i finansowe. Z końcem września te-

go roku do zarządu spółki dołączyły 

dwie osoby: Rafał Zaniewski oraz Piotr 

Pietras, które odpowiadają za obszary 

produktowe, odpowiednio: akcesoria 

i komponenty. 

  Jako jedni z pierwszych postawi-
liście na droższe marki, co nie było oczy-
wistą strategią na polskim rynku, zawsze 
wrażliwym na ceny. 
Swoją pozycję zawsze budowaliśmy 

na bliskości z klientami – najpierw ja-

ko reseller, później jako dystrybutor 

i w końcu jako producent. Jednocześnie 

w kontrze do rynku weszliśmy w niszę 

i postawiliśmy na produkty jakościowe. 

To było w latach 2003–2007, gdzie na 

rynku liczyły się właściwie jedynie obu-

dowy za 100 złotych czy zasilacze za 

80 złotych. Nie było wtedy chętnych 

do dystrybucji modeli za 500–600 zło-

tych, więc szliśmy pod prąd, nie bo-

jąc się sprzedawać drogich, topowych 

marek. Byliśmy przy tym aktywni na 

forach dyskusyjnych, w tym naszym 

własnym forum Cooling.pl i zdobyli-

śmy sobie zaufanie użytkowników. 

W ten sposób też zdobywaliśmy wiedzę 

o potrzebach klientów, ich problemach 

i oczekiwaniach. Warto wspomnieć że, 

paradoksalnie, dużo zyskaliśmy na kry-

zysie w latach 2008–09, kiedy ludzie 

mieli trochę mniej pieniędzy, a my wy-

skalowaliśmy swoje produkty tak, że 

byliśmy naprawdę świetni w kategorii 

cena versus jakość. Wtedy też pierw-

sze kroki stawiała marka własna, czyli 

SilentiumPC. 

  Czy w najbliższych latach planuje-
cie rozwój nowych grup produktowych? 

Na pewno będziemy poszerzać port-

folio o elektronikę użytkową i między 

innymi po to właśnie powstała marka 

Endorfy. Przede wszystkim szykuje-

my dużo nowości w obecnych katego-

riach. Nowa marka daje nam możliwość 

wprowadzenia produktów z wyższych 

segmentów cenowych, a my jesteśmy 

gotowi również tam walczyć o swoje 

udziały. Równolegle pracujemy nad cał-

kowicie nowymi kategoriami, ale szcze-

gółów na tym etapie nie mogę ujawniać.

.

  A jak oceniacie współpracę z tak 
silnym graczem jak Amazon i skąd wy-
nikała przerwa w waszej współpracy, 
zakończona jednak decyzją o powrocie 
do niej? 
Współpracę z Amazonem postrzega-

my przede wszystkim jako szansę. Nie 

jest żadną tajemnicą, że w tym przy-

padku to my musieliśmy się dopaso-

wać do sposobu funkcjonowania tego 

giganta. To pociągało za sobą koniecz-

ność reorganizacji zasobów, stąd też 

przerwa w naszej obecności na Ama-

zonie. Założyliśmy powrót w okolicach 

startu marki Endorfy i tak też się stało 

– teraz dzięki budowie zespołu odpo-

wiedzialnego za współpracę z Amazo-

nem oraz dopasowaniu pod nią działań 

marketingowych, jesteśmy jako orga-

nizacja gotowi na nowy początek. Mi-

mo koniecznych sporych inwestycji 

korzyść jest dla nas jasna: nie ma dru-

giego marketplace’u, który pozwolił-

by nam na dotarcie do tak dużej liczby 

potencjalnych klientów w tak krótkim 

czasie.  

W kontrze do 
rynku weszliśmy 
w niszę, stawiając 
na produkty 
jakościowe.
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biorcy ufają, i  którym 
się chce. A współczesnym, ambitnym 
resellerom chce się głównie poszerzać 
kompetencje. Dlatego szkolenia i do-
stęp do wiedzy to jeden z kluczo-
wych elementów wsparcia ze 
strony producenta, zwłasz-
cza gdy dotyczy nowych 
produktów i usług. 

dodana
Resellerzy pytani o zmiany w pro-
gramach w ostatnich latach zwracają 
uwagę właściwie jedynie na zwiększenie 
ilości zdalnych szkoleń w czasie pande-
mii. Przy czym oceniają ten trend pozy-
tywnie, bo pozwala im łatwiej i częściej 
uczestniczyć w takich zajęciach, niższym 
kosztem czasu i bez wydatków na podró-
że. Jednocześnie jednak doceniają zna-
czenie stacjonarnych wydarzeń tego typu, 
szczególnie ze względu na dobrodziejstwa 
networkingu.

– Generalnie każda wartość dodana, ja-
ką wnosi producent do biznesu partnera 
jest cenna, a wiedza jest obecnie szczegól-
nie ważna. Dzięki temu, gdy przychodzę do 
klienta i dowiem się, jakie ma potrzeby, mo-
gę z marszu operować konkretami i powie-

dzieć: mam dla was 
coś odpowiedniego, 
a jeśli wam to nie pasu-
je, to w takim razie dobre 
będzie takie a takie rozwiązanie 
– wyjaśnia Piotr, reseller z Katowic, który 
prosił o zachowanie anonimowości.

Resellerzy postulują przy tym posze-
rzenie oferty szkoleń bezpłatnych, co sta-
nowiłoby realne wsparcie dla aktywnych 
partnerów. 

– Przydałoby się więcej darmowych, do-
brych jakościowo szkoleń, głównie tech-
nicznych. Nawet w  fi rmach, w  których 
mamy wysokie statusy partnerskie, za 

Resellerzy podkreślają, że szczególnie cenny 
w programach partnerskich jest obecnie do-
stęp do wiedzy. Zwracają przy tym uwagę na 
niepotrzebne błędy i wpadki, których produ-
cenci powinni zdecydowanie unikać.

Przyznam, że zabierając się do roz-
mów z  resellerami na temat pro-
gramów partnerskich, nauczony 

doświadczeniem minionych lat, spodzie-
wałem się krytyki pod adresem producen-
tów, którzy niewystarczająco wspierają 
partnerów. I choć takich głosów nie za-
brakło, to przeważają opinie „na plus”. 
Liderzy fi rm, z  którymi rozmawiałem, 
uważają, że programy partnerskie są 
konieczne dla uporządkowania ryn-
ku i wsparcia dla ich biznesu. Stawiane 
w nich wymagania są uważane za dobry 
sposób, by nagradzać i pomagać kompe-
tentnym oraz zaangażowanym fi rmom 
oraz odsiewać tych resellerów, na któ-
rych ani producenci ani klienci nie mogą 
do końca polegać. 

– Na rynku nie raz miałem do czynienia 
z osobami, które pojawiały się nie wiadomo 
skąd i obiecywały klientom różne rzeczy. 
Nierzadko okazywało się, że w takiej fi r-
mie jest tylko jedna osoba, bez wystarczają-
cej wiedzy i środków, aby realizować swoją 
„ofertę” i po paru miesiącach znika z ryn-
ku – mówi Adam Żebrowski, wiceprezes 
Comp Data.

W  jego ocenie status autoryzowane-
go partnera premiuje fi rmy z dorobkiem 
i możliwościami, którym dostawcy i od-

RYNEK

n Krzysztof Pasławski 

Programy partnerskie: 
RESELLERZY
spragnieni wiedzy

Przydałoby 
się więcej 
darmowych, 
dobrych 
jakościowo 
szkoleń, głównie 
technicznych. 
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większość wartościowych 
szkoleń trzeba płacić – mó-

wi Sławomir Zieliński, prezes 
Fast IT.

Spotkaliśmy się też z sugestiami, aby 
dostawcy więcej uwagi poświęcili eduka-
cji klientów końcowych, co stanowiłoby 
dobre wsparcie dla partnerów poprzez 
stymulowanie popytu. 

Ważne dla partnerów okazuje się tak-
że wsparcie marketingowe, finanso-
we i  organizacyjne, w  tym dotyczące 
przygotowywania konferencji, spotkań 
z klientami, webinarów. Kolejna ważna 
sprawa to oczywiście pomoc w genero-
waniu leadów.

Nie dziwią ponadto sugestie, żeby 
w czasie, gdy resellerom z powodu ro-
snących kosztów i spowolnienia w gospo-
darce grozi spadek zysków, producenci 
skoncentrowali się na działaniach wspie-
rających ich rentowność. 

– Teraz, gdy rosną koszty, dla fi rmy ta-
kiej jak nasza, kluczowe jest utrzymanie 
marż. Nam rosną wydatki, ale rosną też 
klientom, którzy zaczynają oszczędzać 
i są coraz mniej skłonni do zakupów i ak-
ceptacji wysokich cen – zauważa Stanisław 
Kukułka, członek zarządu NKK System.

Niektórzy z  naszych rozmówców 
w  ostatnich latach zauważyli większą 

elastyczność, jeśli chodzi o wymagania 
wobec partnerów dotyczące obrotów. 

Miało to związek z tym, że spora gru-
pa klientów została „zamrożona” 
przez lockdowny. 

Producenci nie zawsze 

Mimo generalnie pozytywnej oce-
ny współpracy z  producentami 

w  ramach programów partnerskich, 
resellerzy dostrzegają też pewne błędy 
i wynikające z nich problemy. Przykłado-
wo, zdarza się, że handlowcy producenta 
przekonują partnerów do sprzedaży roz-
wiązań, które są zdecydowanie za drogie 
dla klienta albo  też z innego powodu nie 
ma na nie popytu na polskim rynku. Ko-
lejna sporna kwestia to ustalane na po-
ziomie globalnym elementy programów, 
które nie są dostosowane 
do realiów polskiego rynku. 

Jak wynika z  praktyki 
resellerów, mają też miej-
sce sytuacje, gdy nie wszy-
scy partnerzy traktowani 
są równorzędnie. W  nie-
których przetargach za-
mawiający zbierają do 
jednego worka kilka za-
mówień, począwszy od 
specjalistycznego opro-
gramowania poprzez typo-
we komputery i notebooki, aż po wysoko 
wyspecjalizowane maszyny drukujące 
i serwery. Powoduje to, że partner, któ-
ry uzyskał od danego producenta naj-
lepszą cenę nie wygrywa przetargu. 
Dobrą praktyką jest zatem ochrona ta-
kich partnerów poprzez wypłacenie 

im w postaci bonusów różnicy między 
pierwszą a drugą ceną. Jednak niektórzy 
producenci rozumieją tę ochronę zbyt 
dosłownie… 

– Kiedyś wystartowaliśmy w przetargu 
z ofertą sprzętu i wygraliśmy to postępo-
wanie. Jednak jeden z  producentów po-
informował nas, że nie sprzeda nam tych 
urządzeń. Jego zdaniem wykonawcą powi-
nien zostać wskazany przez niego partner, 
z którym robił duży obrót i producentowi 
zależało, żeby się nie obraził. Nie mieliśmy 
innego wyjścia i wycofaliśmy naszą, zwy-
cięską ofertę z przetargu – wspomina Sta-
nisław Kukułka z NKK System, po czym 
przytacza inną, tym razem bardzo świe-
żą historię. Stanowi ona wzorcowy wręcz 
przykład niekompetencji, a do tego lekce-
ważenia partnera. 

Otóż NKK System ustaliło z przedsta-
wicielem zaprzyjaźnionego producenta 
cenę pod jeden z projektów. W oparciu 
o tę deklarację, i biorąc pod uwagę, że 
wcześniej nigdy nie było problemów w te-
go rodzaju sprawach, reseller podpisał 
umowę z klientem. Jednak w tzw. między-
czasie u producenta zmieniła się osoba 
obsługująca partnerów i sprawa utkwiła 
w miejscu. 

– Gdy upominaliśmy się o zamówienie 
z umówioną wcześniej ceną, ten człowiek 
twierdził, że nie zna systemu, w  któ-
rym są zapisane takie dane, nie może ni-
czego sprawdzić, nie odbierał telefonów 
i robił inne uniki. Postawieni pod ścianą 

kupiliśmy sprzęt w  cenie 
dystrybucyjnej o jakieś kil-
kanaście procent drożej niż 
w umowie z klientem. Dys-
trybutor zadeklarował, że 
załatwi tę sprawę z produ-
centem, i dostaniemy obie-
caną wcześniej niższą cenę, 
ale nic nie wskórał. Mu-
sieliśmy więc zapłacić za 
sprzęt więcej, niż wynosi-
ła cena dla klienta i dopła-
cić po kilkaset  złotych do 

każdego urządzenia, aby wywiązać 
się z  umowy –  wspomina Stanisław 
Kukułka. 

Powyższa sprawa ciągnęła się przez 
trzy miesiące, a  opór i  niekompeten-
cja po stronie opiekuna spowodowały, 
że NKK System nie podejmowało się 

W ostatnich latach 
widać większą 
elastyczność,
jeśli chodzi 
o wymagania 
wobec partnerów.
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realizacji kolejnych projektów, mimo że 
jest autoryzowanym partnerem tegoż 
producenta. 

Nic zatem dziwnego, że z punktu widze-
nia resellerów nie tylko formalne regula-
cje i regulaminy są ważne we współpracy 
z producentem, ale przede wszystkim re-
lacje personalne. 

– Jeśli po drugiej stronie jest zaangażo-
wany i kompetentny człowiek, z którym 
zbuduje się dobre relacje, to współpraca 
układa się dobrze niezależnie od tego, co 
napisano w programie partnerskim. Dla 
nas bardzo istotne jest, że jako autoryzo-
wany partner mamy opiekuna i desygno-
wany zespół, z którym współpracujemy 
– podkreśla Marcin Smagieł, dyrektor 
wsparcia technicznego w Omega Enter-
prise Services. Dodaje, że niestety bywa 
z tym różnie. 

– Ostatnio u  jednego z  producentów 
przydzielono mi „opiekuna”, z którym od 
dłuższego czasu nie ma kontaktu, a ma-
my u tego producenta wcale nie najniższy 
status partnerski – podkreśla warszawski 
integrator. Co oznacza, że wciąż, mimo 
upływu lat, niektórzy producenci powin-
ni zwrócić uwagę na obszary wymagają-
ce pilnej poprawy.  n

CRN nr 11/202222

RYNEK

n Sławomir Zieliński, prezes, Fast IT 
Programy partnerskie są korzystne i potrzebne, jeżeli pomagają tym partne-

rom, którzy są aktywni i chcą się rozwijać. Osiąganie wyższych poziomów 

autoryzacji pomaga w działaniach sprzedażowych i w pracy z klientami. Są 

projekty publiczne i komercyjne, w których wymagany jest wysoki poziom 

partnerstwa i fi rma, która go nie posiada, nie może uczestniczyć w postępowa-

niu. Status partnerski, na przykład Gold, stanowi sam z siebie potwierdzenie 

wysokich kompetencji. Nie trzeba wówczas przekonywać klientów, że mamy 

określone umiejętności. Programy partnerskie zwykle dają większe możliwo-

ści fi rmom, które wykazują więcej zaangażowania w obszarach marketingu 

i sprzedaży, co jest zupełnie zrozumiałe i pożądane. 

n Stanisław Kukułka, członek zarządu, NKK System 
W ramach programów partnerskich ważna jest zwłaszcza elastyczność ceno-

wa w zamówieniach publicznych, a z tym niestety bywa różnie. Na przykład 

jeden z producentów odmówił nam ceny, która byłaby konkurencyjna w postę-

powaniu, w którym startowaliśmy, argumentując to tym, że kupujemy za mało 

sprzętu, aby liczyć na upust. Po wygraniu przetargu zamierzaliśmy zamówić 

urządzenia w dystrybucji, jednak nie otrzymaliśmy satysfakcjonującej nas ce-

ny. W rezultacie kupiliśmy sprzęt u retailera. Jednak trzeba podkreślić, że wielu 

producentów dba o wsparcie cenowe w przetargach. 

n Jarosław Kołcun, prezes, A+V
Dla nas istotne jest wsparcie w postaci dostępu do produktów demo i show-

roomu, do którego można zaprosić klienta, zaprezentować różne rozwiązania 

i wspólnie wybrać odpowiedni system. Spotkanie w takim miejscu znacznie 

ułatwia współpracę z klientem i często korzystamy z tej możliwości u produ-

centów, którzy ją udostępniają. Budujemy też showroomy dla naszych klien-

tów. Mniejsze znaczenie ma dla nas wsparcie techniczne czy sprzedażowe ze 

strony producenta, ponieważ staramy się pracować przede wszystkim w opar-

ciu o własne zasoby. 

n Dezyderiusz Kozłowski, kierownik działu IT, Neo-System 
Programy partnerskie oceniam zdecydowanie na plus. Nam ko-

rzyści, takie jak bonusy, dodatkowe rabaty, szkolenia czy pomoc 

techniczna, pomagają w biznesie. Nie mam problemu z tym, że pro-

ducent ma też oczekiwania wobec partnera, jak osiągnięcie limitu 

obrotów, udział w szkoleniach czy certyfi katy. To jasne, że jak są 

korzyści, to są też wymagania i one motywują partnera do ak-

tywności na rynku. Wsparcie jest adekwatne do zaangażowania 

ze strony partnera. 

n Adam Żebrowski, wiceprezes, Comp Data
Ważne jest dla nas to, że dostajemy wcześniejsze wyceny i może-

my liczyć na wsparcie producenta w postaci możliwości dostosowa-

nia cen do oczekiwań zamawiającego, czy też na wypożyczenie sprzętu 

dla klienta. Z mojego doświadczenia wynika, że wymagania w programach 

partnerskich w postaci limitu obrotów nie są zbyt wyśrubowane, może 

z niewielkimi wyjątkami. Wymagania, które pozwalają wejść na wyższy po-

ziom partnerstwa, są korzystne dla tych resellerów, którzy angażują się we 

współpracę z producentem. 

Zdaniem resellera
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Kontakt dla partnerów:
Eliza Gut,
Senior Marketing Manager
Eliza.Gut@Vertiv.com

Vertiv wprowadził ulepszenia w Programie Partnerskim (VPP
– Vertiv Partner Program) i Programie Motywacyjnym (VIP – Ver-
tiv Incentive Program), które koncentrują się na nagradzaniu sieci 

ekspertów – dystrybutorów i resellerów. Programy VPP i VIP są dostępne 
dla partnerów w wybranych krajach Europy i Bliskiego Wschodu, w tym 
w Polsce. 

Program dla partnerów handlowych Vertiv
Z myślą o wspólnym sukcesie

ADVERTORIAL
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n  Moduł rejestracji projektów, pozwalający 
uzyskać dodatkowy rabat, wsparcie przedsprzeda-
żowe i ochronę projektu

n  Szkolenia techniczne i sprzedażowe, 
pozwalające zwiększyć wiedzę o dostępnych 
technologiach i rozwiązaniach Vertiv

n  Centrum marketingowe z dostępem do mate-
riałów, które można poddać co-brandingowi

n  Lokalizator partnerów, pozwalający dodać 
profi l fi rmy partnera do strony Vertiv i uzyskać 
dostęp do leadów sprzedażowych

n  Narzędzie Vertiv Solution Designer i konfi -
guratory produktowe, które wspierają dobór, 
konfi gurację i ofertowanie rozwiązań zgodnie 
z potrzebami klienta

n  Aplikacje Vertiv XR & Virtual Showroom, 
które ułatwiają prezentację rozwiązań Vertiv 
klientom dzięki ciekawym modelom 3D

n  Dostęp do modułu VIP – programu moty-
wacyjnego, w którym partner monitoruje liczbę 
zgromadzonych punktów bonusowych i realizuje 
nagrody

Nowy i ulepszony portal partnerski gromadzi wszystkie narzędzia i zasoby potrzebne partnerom do współpracy z zespołem Vertiv:

Rozszerzony program VIP zapewnia dostęp do sklepu z nagro-
dami dla partnerów, w którym można nabyć elektronikę, kar-
ty upominkowe, czy niepowtarzalne przeżycia. Partnerzy VIP+ 
mają również dostęp do ekskluzywnej usługi concierge, która 
umożliwia dokonywanie zakupów specjalnych nagród niedo-
stępnych w sklepie. W ramach programu VIP partnerzy mają 
dostęp do 5 planów promocyjnych, w których punkty bonuso-

we przyznawane są: na start (bonus do pierwszego zakupu), za 
sprzedaż codzienną, za sprzedaż wiązaną (gdy partner kupuje 
rozwiązania z co najmniej 2 kategorii produktowych w kwarta-
le), za częstotliwość zakupów (gdy zakupy rozwiązań Vertiv są 
dokonywane w więcej niż jednym miesiącu podczas kwartału) 
oraz za zakupy wyróżnionych produktów.

Poziomy partnerstwa i korzyści

SILVER PARTNER GOLD PARTNER PLATINUM PARTNER DIAMOND PARTNER

n  Partner Portal
n  Szkolenia online, konfigura-

tory produktów, materiały 
marketingowe

n  Vertiv Incentive Program 
(VIP) – 1-2% zwrotu w for-
mie punktów bonusowych

n  Rejestracja projektów
n  Lokalizator partnerów

Dodatkowo:
n  Zwiększony zwrot w for-

mie punktów bonusowych 
(do 2,5 proc.)

n  Dostęp do programu demo 
i możliwość zakupu pro-
duktów demonstracyjnych 
z 50 proc. rabatem

Dodatkowo:
n  Dostęp do VIP+
n  Zwiększony zwrot w for-

mie punktów bonusowych 
(do 2,8 proc.)

n  Opcjonalny indywidualny 
plan wzrostu i stały rabat

n  Przypisany Account 
Manager

Dodatkowo:
n  Przejście z programu VIP+ 

na stałe rabatowanie 
i budżet MDF w oparciu 
o wspólne plany 
sprzedażowe i marketin-
gowe oraz indywidualne 
targety

n  Dedykowany plan szkoleń

Awans na wyższy poziom jest związany z regularnym wzrostem sprzedaży przez part-
nera. Vertiv zapewnia stałe warunki współpracy oraz wsparcie na każdym kroku i na-
gradza resellerów już od pierwszej sprzedaży. 

Dołącz do Vertiv Partner Program już dziś, 
rejestrując się na stronie: Partners.Vertiv.com
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Zaktualizowany program mySchneider IT wspiera partnerów 
biznesowych Schneider Electric dzięki nowej modułowej 
strukturze i zróżnicowanym specjalizacjom dla kluczowych 
sektorów.

mySchneider IT
Nowa odsłona 

Schneider Electric wprowadził dale-
ko idące zmiany w swoim programie 
partnerskim mySchneider IT. Doty-

czą m.in. uproszczonej struktury, dzięki 
której można wyodrębnić kluczowe spe-
cjalizacje i liczyć na większe korzyści. Już 
teraz producent uruchomił specjalizację 
IT Solution Provider dla dostawców i inte-
gratorów rozwiązań z obszaru IT. W 2023 
roku dołączą do niej kolejne: Software & 
Services Provider oraz Data Center Solu-
tions Provider. 

Zmiany to efekt szerokich konsultacji 
z  partnerami Schneider Electric. Wiele 
godzin rozmów i analiza oczekiwań po-
nad czterystu ankietowanych fi rm pozwo-
liły opracować wnioski, których efektem 
jest nowy model programu partnerskie-
go. Aż 60 proc. ankietowanych partnerów 
Schneider Electric potwierdziło, że po-
trzebna jest nowa formuła programu, odpo-
wiadająca na wyzwania rynku IT. Wszystko 
w myśl zasady, że liczą się nie tylko cele ilo-
ściowe, ale też wspólne wartości. 

Efektem tych działań jest nowy, przej-
rzysty podział, który w większym stopniu 
różnicuje kompetencje partnerów, do-
pasowując korzyści do konkretnych po-
trzeb biznesowych. Nowy 
mySchneiderIT cechuje się 
elastyczną modułowością, 
z  którą wiąże się podział 
nie tylko na trzy poziomy 
uczestnictwa (Select, Pre-
mier i Elite), ale również na 
specjalizacje. Są to: 
n  IT Solution Provider dla dostawców 

rozwiązań IT działających w  modelu 
system-integratora; 

n  Software & Services Provider dla 
dostawców oferujących różnego typu 
usługi i oprogramowanie do zdalnego 
zarządzania infrastrukturą krytyczną; 

n  Data Center Solutions Provider dla 
dostawców rozwiązań z obszaru cen-
trów danych.
Każdy partner może uczestniczyć w do-

wolnej liczbie specjalizacji i to od niego 

zależy, do jakiego poziomu uczestnictwa 
w każdej z nich chce aspirować. 

– Modułowa konstrukcja mySchneider 
IT to szansa na dotarcie do nowych oraz 
aktywizację dotychczasowych partnerów, 
dla których poprzednia formuła progra-
mu była niewystarczająca ze względu na 
brak specjalizacji będącej core biznesem ich 
działalności. Od teraz mogą się oni spraw-
dzić w różnych modelach biznesowych i bli-

sko współpracować ze sobą 
w ramach różnych specjali-
zacji. Zawężenie specjali-
zacji to gwarancja jeszcze 
wyższego poziomu wie-
dzy eksperckiej partnerów.
Wprowadzając daleko idące 
zmiany, pozostajemy wierni 

naszym zasadom i praktykom, niezmien-
nie dbając o zyskowność biznesu i wysoki 
poziom wsparcia współpracujących z nami 
podmiotów – mówi Mirosław Pisaniec, 
Channel Manager, pion Secure Power 
Schneider Electric. Zauważa też, że dzię-
ki zmianie zasad fi rma odnotowuje wzrost 
liczby partnerów na poziomie Premier.

Kluczowe cechy nowego mySchneider 
IT obejmują:
n  Nowy interfejs: łatwy w  nawigacji 

pulpit daje sprzedawcom, partnerom 

Połączenie wielu specjalizacji IT

IT Solution 
Provider

Program partnerski mySchneider IT

Software 
& Services 
Provider

Data Center 
Solutions 
Provider

Elite

Premier

Select

Elite 
IT Solutions Provider

Przykładowe poziomy uczestnictwa 

Partner A 
obecnie: Elite

Select 
SW & SV Provider

Elite 
Data Center

Premier 
IT Solutions Provider

Partner B
obecnie: Elite

Select 
SW & SV Provider

Elite 
Data Center

Select
IT Solutions Provider

Partner C
obecnie: Premier

Elite
SW & SV Provider
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Zmiany to efekt 
szerokich 
konsultacji
z partnerami. 
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i menedżerom programu wgląd w postę-
py ich fi rmy oraz poszczególnych osób 
w zakresie każdej specjalizacji. 

n  Ulepszone ścieżki szkoleniowe: sze-
roki zakres narzędzi projektowych, 
szkoleń i zasobów pomaga partnerom 
różnicować i  wzmacniać ich modele 
biznesowe oraz sprostać wymaganiom 
klientów. 

n  mySchneider Rewards: dostosowane 
do wymagań partnerów nagrody i  za-
chęty fi nansowe mają na celu aktywne 
identyfi kowanie i realizowanie nowych 
możliwości biznesowych. Oferowane be-
nefi ty są unikalne dla każdej specjalizacji.

n  Ulepszone narzędzia: wśród nich nowa 
platforma ORP (Opportunity Registra-
tion Program), która pozwala w  pro-
sty sposób rejestrować nowe projekty, 
gwarantując przy tym ochronę zaanga-
żowanemu partnerowi, czy stale udosko-
nalany LEC (Local Edge Confi gurator) 
– narzędzie służące do konfi guracji roz-
wiązań stosowanych w rozproszonych 
środowiskach IT, automatyzują procesy 
biznesowe w ramach programu.

n  Zrównoważony rozwój: to dostęp do 
produktów i rozwiązań Schneider Elec-
tric z  etykietą Green Premium, speł-
niających wyśrubowane wymagania 
środowiskowe, często idące dalej niż 
obowiązujące w ramach unijnych prze-
pisów, takich jak dyrektywa RoHS czy 
rozporządzenie REACH.  
– Program mySchneider IT w nowej 

odsłonie to jasne i konkretne wymaga-
nia dostępne w  ramach intuicyjnego 
narzędzia. Dzięki temu partner zawsze 
dokładnie wie, co może robić, aby wejść 
na wyższy poziom uczestnictwa. Od teraz 
ścieżka awansu w większym niż kiedykol-
wiek stopniu opiera się na szeregu czynni-
ków związanych z  pogłębianiem wiedzy 
eksperckiej. Pod uwagę brana jest zatem nie 

tylko wartość sprzedaży, ale i przebyte 
szkolenia czy wdrożone projekty – wy-
jaśnia Mirosław Pisaniec.

Bechtle w elitarnym 
gronie partnerów
Bechtle, jeden z głównych dostawców IT, 
został niedawno pierwszym europejskim 
partnerem IT Solution Provider, posiada-
jącym status Elite.

– Jesteśmy dumni, że jako pierwszy 
partner zostaliśmy docenieni statu-
sem Elite, IT Solution Provider. Nasz 
model biznesowy oparty na wsparciu na-
szych partnerów w doborze najefektyw-
niejszych rozwiązań IT wspierających 
realizację ich strategii rozwoju, ciągła roz-
budowa kompetencji, jak i troska o zarzą-
dzanie cyklem życia produktu powiązana 
z  realizacją naszej strategii zrównowa-
żonego rozwoju, to wartości, jakie doce-
nia zespół Schneider Electric. Status, jaki 
otrzymaliśmy, odzwierciedla poziom zaan-
gażowania, realizację wspólnych wizji obu 
fi rm, jak również stanowi wsparcie w re-
alizacji dalszej strategii rozwoju. Dzięku-
jemy za zaufanie i jesteśmy przekonani, że 
status Elite, IT Solution Provider umac-
nia wymiar naszego partnerstwa i otwiera 
nowe obszary współpracy – mówi Karo-
lina Romańczuk, Managing Director 
Bechtle direct Polska.

Bechtle współdziała ze Schneider Elec-
tric na polskim rynku od początku swojego 
istnienia, tj. od 2010 r. W skali europejskiej, 
działając na 14 rynkach, fi rma współpracu-
je ze Schneider Electric od niemal 40 lat, co 
czyni ją jednym z kluczowych partnerów 
biznesowych w obszarze IT.

Trwają prace nad uruchomieniem specja-
lizacji Software & Services Provider i Da-
ta Center Solutions Provider, które będą 

dostępne w pierwszej połowie przyszłe-
go roku. Modułowa konstrukcja mySch-
neider IT pozwoli w  kolejnych latach 
dodawać do programu kolejne specjali-
zacje. Umożliwi to fi rmie otwarcie się na 
przedsiębiorstwa działające w nowych 
obszarach, poszerzanie grona partnerów 
i lepsze odpowiadanie na rosnące oczeki-
wania klientów końcowych.

Zajrzyj na 
stronę programu 

partnerskiego  
mySchneider IT.
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n  obecność w 160 krajach 
n ponad 60 tys. kont 

partnerskich 
n  zarejestrowani partnerzy 

osiągają 8 razy większe 
przychody związane 
z biznesem Schneider 
Electric i wyższą 
rentowność niż podmioty 
niezarejestrowane*

40 lat
funkcjonowania programu 
partnerskiego
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Wsparcie projektów i nowe moż-
liwości biznesowe, dostęp do 
wiedzy eksperckiej i  szkoleń, 

budżety i materiały marketingowe, premie 
sprzedażowe oraz programy cenowe – to 
przykładowe korzyści dla partnerów w pro-
gramie Samsung STEP. Został on zbudowa-
ny tak, by resellerzy i integratorzy – także 
ci mniejsi – uzyskiwali realne benefity ze 
współpracy z  producentem, a  jednocze-
śnie jego wsparcie zwiększało ich efektyw-
ność działania. Z kolei producent oczekuje, 
że firmy partnerskie będą aktywnie uczest-
niczyć w szkoleniach sprzedażowych oraz  
technicznych. 

Samsung inwestuje w partnerów, którzy 
angażują się w sprzedaż rozwiązań i wnoszą 
wartość dodaną w projektach. Zależy mu na 
tym, aby partnerzy osiągali kolejne pozio-
my współpracy, co przede wszystkim wpły-
wa na ich realny zysk. W celu zapewnienia 
im lepszego wsparcia, wprowadzono zmia-
ny w systemie bonusów dla firm oferują-
cych zarówno profesjonalne wyświetlacze, 
jak i monitory biznesowe. Partnerzy certy-
fikowani mogą liczyć na kilkuprocentowe 
premie za realizację planu sprzedażowego, 
których wielkość uzależniona jest od pozio-
mu certyfikacji. Należy jednak pamiętać, że 
dla firm, które dopiero zaczęły współpracę 
z Samsung Electronics Polska też przewi-
dziano schemat bonusowy, którego wypłata 
następuje już od 80 proc. celu zakupowego. 

Jasno wytyczone cele przekładają się na 
motywację partnerów. Plany sprzedażowe 
ustalane są z Partner Account Managerami, 
aby były przede wszystkim realne do osią-
gnięcia. W ramach STEP podstawą jest bo-
wiem partnerskie i indywidualne podejście, 
zarówno do partnerów strategicznych, jak 
i do mniejszych resellerów. Dla producenta 
kluczowe jest to, by korzyści ze współpracy 

z  Samsung zapewniły 
partnerom odpowied-
ni poziom marż i przy-
czyniły się do rozwoju 
i ich sukcesu.

Showroom dla 
partnerów i klientów
W ramach STEP Samsung oferuje szereg 
rozwiązań wspierających biznes partnerów, 
w tym tych unikalnych na rynku. Takim wy-
jątkowym miejscem jest warszawski Show-
room. Partnerzy producenta mogą do niego 
zaprosić klienta i razem z ekspertem Sam-
sunga zaprezentować w  działaniu różne 
rozwiązania marki, a także wspólnie prze-
testować i  wybrać opcję odpowiednią do 
potrzeb klienta. Ponadto w Showroomie pro-
ducent pokazuje, jak rozwiązania Samsung 
współdziałają z produktami partnerów, two-
rząc spójne rozwiązanie dla klienta. 

Samsung prezentuje także nowości i tren-
dy partnerom w ramach wydarzeń, takich 
jak doroczny Channel Meeting (patrz: CRN 
Polska, nr 10/2022, „Samsung: nigdy nie kon-
kurujemy z partnerami”), jak i podczas road-
show. Przykładem jest The Wall Roadshow, 
poświęcony nowym profesjonalnym wy-
świetlaczom The Wall All-in-One. W tym 
roku producent rozszerzył również linię 
monitorów ViewFinity, przeznaczonych dla 
branży kreatywnej (rozwiązania ViewFini-
ty zaprezentowaliśmy w CRN nr 9/2022).  
To wybrane przykłady nowości, które umo- 
żliwiają partnerom poszerzenie oferty i ge-
nerowanie wyższych marż i bonusów w ra-
mach programu STEP. 

Zarejestrowani partnerzy mają dostęp do 
platformy szkoleniowej. Program STEP wy-

różniają szkolenia dotyczące produktów 
Professional Display w ramach certyfikacji 
AVIXA (organizacja zrzeszająca osoby o wy-
sokich kompetencjach w zakresie instalacji 
AV). Certyfikat AVIXA potwierdza kompe-
tencje integratora AV w zakresie projektowa-
nia i wdrażania instalacji audiowizualnych.

Zarejestrowani partnerzy mogą sami wy-
pożyczać produkty na testy dla siebie, jak 
i dla klientów. Do wypożyczania produktów 
z segmentu Display służy platforma SBSS 
(Samsung Business Sample Service). Dzię-
ki rozwiązaniu MagicInfo klient może sa-
modzielnie sprawdzić działanie wybranych 
rozwiązań. To istotne wsparcie, bo firmy nie 
zawsze mają możliwość i czas, aby własnymi 
siłami tworzyć środowisko testowe ze wzglę-
du na wewnętrzne procesy bezpieczeństwa.

Samsung zapewnia również współpracę 
przy wdrożeniu, polegającą na wsparciu eks-
perta dedykowanego do danych produktów 
i rozwiązania. Wsparcie na miejscu u klienta 
dotyczy montażu, pomocy przy konfiguracji 
i kalibracji sprzętu. Producent oferuje rów-
nież indywidualne szkolenia dla klientów do-
tyczące określonych, wybranych przez nich 
rozwiązań. 

Producent, w ramach programu STEP, inwe-
stuje w partnerów, którzy szczególnie anga-
żują się w sprzedaż rozwiązań koreańskiej 
marki. Przy czym wyższe marże i bonusy  
to tylko niektóre z wielu korzyści. 

Samsung zwiększa bonusy  
dla partnerów

Informacje, jak zostać part-
nerem Samsung, znajdują 

się na stronie Samsung 
Partner Hub. 
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CHCESZ BYĆ DOBRZE
POINFORMOWANY ?

Zapraszamy na

Codziennie nowe treści:

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT N01

n   starannie dobierane 
newsy z Polski, Europy 
i świata, 

n   wyniki aktualnych badań 
rynkowych,

n   przekrojowe artykuły 
dotyczące najważniej-
szych trendów bizneso-
wych i technologicznych,

n   opinie kluczowych 
postaci rynku IT. 
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Cloud Reseller

News      

Fakty, ciekawostki i rozmowy

do tzw. krzywej dzwonowej, czyli sytuacji, 
w której dostawcy płacili mniej partnerom 
mocno inwestującym w marketing, sprzedaż 
i wsparcie techniczne, a więcej tym, którzy 
zjawiali się na samym końcu i dobijali targu. 

Aby ocenić wartość danego partnera, po-
trzeba zupełnie nowych umiejętności, 
struktury organizacyjnej, procesów, 
programów i  technologii. Prze-
ciętny klient przejdzie długą drogę, 
zanim ostatecznie wybierze dostawcę pro-
duktu. Posiłkując się ciasteczkami, dostawca 
musi zidentyfi kować poszczególne przy-
stanki tej drogi i przypisać je do konkret-
nego partnera (przy czym, o ile to możliwe, 
udostępnić mu dane na ten temat w czasie 
rzeczywistym). Nie ma znaczenia, czy przy-
stankiem tym był umiejętnie podsunięty 
ebook, wydarzenie, interakcja w mediach 
społecznościowych czy fachowa konsul-
tacja. Potrzebna będzie współpraca part-
nerska, która zastąpi używane dotychczas 
elementy MarTech i AdTech. 

Z punktu widzenia lidera programu part-
nerskiego kluczowe jest to, że większość 
partnerów odpowiedzialnych za te przy-
stanki wcale nie potrzebuje ani nie chce fak-
tycznie sprzedawać polecanych przez siebie 
produktów. To coś więcej niż stosowane do-
tąd programy afi liacyjne, ambasadorskie czy 
infl uenserskie – to niezbędny element, bez 
którego klient w ogóle nie zbliży się do me-
taforycznego parkietu tanecznego. 

Ci „nietransakcyjni” partnerzy pojawiają 
się również w chwili sprzedaży. Firma ana-
lityczna Canalys szacuje, że do 2025 roku 
dostawcy będą zdawać się na swoich part-
nerów w niemal jednej trzeciej transakcji 
rynkowych, które będą obejmowały nie tylko 
pozyskanie klienta, ale też kliknięcie za nie-
go przycisku „Kup”. Programy partnerskie 
będą więc musiały oszacować wartość tego 
wsparcia, niezależnie od składanego pośred-
nio lub bezpośrednio zamówienia.

W modelu subskrypcyjnym zabawa zaczy-
na się w momencie, kiedy uda się wciągnąć 
klienta na „parkiet”. Aby nasz model zadzia-
łał, trzeba zaangażować się w działania takie 
jak wsparcie wdrożenia, pogłębianie inte-
gracji, sprzedaż krzyżowa (cross-selling) 
i sprzedaż dodatkowa (upselling) – i tak już 
na zawsze, co 30 dni. Partnerzy odgrywają 

Wielu klientów i partnerów czeka już w pełnej go-
towości na epokę subskrypcji. Dostawcom, którzy 
przymierzają się do przyjęcia tego modelu, radzi-
my, jak skutecznie zbudować oparty na nim ekosystem.

Na dobre już wkroczyliśmy w epokę 
subskrypcji. Widząc, jak zmienia-
ją się zachowania klientów i jak za-

silane chmurą oprogramowanie szturmuje 
rynek, ponagleni pandemią dostawcy tech-
nologii w większości albo zdecydowali, że 
przekształcą swój model biznesowy, albo już 
podjęli kroki w tym kierunku. Wyszli przy 
tym z założenia, że gdy nie trzeba co kwar-
tał zaczynać od zera, zarówno dostawcy, jak 
i partnerzy mają dużo większą swobodę. 

Metaforycznie rzecz biorąc, ten nowy, nie-
kończący się proces można rozbić na trzy 
etapy: nakłonienie klienta do tańca (wybór 
dostawcy), przekonanie go, by wszedł na 
parkiet (początkowy zakup) i dopilnowanie, 
by przetańczył na nim całą noc (utrzymanie 
klienta). Spróbujmy prześledzić konkretne 
kroki, które pomogą w skutecznej transfor-
macji całego kanału sprzedaży i partnerskie-
go do modelu subskrypcyjnego. 

Partnerzy „nietransakcyjni” 
Po pierwsze: 

Przez ponad 40 lat programy partnerskie by-
ły skupione na tym, by napędzać sprzedaż. 
Każdy lider programu partnerskiego dążył 
przede wszystkim do tego, aby resellerzy, 
dystrybutorzy, dostawcy usług zarządzanych 
i sprzedawcy detaliczni mogli bezproble-
mowo promować i sprzedawać produkty na 
odpowiednią skalę. To z kolei doprowadziło 

Chmurowy kanał
czyli czas 

na ekosystem  
partnerski, 

n Jay McBain
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o usługach CLOUDOWYCH

kluczową rolę w utrzymywaniu klientów, 
a jeśli ich starania i zasługi mają zostać do-
strzeżone, potrzeba odpowiednich rozwią-
zań, między innymi w postaci raportowania 
i udostępniania danych.

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że 
do tego trzyetapowego modelu wsparcia 
dochodzą jeszcze sojusze technologiczne, 
strategiczne i biznesowe. Czasami te zależ-
ności będą widoczne w historii klienta, a cza-
sami całkowicie ukryte.

Przykładem może tu być Microsoft, któ-
ry na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił 

sposób, w jaki mówi o swoich partnerach. 
Zamiast „partner-sourced” przyjęto wyra-
żenie „partner-assisted”. Microsoft, któ-

ry rekrutuje co najmniej 400 partnerów 
dziennie, określa jako „partner-assisted” 
aż 96 proc. swojej działalności. Bez wąt-

pienia to właśnie tu należy upatrywać 
sukcesów fi rmy, która podczas pan-

demii wyprzedziła konkurencję 
i osiągnęła wielobilionową war-
tość rynkową.

Po drugie: struktury organizacyjne 

Obserwując strukturę organizacyjną modeli 
subskrypcyjnych, można zauważyć, że naj-
większe technologiczne korporacje wpro-
wadzają spore zmiany. W  zeszłym roku 
Microsoft przemianował szefa kanału part-
nerskiego na „lidera ekosystemu”. W ko-
lejnych miesiącach jego śladami podążyły 
AWS, Google i IBM, a także wielu mniej-
szych dostawców (m.in. Sage). W serwisie 
LinkedIn już ponad 11 tys. osób ma słowo 
„ekosystem” w nazwie stanowiska, a ich licz-
ba co kwartał rośnie o 2 tysiące. Co więcej, 
ponad 500 tys. osób posługuje się pojęciem 
„ekosystem” w opisie swoich obowiązków 

zawodowych.
Na przestrzeni ostatnich 40 lat 

struktury kana-
łów partnerskich 

były niejako odizolowane, 
i to niezależnie od branży. 
Miały własne działy mar-
ketingu, sprzedaży, operacji 
i  fi nansów. Harvard Busi-
ness Review uznał wręcz, 
że dobremu szefowi kanału 
partnerskiego umiejętno-
ściami bliżej jest do prezesa czy dyrektora 
generalnego niż do dyrektora jednego działu 
(np. szefa sprzedaży czy marketingu).

Do obowiązków osoby, która obejmuje 
nowo powstałe stanowisko lidera ekosys-
temu, należy kierowanie sojuszami techno-
logicznymi, strategicznymi i biznesowymi, 
jak również kanałami zajmującymi się trans-

akcjami i ich wsparciem oraz utrzymaniem 
klienta. Zamiast tworzyć imperium odręb-
ne od reszty fi rmy, lider ekosystemu umiesz-
cza odpowiednich specjalistów w działach 
marketingu, sprzedaży, produktów i strate-
gii. Takie podejście ma więcej wspólnego 
z danologią (zagnieżdżenie w każdym dzia-
le i pośrednie raportowanie do dyrektora ds. 
technologii) niż z poprzednimi wcieleniami 
działów sprzedaży pośredniej.

Po trzecie: 

Do realizacji opisanych powyżej zadań po-
trzeba nowych indywidualnych pomiarów, 
metod zarządzania i  kluczowych wskaź-
ników efektywności (KPI). Warto też za-
znaczyć, że jeden partner może pełnić 
wszystkie funkcje. Dla przykładu: Accen-
ture jest jednym z najważniejszych partne-
rów Salesforce’a w zakresie implementacji 
i integracji, tworzącym tysiące rozwiązań 
Lightning Bolts i Flows, mocno zaangażowa-
nym w marketing, a nawet zapewniającym 
usługi MSP klientom, którzy nie chcą tracić 
czasu na negocjowanie i dostarczanie pro-
duktów. Przeciętny klient Salesforce’a bę-
dzie po drodze współpracował z sześcioma 
innymi partnerami, a fi rma ma tego świado-
mość i prowadzi czynną rekrutację 250 tys. 
nowych partnerów do pomocy.

Salesforce był także 
pierwszym dostawcą, który 
określił wartość współpra-
cy partnerskiej i opubliko-
wał szczegółowe wyliczenia 
pokazujące, że ekosystem 
partnerski przynosi nawet 
sześć dolarów zysku na 
każdego dolara ze sprze-
daży produktów Salesfor

ce’a. Partnerzy mogli przyjrzeć się własnym
umiejętnościom, praktykom biznesowym 
i strategiom M&A w ramach tego ekosyste-
mu. W efekcie powstał nowy język, a partne-
rzy odeszli od 30-proc. modelu odsprzedaży, 
by czerpać zyski na poziomie 200–300 proc. 
Tą samą drogą podążyli dostawcy tacy jak 
HubSpot, Google, Microsoft i AWS.

Zdecydowanie 
ważne jest 
dotarcie do 
„nietransakcyjnych” 
partnerów. 
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Według analityków Canalysa posługiwa-
nie się nowym językiem opartym na roz-
różnieniu między mnożnikiem a marżą ma 
kluczowe znaczenie w komunikacji z part-
nerami. Niezwykle ważne jest też dotarcie 
do odpowiednich „nietransakcyjnych” part-
nerów, którzy są w stanie napędzać model 
subskrypcyjny i konsumpcyjny. Przeciętny 
dostawca musi stać się widoczny i zwrócić 
uwagę ponad dziesięciokrotnie większej 
liczby partnerów niż do tej pory.

Sposoby na dotarcie do 
partnerów
Po czwarte:

 
Wyzwanie polega nie tylko na tym, jak posłu-
giwać się nowym językiem partnerskim, ale 
i na tym, gdzie znaleźć otwartych na niego 
partnerów. Akceptując rolę, jaką odgrywają 
partnerzy we wspieraniu modelu subskryp-
cyjnego i konsumpcyjnego, dostawcy muszą 
zrewidować swoje podejście do stosowa-
nych dotychczas metod współpracy. Sze-
fowie kanałów staną przed koniecznością 
rozwinięcia zarówno odgórnego podejścia 
korporacyjnego, jak i oddolnego podejścia 
do społeczności partnerskiej.

Nie jest żadną tajemnicą, że poza Ado-
be i Microsoftem wielu większych dostaw-
ców, których wczesne modele licencyjne dla 
oprogramowania odniosły suk-
ces, nie przeniosło się do chmu-
ry tak skutecznie, jak firmy typu 
IaaS, PaaS i SaaS. Jedną z przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest 
gwałtowny spadek wielomi-
lionowych, napędzanych za-
pytaniami RFP zamówień na 
oprogramowanie. Gospodar-
ka subskrypcyjna rozwinęła 
się w środowisku hołdującym 
metodzie małych kroczków i za 
najlepsze podejście marketin-
gowo-sprzedażowe uznaje 
programy pilotażowe.

Dostawcy tacy jak Salesforce (zyski firmy 
przegoniły ostatnio SAP, a jej wartość rynko-
wa zbliża się do Oracle’a) czy HubSpot (firma 
zajmująca się automatyzacją procesów mar-

ketingowych, która w ciągu ostatniej dekady 
nie została przejęta przez przedsiębiorstwo 
z listy Fortune 100, a mimo to osiągnęła war-
tość rynkową 47 miliardów dolarów) mają 
świadomość, że najlepszą drogą do zdobycia 
dużych klientów jest zaczęcie od pilotażu, 
a następnie poszerzenie go na inne dzia- 
ły i filie.

Aby znaleźć, zainteresować i zrekrutować 
partnerów, trzeba odejść od tradycyjnych 
modeli komunikacji partnerskiej i skupić 
się na wewnętrznych społecznościach (wy-
starczy je stworzyć, a partnerzy się pojawią). 
Pandemia sprawiła, że kanałowi marketerzy 
nareszcie przestali polegać na organizowa-
niu wydarzeń i przerzucili się na nowocze-
śniejsze, bardziej kompleksowe podejście. 
By modele subskrypcyjne i konsumpcyjne 
mogły funkcjonować, potrzeba nowego ro-
dzaju partnerów, którzy zajmą się bardziej 
zróżnicowanymi klientami, branżami, re-
gionami, sektorami, dziedzinami produk-
tów i metodami dostaw.

Aby dostawca mógł dostrzegać i  wyna-
gradzać wsparcie swoich partnerów, musi 
przyjąć nowy sposób myślenia o dotychcza-
sowych programach partnerskich. Niezbęd-

na jest zmiana podejścia do 
obszarów takich jak strategia 
partnerska, komunikacja, re-
krutacja, szkolenia, certyfikaty, 
zachęty, lojalność, współpraca 
i ogólnie pojęte zaangażowa- 
nie partnerów.

W liniowym modelu sprze-
daży zautomatyzowanie kana-
łu partnerskiego było miłym 
bonusem; w modelu subskryp-
cyjnym to już konieczność. 
Choć szefowie kanałów part-
nerskich rozprawiają o tym, że 

realizacja nowych modeli subskrypcyjnych 
i konsumpcyjnych jest bardziej wymagają-
ca, używane przez nich procesy zarządza-
nia kanałem nadal są obsługiwane ręcznie 
i podatne na błędy.

Opublikowany niedawno raport Chan-
nels Ecosystem Landscape wymienia 223 
firmy software’owe mocno inwestujące 
w działania R&D i opracowujące produk-
ty wykorzystujące zaawansowane tech-
nologie automatyzacji, które przygotują 
front-endowe i back-endowe systemy do-
stawców na przyszłe wyzwania. Do tej pory 
kanały partnerskie skupiały się na ludziach, 
ale pozostawały w tyle w kwestii technolo-
gii. Na naszych oczach szefowie działów 
marketingu i sprzedaży zaczęli wprowa-
dzać zmiany i z sukcesem zwrócili się w kie-
runku automatyzacji.

Dostawcy, którzy przyjmą model sub-
skrypcyjny, znajdą na swojej drodze prze-
szkody w postaci ograniczonego dostępu do 
danych, procesów wymagających ręcznej 
obsługi, pracochłonnych kwartalnych prze-
glądów działalności biznesowej oraz pro-
gramów, które wciąż korzystają z arkuszy. 
Wszystkie zadania należy w całości zauto-
matyzować, zaś międzyludzkie kontakty 
z partnerami powinny skupiać się na wspól-
nym planowaniu i napędzaniu innowacji, 
a nie na pogoni za danymi.

 
Jedno jest pewne: widząc, że strategie bez-
pośredniej sprzedaży i  marketingu nie 
przynoszą wystarczających zysków, do-
stawcy pokładają w  modelu subskryp-
cyjnym coraz większe nadzieje. Kadra 
kierownicza ma świadomość, że nie może 
poprzestać na samym wdrożeniu mode-
lu abonamentowego, i domaga się nowych 
strategii go-to-market, wyższej skuteczno-
ści i innowacji. Nie ogranicza się jednak do 
sypnięcia groszem, by rozwiązać problem; 
chce, by szefowie kanałów przerzucili fun-
dusze z dotychczasowych inwestycji w ra-
mach modelu odsprzedaży do punktów 
generujących wartość.

Aby zidentyfikować i  dofinansować te 
punkty, trzeba inaczej spojrzeć na to, gdzie 
i jak lokuje się pieniądze. W większości pro-
gramów to partner prowadzi biznes z klien-
tem, zazwyczaj w ramach dystrybucji. Jeśli 
sprzedaż odbywa się bezpośrednio lub za po-
średnictwem platformy marketplace, te fun-
dusze nie zostaną „uwolnione” – a bez nich 
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Microsoft na 
przestrzeni 
ostatnich kilku 
lat zmienił 
sposób, w jaki 
mówi o swoich 
partnerach.

Cloud Reseller
 News      

Fakty, ciekawostki i rozmowy

28_31_CRN_11_2022 tłumaczenie_Kasia Goszczycka.indd   30 08.11.2022   16:15:26



CRN nr 11/2022 31

o usługach CLOUDOWYCH
wypłata w punkcie generującym wartość jest 
niemożliwa.

Do tej zawiłej z finansowego punktu wi-
dzenia sytuacji dokłada się jeszcze zupełnie 
inna gospodarka modeli subskrypcyjnych 
i konsumpcyjnych. Serwer HPE, który do tej 
pory przeprowadzał jednorazowe transak-
cje o łącznej wartości miliona dolarów, musi 
zacząć przeprowadzać mniejsze, powtarza-
ne co miesiąc transakcje o wartości 9 tys. 
dol. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy 
cena licencji Microsoft Office zmieniła się  
z 300 dol. jednorazowo na 6 dol. miesięcznie.

Nie status, ale punkty 
W najbliższych latach wielu dostawców bę-
dzie rozważać wprowadzenie programu 
partnerskiego opartego na punktach. Na po-
czątku tego roku Microsoft wprowadził spo-
re zmiany w swoim programie partnerskim, 
rezygnując z podziału na partnerów o statu-
sie złotym, srebrnym i brązowym 
na rzecz systemu punktacji. Ten 
rebranding odbył się niedługo 
po prezentacji nowej platformy 
handlowej NCE (New Commer-
ce Experience), która tworzy 
niejako „obiekt” subskrypcyjny 
niezależnie od tego, w jaki spo-
sób została pozyskana licencja. 
Wprowadzając rozwiązanie łączące system 
subskrypcyjny z systemem punktowym, Mi-
crosoft wyznaczył kierunek dla reszty firm 
– i szefów kanałów partnerskich – w branży.

Dzięki programom punktowym dostaw-
cy mogą tworzyć algorytmy bazujące na 
wartościach, pozwalające alokować pienią-
dze w zależności od potrzeb. Warto zwrócić 
uwagę, że przy początkowym wdrożeniu 
systemu punktacji Microsoft bardziej do-
ceniał kanały retencyjne niż kanały in-
fluenserskie i  transakcyjne. Aby osiągnąć 
maksymalną liczbę punktów (w  progra-
mie Microsoft – 70), partner musi zdobyć 
odpowiednie umiejętności i kompetencje 
chmurowe oraz napędzać wskaźnik CLV, 
czyli życiowej wartości klienta. Jak dotąd 
stosowany w systemie punktacji algorytm 
nie uwzględnia sojuszy technologicznych, 
ale Microsoft planuje to zmienić już w przy-
szłym roku.

Algorytmy wykorzystywane w  progra-
mach punktowych działają sprawnie i będą 
aktualizowane pod kątem zmieniających się 
potrzeb firm – na takiej samej zasadzie, jak 
Google co jakiś czas modyfikuje swój algo-
rytm wyszukiwania. Dla przykładu: jeśli na 
przestrzeni kilku kwartałów Microsoft od-
notuje mniejszy wzrost niż AWS czy Google 
Cloud, prawdopodobnie zwiększy liczbę 
punktów w kanale influenserskim i zmniej-
szy liczbę punktów w kanale retencyjnym, by 
to zrekompensować. Taki sposób „sterowa-
nia” programami partnerskimi, napędzany 
nową technologią, zmieni podejście do ogól-
nie pojmowanego kierowania kanałami.

 
Epoka subskrypcji jest już faktem, a szefo-
wie kanałów partnerskich muszą przyjąć to 
do wiadomości. Właśnie na ich barkach spo-
czywa zadanie pielęgnowania korporacyjnej 

kultury współpracy partnerskiej. 
Aby tworzyć i realizować strate-
gie umożliwiające korzystanie ze 
wsparcia partnerów w modelach 
subskrypcyjnych i konsumpcyj-
nych, trzeba natychmiast zmie-
nić strukturę organizacyjną 
i dopasowane do niej umiejęt-
ności. Konieczna jest zmiana ję-

zyka i terminologii oraz miejsc, w których 
się ich używa, jak również zmiana proce-
sów, programów i leżących u ich podstaw  
technologii.

Warto zauważyć, że do tej pory żadna 
z firm, które utworzyły stanowisko lidera 
ekosystemu, nie powołała na nie aktualne-
go szefa kanału partnerskiego. Co więcej, 
żaden z nowych liderów ekosystemu nigdy 
nie znalazł się w publikowanych na łamach 
czasopism branżowych zestawieniach naj-
lepszych szefów kanałów partnerskich. 
Ciężko powiedzieć, czy jest to efektem ce-
lowych działań, czy też dziełem przypadku; 
tak czy inaczej, prowadzenie współpracy 
partnerskiej w ramach modeli subskrypcyj-
nych i konsumpcyjnych wymaga świeżego  
podejścia. 

Zaproś klienta do tańca, nakłoń go do wej-
ścia na parkiet i spraw, by przetańczył na nim 
całą noc – oto nowe reguły gry. Rozmawia-

jąc o nich, inwestorzy i interesariusze posłu-
gują się pojęciami subskrybentów, nowych 
subskrybentów oraz wskaźnika rezygnacji. 
Choć przychody, dochody i poziom satys-
fakcji klienta pozostają cennymi miernika-
mi, wystarczy rzucić okiem na notowania na 
Wall Street, by przekonać się, w jakim kie-
runku zmierzamy. n

Rekrutacja partnerów  
przestała odbywać  

się liniowo 
Obecnie najskuteczniejszym sposobem na 
znajdowanie, rekrutowanie i aktywowanie 
partnerów jest dbanie o społeczność – inny-
mi słowy, o to, co czytają, w jakich wydarze-
niach biorą udział, a przede wszystkim kogo 
obserwują. Influenserzy i inne wpływowe 
jednostki działające na docelowym rynku 
dostawcy są fizyczną i cyfrową „furtką”, 
która pozwala zdobyć zaufanie w oczach 
partnerów nowego typu.
Każdy dostawca powinien opracować powta-
rzalny proces umożliwiający identyfikację 
stref wpływów wokół swojego partnerskiego 
ekosystemu oraz stworzenie listy najbardziej 
wpływowych osób poruszających się w tych 
strefach. Nie ma to nic wspólnego z teorią 
zachowań konsumenckich ani przestarzałą 
listą marketingową; potrzeba tu starannych 
badań, planowania i realizacji. Najlepsi 
szefowie kanałów partnerskich zmieniają 
przestarzałe stanowiska typu CAM (Corporate 
Account Manager) na role społecznościowe, 
które napędzają widoczność i zaangażowanie 
w kluczowych segmentach rynku zgodnie z 
obranym przez dany biznes kierunkiem.

Programy 
partnerskie 
zmierzają  
w kierunku 
punktacji. 

Jay McBain 
pełni funkcję Chief Analyst w firmie analitycznej 

Canalys. 
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Kolejną przyczyną jest pandemia, która 
zmusiła miliony ludzi na całym świecie do 
pracy w domu. Choć o Covid-19 przesta-
ło się  właściwie mówić, to jednak wciąż 
wiele osób pracuje zdalnie. Wprawdzie ten 
model posiada wiele zalet, ale nie jest wol-
ny od wad, a jedną z największych jest duże 
ryzyko wycieku danych. Osoby pracujące 
w domu na ogół beztrosko podchodzą do 
kwestii związanych z zabezpieczeniem 
komputerów bądź korzystania z inter-
netu, tym samym otwierając nowe furtki 
przed hakerami. Nie bez przyczyny ochro-

na pracowników zdalnych 
to najważniejsze wyzwanie 
biznesowe według 25 proc. 
fi rm uczestniczących w te-
gorocznym badaniu With-
Secure.

Nie można zapominać 
o atakach ransomware, 
które pojawiły się na dłu-
go przed pandemią, acz-

kolwiek cały czas sieją spustoszenie 
w sieciach fi rm oraz instytucji. Odse-
tek polskich fi rm dotkniętych przez ran-
somware wzrósł z 13 proc. w 2020 r. do 
77 proc. w 2021 r. - informuje Sophos. 

Czy to jeszcze antywirus? 
Kilka lat temu przez media przewinęła 
się dyskusja na temat znaczenia opro-
gramowania antywirusowego. Niektó-
rzy nawet wieszczyli śmierć tej grupy 
produktów. Jak się okazuje przedwcze-
śnie - antywirusy wciąż żyją i trzymają 
się mocno. Niemniej można spotkać się 

z opiniami, że określenie „antywirus” 
dezawuuje oprogramowanie przezna-
czone do ochrony urządzeń końcowych. 
Wprawdzie sygnatury wykrywające wi-
rusy nadal stanowią jeden z podstawo-
wych elementów tej klasy produktów, ale 
dostawcy cały czas wprowadzają nowe 
rozwiązania, które zwiększają możliwo-
ści antywirusów. 

– Produkty te stały się prawdziwymi 
kombajnami, nadal jednak są to programy 
przeznaczone do zabezpieczania punktów 
końcowych, czyli antywirusy. To powszech-
nie przyjęta nomenklatura. Myślę, że każdy 
specjalista ds. bezpieczeństwa zdaje sobie 
sprawę, choćby częściowo, z różnic między 
prostym antywirusem sprzed wielu lat, 
a technologiami stosowanymi obecnie – 
tłumaczy Grzegorz Świrkowski, CEO 
w Net Complex Bezpieczeństwo IT. 

W przypadku antywirusów moż-
na doszukać się pewnych analogii ze 
smartfonami. Choć pierwotnie były one 
utożsamiane z realizacją połączeń tele-
fonicznych, w międzyczasie zyskały całą 
masę dodatkowych funkcji, niejednokrot-
nie częściej używanych aniżeli komuni-
kacja głosowa, co nie przeszkadza, żeby 
wciąż nazywać je „komórkami” czy tele-
fonami komórkowymi.

Oprogramowanie antywirusowe trzyma się bardzo mocno. 
W znacznej mierze to zasługa dwóch czynników - ciągłego 
rozwoju tych produktów i rosnącego strachu przedsiębiorców 
przed cyberatakami.

Przedsiębiorcy chyba jeszcze nigdy 
nie podchodzili do kwestii bezpie-
czeństwa z tak dużą powagą,  jak ro-

bią to w ostatnich miesiącach. Na taki stan 
rzeczy składa się co najmniej kilka czyn-
ników, a  jednym z kluczowych jest woj-
na. Według “VMware Global Incident 
Response Threat Report” 65 proc. specja-
listów ds. bezpieczeństwa IT przyznaje, 
że od czasu inwazji Rosji na Ukrainę licz-
ba cyberataków motywowanych geopoli-
tycznie wyraźnie się nasiliła. Niedawno 
Wiktor Żora, dyrektor ds. transformacji cy-
frowej w Agencji ds. Specjal-
nej Ochrony Komunikacji 
i Informacji Ukrainy, wy-
znał na łamach Bloomber-
ga, że kijowski rząd zbiera 
dowody cyberataków prze-
prowadzanych przez Rosję 
i udostępnia informacje 
Międzynarodowemu Try-
bunałowi Karnemu z sie-
dzibą w Hadze.

Z tego zagrożenia zdają sobie też spra-
wę przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
organizacji rządowych, szczególnie z kra-
jów przyfrontowych, a więc Polski, Litwy, 
Rumunii czy Łotwy. Jak wynika z bada-
nia przeprowadzonego przez Sophos, aż 
56 proc. menedżerów i dyrektorów w Pol-
sce potwierdza, że zainteresowanie cyber-
bezpieczeństwem w ich fi rmach znacząco 
wzrosło po rozpoczęciu ataku na Ukrainę. 

To oczywiście nie jedyny powód, dla któ-
rego biznes oraz agencje rządowe inwe-
stują w oprogramowanie bezpieczeństwa. 

idą w ślady smartfonówidą w ślady smartfonów
Antywirusy
RYNEK

Zmiany 
zachodzące 
w antywirusach 
dostrzegają nie 
tylko eksperci.
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Zmiany zachodzące w antywiru-
sach dostrzegają nie tylko eksperci, ale 
też klienci zamawiający oprogramowa-
nie bezpieczeństwa, co przekłada się 
na rosnącą liczbę zamówień na bar-
dziej zaawansowane pakiety, oferują-
ce takie funkcjonalności jak sandboxing 
w chmurze, EDR (Endpoint Detection 
and Response) czy nawet XDR (Exten-
ded Detection and Response). Notabene 
te dwa ostatnie skróty oraz ZTNA (Ze-
ro Trust Network Acces) biły po oczach 
osoby odwiedzające tegoroczne targi it-sa 
w Norymberdze. W obecnej tam jako wy-
stawca Dagmie udział sprzedaży pakie-
tów z wyższej półki stanowi już połowę 
przychodów generowanych przez opro-
gramowanie antywirusowe ESET.  Podob-
ny trend dostrzegają też w Markenie.

– Coraz więcej fi rm decyduje się na zasto-
sowanie systemów EDR i jego pochodnych, 
gdyż tego typu narzędzia pozwalają do-
kładniej zidentyfi kować incydenty w naszej 
sieci i zyskać przewagę nad napastnikami. 
EDR spotyka się nawet  z zainteresowa-
niem mniejszych fi rm. Tu barierą jest cena, 
ale docelowo większość administratorów 
chce korzystać z takiego rozwiązania – mó-
wi Mariusz Politowicz, specjalista ds. bez-
pieczeństwa w Markenie.

Rodzimi użytkownicy zaczynają też 
przekonywać się do chmury. Dzieje się 
tak chociażby z powodu braku specjali-
stów IT, a tym samym spóźnionych reak-
cji na cyberataki. Prawdopodobnie część 
fi rm działających na polskim rynku nie 
będzie miała innego wyjścia aniżeli sko-
rzystać z modelu usługowego.  

– Zauważamy transformację do chmu-
ry i choć ten proces przebiega u nas dość 
opornie, to należy mieć na uwadze, że ma 
ona charakter etapowy. W związku z tym 
coraz częściej także producenci „uciekają” 
ze swoimi produktami do chmury. Zysku-
ją one popularność za sprawą niewielkiego 

obciążania urządzeń oraz zapewniania nie-
zwłocznej reakcji na pojawiające się zagro-
żenia – mówi Grzegorz Świrkowski.  

Strach przed atakami 
ransomware  
Na myśl o atakach ransomware niejed-
nemu administratorowi cierpnie skóra. 
W ostatnich latach stały się one praw-
dziwą plagą zarówno dla małych ro-
dzinnych fi rm, jak i wielkich globalnych 
korporacji. Według danych WithSecure 
29 proc. organizacji traktuje priorytetowo 
ochronę przed malwarem oraz ransom-
warem. Teoretycznie nie powinno być 
z tym problemu - niemal każdy dostawca 
systemów bezpieczeństwa zapewnia, że 
posiada 100-procentową ochronę przez 
złośliwym oprogramowaniem ransomwa-
re. Czym zatem tłumaczyć aż tak wysoką 
skuteczność tego rodzaju ataków?

– Przyczyną ataku ransomware najczę-
ściej są luki w systemach operacyjnych, źle 
skonfi gurowane serwery czy też system 
antywirusowy pracujący w starszych wer-
sjach – tłumaczy Karol Labe, właściciel 
Miecz Net. 

Niejednokrotnie sprzymierzeńcem 
gangów ransomware są pracownicy, 
a właściwie ich niefrasobliwość, prze-
jawiająca się w otwieraniu wiadomości 
z nieznanych źródeł czy linków do stron 
internetowych z „mega promocjami”. 

– Niekontrolowany brak wyobraźni 
użytkowników, obok luk występujących 
w oprogramowaniu, najbardziej poma-
ga gangom ransomware w realizacji ce-
lów. Większość producentów rozwiązań 
ochronnych inwestuje wiele energii i środ-
ków w minimalizację ryzyka związanego 

nGrzegorz Świrkowski, CEO, Net Complex Bezpieczeństwo IT
W ostatnim czasie producenci kładą duży nacisk na wprowadzanie modułów zwią-

zanych ze sztuczną inteligencją czy uczeniem maszynowym. To kierunek, w którym 

z całą pewnością będziemy nadal podążać, zwłaszcza jeśli chodzi o zagrożenia typu 

zero-day. Podobnie sprawa ma się z sandboxingiem, chociaż tak naprawdę nie jest 

to technologiczna nowinka. Mamy również do czynienia z trwającą transformacją do 

chmury. Klienci mają coraz większą świadomość na temat zagrożeń, jak i istnienia 

szerokiego wachlarza przeróżnych rozwiązań bezpieczeństwa. Z tego powodu sek-

tor MSP zaczyna korzystać z rozwiązań klasy EDR lub planuje ich wdrożenie. Warto 

wspomnieć też o XDR, czyli rozwinięciu systemu EDR, który rozszerza zakres ochro-

ny poza punkty końcowe. Jednakże z naszego punktu widzenia obserwujemy więk-

sze zainteresowanie rozwiązaniami klasy EDR aniżeli XDR. 

Zdaniem integratora
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z nieodpowiedzialnymi działaniami użyt-
kowników. Jednakże sytuacja przypomina 
nieco bezpieczeństwo w motoryzacji. Jeśli 
nawet w najlepiej i kompleksowo wypo-
sażonym samochodzie kierowca za-
mknie oczy i wciśnie gaz do dechy, to 
istnieje bardzo duże prawdopodobień-
stwo, że wylądują na SOR-ze – mówi 
Grzegorz Michałek, CEO Arcabit.

Bardzo często podczas dyskusji o naj-
słabszym ogniwie systemu cyberbezpie-
czeństwa niczym bumerang powraca 
temat szkoleń dla pracowników. Prawda 
jest taka, że ich efekty są dalekie od ocze-
kiwań organizatorów. Niewykluczone, że 
receptą na nieroztropnych użytkowni-
ków będą takie narzędzia, jakie oferuje 
szwedzka fi rma Holm Security. Je-
den z modułów tej platformy umoż-
liwia symulowanie ataków phi-
shingowych wewnątrz fi rmy celem 
edukacji pracowników.

O ile przedsiębiorcy przywiązują du-
żą wagę do zabezpiaczania laptopów 
i komputerów stacjonarnych, o tyle 
ochrona smartfonów oraz tabletów 
w większości przypadków pozosta-
wia wiele do życzenia. Według ba-
dań Check Point Software ponad 40 
proc. smartfonów na świecie jest mocno 
podatnych na cyberataki. W ostatnich 
latach telefony komórkowe stały się na-
rzędziem służącym do komunikacji, od-
bierania i wysyłania mejli czy obsługi 
bankowości elektronicznej. Hakerzy wi-
dzą ten trend i wykorzystują różne meto-
dy, aby przejąć kontrolę nad urządzeniami 
oraz znajdującymi się na nich danymi.  

– W wielu rozmowach z klientami oka-
zuje się, że telefony i tablety są zabezpie-
czane jako ostatnie. Najpierw stawia się 
na ochronę stacji i wdraża politykę do-
stępu do zasobów fi rmy dla pracowników 
zdalnych. Dopiero na samym końcu zabez-
piecza się urządzenia mobilne, z których 
w wielu przypadkach mamy taki sam bez-
pośredni dostęp do fi rmowych danych, jak 
z komputerów znajdujących się w miejscu 
pracy – zauważa Grzegorz Nocoń, inży-
nier systemowy w Sophosie.  

Jak na razie organizacje chronią-
ce smartfony częściej robią to za po-
średnictwem systemów MDM (Mobile 

Device Management), aniżeli oprogramo-
wania antywirusowego. Zdaniem Kevina 
Reeda, Chief Information Security Offi  -
cera w Acronisie,  to naturalna kolej rzeczy, 
bowiem powierzchnia ataku urządzeń 
mobilnych i podejście do kwestii bezpie-
czeństwa bardzo różni się od tradycyj-
nych desktopowych systemów operacyj-
nych. Nieco inaczej widzi to Paweł Jurek, 
wiceprezes ds. rozwoju w Dagmie. 

– Na rynku równolegle funkcjonują różne 
kategorie produktów. Obok oprogramowa-
nia antywirusowego realizujące również 
funkcje systemy MDM, są też specjalizo-
wane platformy takie jak UEM. Mamy 
w tym przypadku do czynienia z dużą 
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nPaweł Jurek, wiceprezes ds. rozwoju, Dagma 
Produkt to narzędzie, a więc ważne jest jego umiejętne użytkowanie. 

W tym pomaga dobra dokumentacja czy szkolenia dla IT. Bez odpo-

wiedniej wiedzy administrator naraża się na incydenty, nawet kiedy 

fi rma kupiła świetne rozwiązanie. Od lat walczymy z eliminowa-

niem złych praktyk i mitów w konfi guracji rozwiązań bezpieczeństwa. 

Nierzadko klienci korzystają z nieaktualnych wersji oprogramowania, 

czasem niewspieranych już nawet przez producenta, wyłączają pewne 

pliki ze skanowania, dodają szerokie wyjątki w polityce bezpieczeństwa, otwiera-

ją porty na fi rewallach samodzielnie tworząc luki w zabezpieczeniach… Niestety, 

dobre zarządzanie produktami bezpieczeństwa to niełatwe wyzwanie w czasach 

o dużej zmienności – nie tylko zagrożeń, ale też systemów operacyjnych i samego 

chronionego biznesu.

nGrzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos 
Bez względu na to, czy chodzi o klientów zarządzających sieciami zło-

żonymi z dwudziestu czy kilkuset komputerów, trzeba zapewnić 

dostęp do tego samego poziomu informacji. Klasyczne rozwiązania 

antywirusowe nie potrafi ą rozpoznać podejrzanych aktywności we-

wnątrz sieci, takich jak zakładanie nowych kont administracyjnych czy 

pobieranie narzędzi typu PsTools lub Mimikatz. To właśnie rozwiąza-

nia klasy EDR dają możliwość korelacji zdarzeń występujących na stacjach. 

Z kolei rozwiązania XDR rozszerzane są o korelację zdarzeń związanych z fi rewal-

lem, urządzeniami mobilnymi, a także rozwiązaniem antyspamowym. Mechanizmy 

korelacji zdarzeń są w pełni zdefi niowane, co pozwala na ich intuicyjne zarzą-

dzanie przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

nRobert Dziemianko, PR & Marketing Manager, G Data
Nie zawsze najwyższy poziom bezpieczeństwa idzie w parze z wydaj-

nością, komfortem pracy czy przyzwyczajeniami. Nieraz zdarza się, 

że moduły antyransomware zostają wyłączone. Pomimo „uczulania” 

i ciągłej pracy nad wzrostem świadomości w sprawie cyberbezpieczeń-

stwa wśród szeregowych pracowników, rezultaty tego typu działań nie za-

wsze są zadowalające. Swego czasu ataki wymuszające okup były prawdziwą plagą 

ze względu na ich dochodowość. Nie ma prostej odpowiedzi, czym tłumaczyć dużą 

liczbę takich ataków zakończonych sukcesem. To mieszanka braku świadomości, 

braku ochrony, a czasem także najnowszych, jeszcze nieznanych zagrożeń.

Zdaniem specjalisty

zmiennością terminologii. Pamiętajmy jed-
nak, że nazewnictwo i podział na kategorie 
produktowe kształtują działy marketingu 
dostawców. Obecnie do ochrony smartfo-
nów proponujemy partnerom rozwiązania 
z rodziny ESET. Jednak obserwujemy rynek 
i nie wykluczamy poszerzenia oferty w tym 
zakresie – mówi Paweł Jurek.  

Tak czy inaczej, organizacje będą mu-
siały zainwestować w ochronę smartfo-
nów oraz tabletów. W ubiegłym roku aż 10 
milionów telefonów komórkowych zosta-
ło zhakowanych i zidentyfi kowano ponad 
dwa  miliony nowych szczepów szkodli-
wego oprogramowania dla smartfonów – 
alarmują specjaliści Zimperium.    n
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na najważniejsze organizacje i instytu-
cje oraz infrastrukturę krytyczną państw. 
Przyglądają się temu uważnie zarówno 
dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa, jak 
i ich klienci. 

– Duży wpływ na postrzeganie cyber-
bezpieczeństwa przez przedsiębiorców ma 
obecna sytuacja za naszą wschodnią grani-
cą. Z przeprowadzonego na nasze zlecenie 
badania wynika, że połowa polskich mena-
dżerów i dyrektorów małych oraz średnich 
fi rm zauważa, że zainteresowanie cyber-
bezpieczeństwem w ich fi rmach znacząco 
wzrosło po rozpoczęciu inwazji Rosji na 
Ukrainę – mówi Grzegorz Nocoń, inży-
nier systemowy w Sophosie. 

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę oraz 
poziom zaawansowania cyberataków 

Obyś żył w ciekawych czasach – głosi znana chińska klątwa. Jednak w przy-
padku cyberbezpieczeństwa takie właśnie czasy, jak obecne, mogą napędzać 
biznes. Przy czym trzeba się napracować, aby przy ograniczonych budżetach 
MŚP przełożyło się to na większe zyski.

Najpierw była pandemia, w  któ-
rej liczba incydentów cyber-
bezpieczeństwa gwałtownie się 

zwiększyła. Z  badania KPMG „Baro-
metr Cyberbezpieczeństwa” wynika, że 
w  ubiegłym roku aż 69  proc. polskich 
firm doświadczyło cyberataku. Przy 
czym skalę i złożoność poszczególnych 
aktów agresji zwiększyło rosnące uza-
leżnienie fi rm i  instytucji od technolo-
gii ICT. Co ważne, nic nie wskazuje na 
to, aby trend wzrostowy miał przyhamo-
wać. Obecnie sytuację komplikuje kon-
fl ikt zbrojny toczony za naszą granicą, 
w którym działania o dużej skali są pro-
wadzone także w cyberprzestrzeni. 

W efekcie zwiększa się liczba groźnych 
incydentów, w tym ataków kierowanych 

w (dobrej) cenie
Bezpieczeństwo
RYNEK

nPiotr Kawa, Business Development Director, Bakotech
Od wielu lat mówi się o skanowaniu podat-

ności czy patchowaniu swoich systemów. 

W poprzednich latach ten temat interesował 

głównie duże organizacje, teraz jednak skła-

niają się ku niemu również małe fi rmy. Roz-

wiązania tego typu są w stanie zapewnić wgląd 

w całe środowisko fi rmy – od sieci, przez oprogra-

mowanie, aż do aplikacji online. Dzięki temu można wykryć 

potencjalne luki, ocenić ich priorytet i dokonać wymaganych 

poprawek, zanim wykorzystają je przestępcy. Systemy te mają 

elastyczny model licencjonowania, dzięki któremu można ska-

nować do kilku adresów IP. Co więcej, takie skany mogą odby-

wać się bez konieczności instalacji dedykowanych serwerów, 

co pozwala uniknąć dodatkowych wydatków na infrastrukturę.

Zdaniem specjalisty  

nSebastian Zamora, Sales Manager, Progress
Widzimy, że nasi klienci, również ci z sek-

tora MŚP, przestali lekceważyć kwestię 

cyberbezpieczeństwa. Stało się tak głów-

nie ze względu na pandemię i związane 

z nią zmiany w podejściu do pracy w do-

mu. Niestety po stronie klienta wielokrotnie 

spotykamy się z brakiem zasobów i to nie tylko 

fi nansowych. Firmom brakuje kompetentnych ekspertów 

i dlatego coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych 

jednostek SOC, którym delegują znaczną część swoich pro-

blemów związanych z cyberbezpieczeństwem. Dla reselle-

rów jest to świetna okazja biznesowa, która jednak wiąże 

się z potrzebą głębokiej wiedzy technicznej i specjalistycz-

nych narzędzi, na przykład w zakresie monitorowania sieci. 
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kierowanych przeciwko fi rmom, trze-
ba poświęcić uwagę wszystkim aspek-
tom ochrony. Oczywiste jest bowiem 
to, że inaczej powinny być chronione 
zakłady produkcyjne, a  inaczej fi rmy 
z sektora fi nansowego czy jednostki sa-
morządowe. Jednak bez względu na bran-
żę i wielkość organizacji podstawą jest 
zabezpieczenie zasobów, a więc korzysta-
nie z właściwych technologii, oprogramo-
wania i wiedzy specjalistów oraz edukacja 
pracowników. 

– Ponieważ nadal najpoważniejszym 
zagrożeniem pozostaje phishing i dystry-
buowany za jego pomocą ransomware, 
przedsiębiorstwa muszą przykładać więk-
szą uwagę do szkolenia pracowników, któ-
rzy powinni być w  stanie rozpoznawać 
zagrożenia i wiedzieć, jak na nie reagować
– twierdzi Szymon Poliński, Systems En-
gineer Manager w Fortinecie.

Mniejsze fi rmy stanowią atrakcyjny cel 
dla cyberprzestępców, ponieważ zazwy-
czaj nie posiadają takich zabezpieczeń jak 
większe organizacje. W dodatku najczęst-
szą przyczyną naruszeń danych w małych 
fi rmach jest niezmiennie błąd ludzki. Or-
ganizacje tej wielkości nie skupiają się na 
szkoleniach z  zakresu bezpieczeństwa 
cybernetycznego i ich pracownicy mogą 
łatwo dać się nabrać na oszustwa socjo-
techniczne, lekceważąc zagrożenia bądź 
beztrosko udostępniając dane do logowa-

nia, informacje wrażliwe oraz inne dane 
o fi rmie i klientach. Dlatego pierwszym 
krokiem w ochronie małych fi rm przed 
naruszeniem danych jest zrozumienie 
zagrożeń, na jakie narażona jest dana or-
ganizacja, a następnie budowa solid-

10 kroków 
na drodze do bezpieczeństwa 
informatycznego

1. Edukacja pracowników na temat 

cyberzagrożeń

2. Wprowadzenie zasady „least pri-

vilege”

3. Wdrożenie segmentacji na pozio-

mie sieci, użytkownika i środowiska

4. Użycie uwierzytelniania wielo-

składnikowego (MFA)

5. Ochrona urządzeń mobilnych

6. Regularne weryfikowanie i egze-

kwowanie silnych haseł

7. Ochrona systemów i aplikacji 

poprzez skanowanie ich podatności 

i wprowadzanie poprawek

8. Wdrożenie kompleksowej strategii 

bezpieczeństwa

9. Monitorowanie środowiska pod 

kątem zmian

10. Regularne przeglądy i aktualizo-

wanie polityk bezpieczeństwa

nSzymon Poliński, Systems Engineer Manager, 
Fortinet
Firmy stanęły przed koniecznością za-

pewnienia bezpiecznego połączenia 

centrali z lokalizacjami zdalnych pracow-

ników. Większym zainteresowaniem cieszy-

ły się więc rozwiązania zabezpieczające dostęp 

do kont pracowników, w tym poczty elektronicz-

nej oraz podejście Zero Trust. Zakłada ono, że do momentu 

uzyskania pełnej autoryzacji nie należy wierzyć w tożsamość 

żadnego użytkownika oraz urządzenia, które próbuje się po-

łączyć z fi rmowymi zasobami. Rozwiązania te są skuteczniej-

sze niż VPN i docelowo mogą je zastąpić. Firmy potrzebują 

też uproszczenia infrastruktury ochronnej w ramach jednej 

scentralizowanej platformy.

nGrzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos
Praca zdalna i hybrydowa stały się nową nor-

malnością. Pracownicy często korzystają 

z prywatnych laptopów, tabletów czy smart-

fonów, które są zwykle słabiej zabezpieczo-

ne niż fi rmowe sprzęty i mogą być „furtką” do 

całej fi rmowej sieci. Kadrze często brakuje też 

odpowiedniej wiedzy oraz nawyków związanych 

z „cyberhigieną”. Z badania, jakie zostało przeprowadzone 

na nasze zlecenie wiemy, że w trakcie przechodzenia na pra-

cę zdalną nawet co piąty zatrudniony w Polsce nie otrzymał 

żadnego wsparcia IT. Co więcej, połowa fi rm nie zapewni-

ła swoim kadrom szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

W kwestiach edukacji z zakresu „cyberhigieny” i zagrożeń ro-

dzime przedsiębiorstwa mają wciąż sporo do zrobienia. 
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nych i bezpiecznych fundamentów, aby 
się przed nimi chronić. 

– Jeśli spojrzymy na najczęściej spoty-
kane zagrożenia, na pierwszym miejscu 
można wyróżnić doskonale znane nam 
ataki malware/ransomware oraz phishing. 
Co za tym idzie, na rynku widać wzmożone 

zainteresowanie systemami, które mają za 
zadanie ochronić fi rmową pocztę mejlową. 
Ważne staje się to, że wielu producentów 
takich systemów oferuje również moduły 
SAT (Security Awareness Training), dzięki 
którym można stale podnosić świadomość 
z zakresu cyberbezpieczeństwa – tłuma-
czy Piotr Kawa, Business 
Development Director 
w Bakotechu.

W parze z rozwiązania-
mi do ochrony poczty idą 
systemy ochrony punktów 
końcowych, które chronią 
„końcówki” przed różnego 
typu malware’em. Można 
zaobserwować, że w ostat-
nim czasie rynek szybko 
zweryfi kował możliwości podstawowej 
ochrony w radzeniu sobie z nowymi ata-
kami. Co za tym idzie, klienci wybiera-
ją rozwiązania bardziej kompleksowe, 
czyli ochronę punktów końcowych wraz 
z EDR (Endpoint Detection and Respon-
se), gdzie w ramach jednego agenta i po-
jedynczej konsoli mają wgląd w działanie 
każdej stacji roboczej. Inwestycja w sys-
tem klasy EDR pomaga wykryć i  po-
wstrzymać ukierunkowane ataki, dzięki 
czemu minimalizuje się przerwy w dzia-
łaniu organizacji. 

Omawiając temat bezpieczeństwa sie-
ciowego nie sposób pominąć podstawo-
wego od lat rozwiązania typu fi rewall 
czy UTM. Takie systemy wciąż powinny 
stać na straży każdej organizacji z sekto-
ra MŚP. 

– Wielu producentów UTM-ów po-
siada w  swojej ofercie również systemy 
do uwierzytelniania wieloskładnikowe-
go (2FA/MFA). Ważne jest, by tam, gdzie 
to możliwe, pracownicy korzystali z  tej 
funkcjonalności. Włączenie jej dla pocz-
ty elektronicznej, dostępu do VPN i dostę-
pu do aplikacji biznesowych prowadzi do 
znacznie bezpieczniejszego funkcjonowa-
nia każdego przedsiębiorstwa – podkreśla 
Piotr Kawa.

Użycie MFA przynosi wiele korzy-
ści nie tylko przedsiębiorstwom, ale też 
użytkownikom prywatnym. Zapewnia-
jąc dostęp do systemu tylko autoryzowa-
nym osobom, zwiększa poziom ochrony 
przed naruszeniami bezpieczeństwa, 
które często prowadzą do utraty zaso-

bów, takich jak dane, czas i pieniądze. Dla 
przedsiębiorstw stosowanie uwierzytel-
niania wieloskładnikowego ma szczegól-
ne znaczenie, gdyż w dobie pracy zdalnej 
pracownicy logują się do systemu fi rmy 
z różnych miejsc i urządzeń. Dzięki MFA 
mają pewność, że ich tożsamość i dane są 

lepiej chronione.
Z  punktu widze-

nia MŚP dobrą wiado-
mością jest to, że wielu 
producentów z  obsza-
ru cyberbezpieczeństwa 
dopasowało swój model 
biznesowy do wymagań 
stawianych przez małe 
i średnie fi rmy. W dodat-
ku coraz więcej rozwią-

zań można zakupić w  formie usług od 
lokalnych dostawców zarządzanych 
usług bezpieczeństwa (MSSP – Managed 
Security Service Provider). Zewnętrzne 
fi rmy zapewniają wtedy monitorowanie 
i zarządzanie urządzeniami i systemami 
bezpieczeństwa, a typowe usługi obejmu-
ją zarządzanie fi rewallami, wykrywanie 
włamań, administrowanie wirtualną sie-
cią prywatną, skanowanie luk w zabez-
pieczeniach czy usługi antywirusowe. 
Dzięki nim fi rmy mogą ograniczać koszty 
– zarówno na zakupie infrastruktury, jak 
i pensjach wykwalifi kowanego personelu. 

Pandemia przyśpieszyła proces uelastycz-
nienia rynku pracy. Skuteczne i bezpiecz-
ne zarządzanie zespołem osób, w skład 
którego wchodzą zarówno wewnętrzni 
pracownicy, jak i zewnętrzni kontrahenci, 
stało się w dzisiejszym świecie kluczowe. 
Standardem jest wynajmowanie nie tylko 
przestrzeni na potrzeby danego projek-
tu, ale również najem sprzętu i oprogra-
mowania. Rosnącą popularnością cieszy 
się oprogramowanie dostępne w modelu 
SaaS (Software as-a-Service), które jest 
ważnym elementem transformacji cyfro-
wej, a w dobie pracy zdalnej po prostu ko-
niecznością.
Aby jednak w pełni korzystać ze zwięk-
szonej mobilności i efektywności pracow-
ników czy niższych kosztów infrastruk-
tury, trzeba wiedzieć, jak odpowiednio 
zabezpieczyć dostęp do usług w chmurze 

Coraz więcej 
rozwiązań można 
zakupić w 
formie usług
od lokalnych 
dostawców.

nSebastian Strzelak, prezes 
NetFormers
Polscy przedsiębiorcy, 

a szczególnie opera-

torzy usług kluczo-

wych, widzą potrzebę 

inwestycji w cyberbez-

pieczeństwo i dostosowania 

bieżących systemów zabezpieczeń 

do nowych, zaawansowanych zagro-

żeń. Organizacje napotykają jednak 

na szereg trudności w dostosowaniu 

systemów zabezpieczeń do dzisiej-

szych wyzwań. Wśród tych barier na 

pierwszy plan wysuwa się problem 

w znalezieniu oraz utrzymaniu odpo-

wiednio wykwalifi kowanych pracow-

ników. Problem ten jeszcze bardziej 

nabrał znaczenia w trakcie pandemii, 

która poprzez upowszechnienie pracy 

zdalnej otworzyła lokalny rynek pra-

cy na fi rmy międzynarodowe.

nPaweł Zwierzyński, 
Network & Security Team 

Leader, Vernity
Nie ma oprogramo-

wania bez podatno-

ści, które mogą zostać 

wykorzystane przez 

atakujących do uzyskania 

dostępu do zasobów fi rmowych. Za-

wsze, gdy zostają ujawnione nowe 

krytyczne luki, niezwłocznie informu-

jemy naszych klientów o potrzebie 

aktualizacji i ustalamy terminy okien 

serwisowych. Na szczęście obecnie 

nie musimy już przekonywać klientów 

co do tego, jak ważna jest aktualiza-

cja oprogramowania, co miało miej-

sce jeszcze kilka lat temu. Dodatkowo 

obserwujemy zdecydowany wzrost 

zainteresowania naszymi usługami 

outsourcingu IT, co wynika z rosną-

cych kosztów utrzymania wykwalifi -

kowanych specjalistów zajmujących 

się obszarem bezpieczeństwa IT.

Zdaniem integratora
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i eliminować zagrożenia związane z cy-
frową transformacją. Potrzebne są roz-
wiązania, które sprostają współczesnym 
wyzwaniom bezpieczeństwa.

– Jedną z takich innowacji jest SASE  (Se-
cure Access Service Edge), a więc koncep-
cja architektury sieciowej łącząca w sobie 
elastyczną, rozległą i wysokoprzepusto-
wą sieć SD-WAN oraz szereg zaawanso-
wanych funkcji zabezpieczeń dostępnych 
w chmurze w celu zapewnienia łatwego, 
zunifikowanego dostępu. Warto rozważyć 
wdrożenie tego rozwiązania, jeśli firma 
działa w modelu pracy zdalnej lub hybrydo-
wej. Tradycyjne rozwiązania mogą okazać 
się niewystarczające do bezpiecznej obsłu-
gi chmury i urządzeń przenośnych – mówi 
Sebastian Strzelak, prezes NetFormers.

Architektura SASE łączy sieciowe 
funkcje bezpieczeństwa, takie jak SWG 
(Secure Web Gateway), CASB (Cloud Ac-
cess Security Broker), FwaaS (Firewall 
as a Service) oraz ZTNA (Zero Trust Ne-
twork Access), z możliwościami ofero-
wanymi przez programową sieć rozległą 
(SD-WAN). Wszystko po to, by zapewnić 
dynamiczny, bezpieczny dostęp do apli-
kacji w oparciu o identyfikację osób, urzą-
dzeń oraz kontekst dostępu do danych.

Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze 
jedną przewagę SASE w dobie pozrywa-
nych przez pandemię łańcuchów dostaw, 
braku przewidywalności dostawy sprzętu 
czy nawet jego całkowitej niedostępności. 

– SASE to rozwiązania chmurowe, a więc 
nie wymagające konkretnego, specjali-
zowanego sprzętu. Można za ich pomocą 
bezpiecznie połączyć oddziały firm oraz za-
pewnić użytkownikom bezpieczny dostęp 
zdalny do zasobów (w schemacie ZTNA) 
bez ograniczeń, jakim są te-
raz czasy dostaw hardware’u 
– mówi Paweł Zwierzyński, 
Network & Security Team 
Leader w Vernity. 

ZTNA: sposób na 

Pracownicy w części firm 
wykonują teraz swoje za-
dania zdalnie, a w biurach 
mają do dyspozycji jedynie „hot-deski”. 
Taki rodzaj pracy niesie ze sobą wyzwa-
nie polegające na zapewnieniu dostępu do 
zasobów firmowych w sposób bezpiecz-
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ny, a z drugiej – wygodny dla użytkowni-
ków. Zabezpieczając kluczowe aplikacje, 
firmy mogą skorzystać z narzędzi Zero 
Trust Network Access (ZTNA). W tym 
modelu użytkownicy i  urządzenia są 
uwierzytelniane i monitorowane za każ-

dym razem, gdy stara-
ją się uzyskać dostęp 
do aplikacji, zarów-
no z  firmowej sieci 
w biurze, jak też pra-
cując z domu lub ja-
kiegokolwiek innego 
miejsca. 
– ZTNA świetnie od-
powiada na to wy-
zwanie  poprzez 

ciągłą weryfikację tożsamości użyt-
kownika i  zaawansowaną kontro-
lę poziomu bezpieczeństwa. Co bardzo 
ważne, ZTNA jest zupełnie „przezro-

czysty” dla użytkownika – mówi Paweł  
Zwierzyński.

Zgodnie ze swoją nazwą, schemat 
bezpieczeństwa Zero Trust zakłada, że 
wszystkie osoby, które próbują połączyć 
się z firmową siecią, stanowią potencjal-
ne zagrożenie. W tym modelu każdy użyt-
kownik musi zostać zweryfikowany przed 
otrzymaniem dostępu do krytycznych 
zasobów przedsiębiorstwa – niezależnie 
od tego, czy będzie następował on zdal-
nie, czy też w obrębie sieci lokalnej. Ta-
ki mechanizm zapewnia wyższy poziom 
bezpieczeństwa w firmach stosujących 
model pracy hybrydowej i zdalnej oraz 
zmniejsza ryzyko dostania się do syste-
mu nieuprawnionych użytkowników. Do-
datkowe narzędzia, jak uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe, wzmacniają poziom 
bezpieczeństwa infrastruktury kluczo-
wej dla działania każdej organizacji. n

Bezpieczeństwo nie powinno utrudniać pracy  
Spośród zabezpieczeń, które zyskują na znaczeniu, firmy w Polsce najczęściej 

decydują się na kontrolę dostępu do danych – wynika z badania wykonanego na 

zlecenie Sophosa. Aż 7 na 10 pracowników ma możliwość korzystania wyłącznie 

z tych plików, które są im potrzebne do pracy. Polskie przedsiębiorstwa stosują 

również uwierzytelnianie wieloskładnikowe (przez SMS, token lub aplikację), jed-

nak wciąż na takie zabezpieczenia decyduje się jedynie połowa firm. Podobny 

odsetek korzysta z szyfrowanego połączenia, takiego jak VPN. W ramach technolo-

gii VPN wdrażane są zarówno standardowe połączenia client-2-site, jak i bardziej 

bezpieczne – z punktu widzenia przeciwdziałania atakom typu lateral movements 

– rozwiązania klasy ZTNA (Zero Trust Network Access). Zapewniają one użytkowni-

kom bezproblemową i bezpieczną łączność z prywatnymi aplikacjami oraz ochro-

nę wrażliwych danych. Administratorzy mogą natomiast na bieżąco identyfikować 

ruch i sprawdzać czy urządzenia nie są zainfekowane. Większość pracowników nie 

postrzega takich rozwiązań jako utrudniających im wykonywanie obowiązków.

SASE to rozwiązania 
chmurowe - nie 
wymagające 
konkretnego, 
specjalizowanego 
sprzętu.
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Wostatnich latach Alcatel-Lucent 
Enterprise (ALE) wyraźnie za-
znaczył swoją obecność na pol-

skim rynku. Firma zbudowała sieci IP dla 
krytycznych systemów transportu kolejo-
wego, drogowego, powietrznego oraz mor-
skiego. Alcatel-Lucent Enterprise zamierza 
kontynuować swoją strategię, inwestu-
jąc w kluczowe sektory działalności w Pol-
sce i zwiększając udział w rynku rozwiązań 
sieciowych oraz chmurowych. Jednak, aby 
osiągnąć ten cel, producent musi nie tylko 
sprostać oczekiwaniom rynku, ale również 
wyróżniać się na tle konkurencji. 

– Wielu dostawców oferuje osobne opro-
gramowanie do poszczególnych zadań: do 
monitorowania, do zarządzania siecią i do 
zabezpieczenia dostępu. Nato-
miast ALE w tych obszarach 
oferuje klientom rozwiązanie 
All-in-One, przeznaczone do 
konfiguracji, monitorowania 
oraz dostępu do sieci przewodo-
wej i bezprzewodowej  – tłuma-
czy Krystian Sokalski, Country Business Lead 
Central & Eastern Europe w Alcatel-Lucent 
Enterprise.

Wszystkie wymienione zadania są re-
alizowane przez oprogramowanie Omni-
Vista, które pozwala użytkownikom na 
szybkie uruchomienie spójnej, zautoma-
tyzowanej i  bezpiecznej sieci przewo-
dowej i  bezprzewodowej we wszystkich 
oddziałach przedsiębiorstwa. System ob-
jęty jest elastycznym modelem opłaty za 
licencje „Pay as you grow”, który obej-
muje przełączniki, punkty dostępowe, 
a także urządzenia innych dostawców znaj-
dujące się pod nadzorem. 

Proces cyfryzacji zachodzący w większo-
ści fi rm oraz instytucji wiąże się z koniecz-
nością podłączenia do sieci coraz większej 
liczby urządzeń. Jeszcze do niedawna lwia 
część personelu pracowała w biurze, a apli-
kacje znajdowały się na fi rmowych urzą-
dzeniach i lokalnych serwerach. W owych 
czasach zabezpieczenia bazowały na tzw. 
modelu zamku i fosy. W tego typu architek-
turze pierwszoplanową rolę spełniały fi re-
walle oraz UTM-y, które powstrzymywały 
intruzów przed dostaniem się do wnętrza 
fi rmowej infrastruktury. Jednakże w obec-
nych realiach wielu pracowników znajduje 
się poza „zamkiem”. Oprócz tego w lawino-
wym tempie rośnie liczba urządzeń Interne-

tu Rzeczy (IoT). Oba zjawiska 
prowadzą do tego, że „fosa” 
szybko traci na znaczeniu, 
bowiem napastnicy wcale nie 
muszą jej przekraczać, aby 
zdobyć „klucze do królestwa”.

Alternatywą dla przesta-
rzałego modelu bazującego na fi rewallach 
i UTM-ach jest idea Zero Trust. Polega ona 
na tym, że organizacja wprowadza bardzo 
restrykcyjne wymagania wobec użytkowni-
ków fi rmowej sieci. Każda osoba, urządze-
nie oraz adres IP próbujący uzyskać dostęp 
do cyfrowych zasobów organizacji z założe-
nia stanowi zagrożenie, dopóki nie udowod-
ni, że jest inaczej. Alcatel-Lucent Enterprise 
należy do grona gorących orędowników tej 
koncepcji i właśnie na nich bazuje oprogra-
mowanie OmniVista. 

Jedną z zasad Zero Trust jest segmenta-
cja sieci, która umożliwia zapobieganie ata-
kom poprzez odseparowywanie od siebie 

poszczególnych grup urządzeń oraz nada-
wanie im konkretnych polityk dostępu. To 
odpowiedź Alcatel-Lucent Enterprise na po-
pularyzację urządzeń IoT, które nie posiada-
ją wbudowanych zabezpieczeń, co sprawia, 
że są nie tylko podatne na działania hake-
rów, ale także mogą być użyte do przepro-
wadzania ataków w całej organizacji. Ciągły 
monitoring takich urządzeń pozwala na na-
tychmiastowe ograniczenie możliwości ata-
ku i ograniczenie „ruchu bocznego” w sieci 
tak, aby nie miały wpływu na inne podłą-
czone systemy. 

Alcatel-Lucent Enterprise jest dostaw-
cą szerokiej gamy produktów sieciowych, 
takich jak przełączniki, punkty dostępowe 
czy systemy komunikacyjne. Niemniej roz-
wiązania hybrydowe OmniVista, obejmu-
jące sieci LAN, bezprzewodowe sieci LAN, 
zabezpieczenia, ujednoliconą komunikację 
i współpracę, pozwala na prawdziwe prze-
kształcenie technologii i dostosowanie się do 
realiów rynku.

Alcatel-Lucent Enterprise mocno stawia 
na współpracę z polskimi partnerami, sto-
sując zasadę 6 P (People, Partner, Pipeline, 
Position, Proposal oraz Promotion). Model 
biznesowy producenta bazuje wyłącznie 
na sprzedaży przez sieć autoryzowanych 
partnerów. 

– Zawsze byli, są i będą oni w centrum naszej 
strategii rozwoju i stanowią podstawę naszej 
działalności w Polsce i na świecie – podkreśla 
Krystian Sokalski. 

Wzrost cyberataków, postępująca adaptacja usług 
chmurowych, rozwój Internetu Rzeczy czy migracja 
pracowników z biur do domów, podnoszą poprzeczkę
dostawcom rozwiązań sieciowych. Alcatel-Lucent 
Enterprise na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do 
wymagań stawianych przez fi rmy oraz instytucje.

bezpieczeństwo w formule all-in-one
Alcatel-Lucent Enterprise: 

Więcej informacji
o rozwiązaniach sieciowych Alcatel-Lucent Enterprise można 
znaleźć na stronie www.al-enterprise.com. Produkty produ-
centa dostępne są w sprzedaży u autoryzowanych partnerów.

Producent 
mocno stawia 
na zasadę 6 P. 
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Wobec rosnących i stale ewolu-
ujących zagrożeń zapewnienie 
bezpieczeństwa staje się coraz 

większym wyzwaniem dla fi rm i instytu-
cji państwowych. Dlatego, aby nadążyć za 
zmianami, muszą one w dużej mierze zdać 
się na kreatywność i kompetencje produ-
centów sprzętu oraz oprogramowania 
zabezpieczającego. 

Chcące się rozwijać organizacje szu-
kają rozwiązania, które pozwoli im na 
szybkie i  bezproblemowe dostosowy-
wanie wdrożonej infrastruktury bezpie-
czeństwa do zmieniających się potrzeb. 
Najlepszą odpowiedzią na to jest system 
modułowy, który można łatwo skalować. 
Właśnie taką architekturę mają nowe 
zapory Stormshield, które podążają za 
rozwojem organizacji oraz zwiększają-
cą się liczbą użytkowników. Na polskim 
rynku jest już dostępna SN-M-Series, 
w której jeden hardware kryje dwa mo-
dele: SN-M-720 i SN-M-920. Wybierając 
ten pierwszy możemy wykonać upgrade
licencji i podnieść dwukrotnie wydajność 
swojego fi rewalla do SN-M-SN-920 bez 
konieczności zmiany sprzętu!

Nowa seria fi rewalli, kierowana do śred-
nich i dużych organizacji, oferuje też me-
chanizmy gwarantujące ciągłość działania 
systemów w przypadku awarii sprzętu lub 
sieci. Rozwiązanie zawiera redundantne 
zasilanie, a także funkcjonalność SD-WAN, 
zapewniającą możliwość wyboru optymal-

nych – w danych warunkach – łączy sie-
ciowych. Kolejną zaletą serii SN-M jest 
wbudowany dysk twardy SSD i możliwość 
zainstalowania urządzeń w szafi e rackowej, 
co ułatwia wdrożenie ich obok posiadanej 
infrastruktury IT. 

SN-M-Series wyposażono w  skalowal-
ną platformę programową, dzięki czemu 
można zwiększyć zasięg ochrony (z 300 do 
500 użytkowników), aktualizując jedynie 
licencję. Przedsiębiorstwa, które wybiorą 
najpierw rozwiązanie SN-M-Series-720, 
będą mogły poprzez aktualizację do 
SN-M-Series-920 zwiększyć przepusto-
wość zapory z 18 Gb/s do 36 Gb/s.

Tak łatwa możliwość rozbudowy z pew-
nością zostanie doceniona przez rynek. Tym 
bardziej, że aby zwiększyć przepustowość 
sieci i dopasować się do wszystkich wyni-
kających z rozwoju potrzeb (segmentacja 
sieci, multi-WAN, redundantne zasilanie 
itp.) nie ma potrzeby zmiany sprzętu, wy-
starczy jedynie dodać kolejne moduły sie-
ciowe (Ethernet, SFP lub SFP+).

Model SN-M-Series-920 wyróż-
niają możliwości w  zakresie połączeń 
sieciowych pomiędzy chronionymi lo-

kalizacjami (SD-WAN, dynamiczne za-
rządzanie łączami, QoS, VPN itp.). Jego 
możliwości rozbudowy sieci przekłada-
ją się na wiele elastycznych opcji konfi gu-
racyjnych, natomiast  modułowość opcji 
interfejsów miedzianych i światłowodo-
wych 1 GbE lub 10 GbE ułatwia rozbudowę 
infrastruktury.

Zapory SN-M-Series-720 i  SN-M-Se-
ries-920 zapewniają ochronę sieci dzięki 
ujednoliconemu systemowi zabezpieczeń 
(antywirus, antyspam, IPS, filtrowanie 
WWW/URL, IPsec VPN, SSL VPN i in.). 
W przypadku ochrony antywirusowej do-
szło ostatnio do ważnej zmiany w archi-
tekturze zabezpieczeń Stormshielda. Po 
rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę 
ten europejski dostawca, którego produk-
ty są certyfi kowane przez NATO oraz UE, 
zrezygnował z usług fi rmy Kaspersky Lab. 
Obecnie dostawcą skanera antywirusowe-
go jest Bitdefender. 

Najnowsza seria skalowal-
nych i modułowych fi rewalli 
europejskiej marki oferuje 
najprostszy z możliwych 
wariantów dostosowywania 
ochrony do zmieniających 
się – wraz z rozwojem fi rmy 
– potrzeb.

nowe zapory i silnik antywirusowy
Stormshield: 

Dodatkowe informacje: 
Piotr Zielaskiewicz, Product Manager Stormshield, 

Dagma Bezpieczeństwo IT
zielaskiewicz.p@dagma.pl

SN-M-Series – porównanie modeli

SN-M-Series-720 (do 300 użytkowników) SN-M-Series-920 (do 500 użytkowników)

n Ciągłość pracy dla średniej wielkości przedsiębiorstw n Ciągłość obsługi centrali średnich i dużych przedsiębiorstw

n Redundantne zasilanie n Redundantne zasilanie

n 2 porty światłowodowe SFP+ (10 GbE) w standardzie n 2 porty światłowodowe SFP+ (10 GbE) w standardzie

n 1 moduł rozszerzeń n 1 moduł rozszerzeń

n Interfejsy miedziane: standardowo 8 x 2,5 GbE n Interfejsy miedziane: standardowo 8 x 2,5 GbE

n Wydajność zapory: 18 Gb/s n Wydajność zapory: 36 Gb/s

n Przepustowość IPS: 10 Gb/s n Przepustowość IPS: 16 Gb/s

n Wydajność VPN: 4 Gb/s n Wydajność VPN: 6 Gb/s

n Ciągłość biznesowa dla złożonych architektur
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się pod wieloma względami od tradycyjnych 
produktów. 

– Jednym z przykładów jest deduplikacja. 
Musieliśmy opracować specjalną wersję dla 
środowiska chmurowego. Jak wiadomo ,jest 
to funkcjna wymagająca dużej mocy oblicze-
niowej. O ile w systemach pracujących lokal-
nie nie stanowi to wielkiej przeszkody, o tyle 
w chmurze znacznie obniża wydajność – wy-
jaśnia Subbiah Sundaram, Senior Vice Pre-
sident HYCU. 

Przyszłość startupu wygląda dość obie-
cująco, zwłaszcza w kontekście współpracy 
z Oktą, która dostarcza platformę zarządza-
nia tożsamością. HYCU uzyskuje dostęp do 
interfejsów API, technologii i wiedzy inży-
nieryjnej Okta, a także 15 tys. potencjalnych 
klientów.

Backup dla MSP 
Amerykańska fi rma N-able, podobnie jak 
HYCU, stawia na ochronę danych w chmu-
rze. Wcześniej startup ten należał do Solar-
Winds, ale ich drogi rozeszły się w ubiegłym 
roku. N-able już jako samodzielny podmiot 
wystartował z nową marką Cove Data Pro-
tection. Prawdopodobnie nie byłoby to moż-
liwe bez 250 mln dol. włożonych w projekt 
przez grupę inwestorów, w tym Canada Pen-
sion Plan Investment Board. Firma wprowa-
dziła na rynek usługę SaaS, przeznaczoną do 
tworzenia kopii zapasowych oraz przywra-

n Wojciech Urbanek, Palo Alto
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nie z zespołem prześledzili historię rynku 
ochrony danych. 

 – Veritas był świetny dla systemów Unixa, 
Commvault dla Windowsa, zaś Veeam spraw-
dził się w środowisku VMware’a. Jak jednak 
ludzie mają chronić swoje dane w środowisku 
wielochmurowym? – pyta Simon Taylor. 

Nic dziwnego, że motto amerykańskiego 
startupu to: „Dane w dowolnym miejscu, ale 
chronione wszędzie”. HYCU stawia sobie za 
cel eliminację silosów danych i zapewnienie 
kompleksowej ochrony cyfrowych zasobów. 

Zdaniem Simona Taylora naj-
większą przyczyną tego cha-
osu jest postępująca adaptacja 
usług chmurowych, a zwłasz-
cza SaaS. Obecnie w Stanach 
Zjednoczonych działa oko-
ło 15 tysięcy dostawców SaaS, 
a przeciętnie przedsiębiorstwo 
korzysta ze 150 aplikacji chmu-
rowych.

HYCU rozpoczęło swoją działalność 
w 2017 r. od opracowania systemów backu-
pu dla infrastruktury hiperkonwergentnej 
Nutanixa, a następnie stopniowo rozszerza-
ła swoją ofertę w zakresie ochrony danych. 
Rok później pojawiło się rozwiązanie dla 
Google Cloud, a następnie dla AWS, Azure, 
VMware, Offi  ce 365 i Kubernetes. Flagowy 
produkt HYCU Protégé zapewnia ochronę 
i migrację danych w wielu chmurach. 

Rozwiązania do backupu danych znajdu-
jących się w środowisku chmurowym różnią 

Choć za oceanem sporo mówi się o nadchodzącej recesji,
a giganci technologiczni ograniczają zatrudnienie, wciąż 
nie brakuje środków fi nansowych na ciekawe projekty IT. 

Wostatnich czasach szczególnie 
dużo mówi się o ochronie da-
nych. I trudno się temu dziwić 

chociażby w świetle narastającej liczby ata-
ków ransomware czy skoordynowanych 
akcji przeprowadzanych przez złowrogie 
państwa, takie jak Rosja czy Korea Północ-
na. W tej sytuacji decydenci zaczynają się 
coraz częściej zastanawiać, czy ich dane 
są naprawdę bezpieczne. Koniunkturę do-
skonale wyczuwają inwestorzy z funduszy 
venture capital, którzy poważnymi zastrzy-
kami finansowymi zasilają 
fi rmy opracowujące systemy 
bezpieczeństwa. 

Jednym z przykładów jest 
amerykański startup HYCU, 
który w minionych miesiącach 
dwukrotnie otrzymał silne 
wsparcie fi nansowe. Najpierw, 
w czerwcu br., Acrew Capital, 
Bain Capital Ventures (BCV), 
Atlassian Ventures oraz Cisco Investments 
przeznaczyły na rozwój startupu 54 mln dol. 
Zaledwie cztery miesiące później inwesto-
rem strategicznym HYCU został fundusz 
Okta Ventures. Wprawdzie nie ujawniono 
kwoty jego zaangażowania w ten biznes, acz-
kowiek włączenie się tego inwestora do gry 
otwiera przed HYCU szereg możliwości ryn-
kowych, o czym trochę później. 

Simon Taylor, CEO HYCU, w  jednym 
ze swoich wystąpień przyznał, że zanim 
wystartował z nowym projektem, wspól-

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

na wielkie zbiory na wielkie zbiory danychdanych

Wielkie
  pieniądze

Przeciętnie 
fi rmy w USA 
korzystają ze 
150 aplikacji 
chmurowych. 
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cania danych, obejmującą ochronę ser-
werów, stacji roboczych i platformy 

Microsoft 365. 
– Produkt został opracowa-

ny przede wszystkim na potrze-
by dostawców zarządzanych. 
Klienci nie potrzebują żadnych 
urządzeń, a kopie zapasowe mo-
gą być przechowywane w jednym 
z 30 centrów danych, w których 
kolokujemy nasz sprzęt – wyja-
śnia Chris Groot, General Mana-
ger Cove Data Protection. 

Warto dodać, że fi rma nie za-
myka się na klientów, którzy chcą 

przechowywać kopie zapasowe 
w  środowisku lokalnym i  istnieje 

opcja, która pozwala na wykorzystanie 
własnego serwera NAS. 
Co ważne, N-able nie tworzy kopii zapa-

sowej obrazu, lecz backup plików. W tym 
pierwszym przypadku można utworzyć 
kopię dysku wraz z systemem operacyjnym 
oraz zainstalowanymi wcześniej programa-
mi i ustawieniami. Natomiast backup plików 
nie obejmuje historii przeglądarki, dzienni-
ków, systemu operacyjnego i skupia się na 
kopiowaniu danych zapisanych w bibliote-
kach, pulpicie czy folderach domyślnych. 
Najczęściej są to dokumenty, zdjęcia i fi lmy. 

– Kopie zapasowe oparte na obrazach są 
dalekie od ideału, zwłaszcza dla dostawców 
usług zarządzanych. Takie rozwiązanie ozna-
cza zarządzanie pamięcią masową w wielu 
lokalizacjach, spędzanie zbyt dużo czasu na 
szukaniu i rozwiązywaniu problemów oraz 
niepotrzebną złożoność. Czas personelu to 
najcenniejszy zasób MSP, a także jego naj-
większy wydatek – wyjaśnia Chris Groot. 

Tradycyjne pliki kopii zapasowych obra-
zów są duże, przez co tworzenie kopii za-
pasowych w  chmurze jest czasochłonne 
i nieefektywne. N-able wylicza, że zastoso-
wanie alternatywnej metody powoduje, że 
przyrostowe kopie zapasowe stanowią czę-
sto tylko 10 do 20 procent całkowitego zmie-
nionego rozmiaru plików. 

– Jeśli więc zmodyfi kowano 2 GB plików, 
ostatecznie zostanie zarchiwizowane tylko 
200–400 MB – tłumaczy Chris Groot. 

Segment usług oferowanych przez N-able 
doczekał się już własnej nazwy – Data Pro-
tection as a Service (DPaaS), czyli ochrona 
danych łącząca długoterminowe przecho-
wywania kopii zapasowych oraz odzyski-

wania po awarii. Akronim nie jest jeszcze 
zbyt popularny, ale rywalizacja pomiędzy 
dostawcami tej usługi zapowiada się inte-
resująco. W tym kontekście sporo do po-
wiedzenia powinny mieć takie formy, jak: 
Cohesity, Commvault (Metallic), Veeam czy 
wspomniane wcześniej HYCU. Co ciekawe, 
N-able bardzo poważnie myśli o polskim 
rynku i w związku z tym Chris Groot w li-
stopadzie br. ma odwiedzić Warszawę. 

Amerykański startup Panzura zadebiuto-
wał na rynku w 2008 r. Jednak punktem 
zwrotnym był rok 2020, kiedy właścicielem 
fi rmy został fundusz Profi le Capital Manage-
ment. Według nieofi cjalnych 
informacji wartość transakcji 
wyniosła 40 mln dol. Na cze-
le Panzury stanęła Jill Stelfox 
(CEO), wcześniej dyrektor 
generalna Zebra Technolo-
gies, a  rolę dyrektora han-
dlowego wziął na siebie Dan 
Waldschmidt. Rok po reakty-
wacji przychody fi rmy wzrosły 
o 200 proc., a w 2022 r. fundu-
sze inwestycyjne zasiliły ją 
kwotą 80 mln dol.

Panzura oferuje rozproszony system pli-
ków, zaprojektowany do ich przechowywa-
nia i udostępniania. Rozwiązanie umożliwia 
swobodny przepływ danych znajdujących 
się zarówno w środowisku lokalnym, jak 
i  chmurowym. Firma koncentruje się na 
segmentach bankowości, zdrowia, produk-
cji, mediów i sektora publicznego.

– Tradycyjny serwer NAS nie zmienił się od 
ponad dwudziestu lat. Metody przechowywa-
nia danych są nie tylko przestarzałe, ale też 
nieefektywne, niebezpieczne i niezrównowa-
żone – tłumaczy Dan Waldschmidt. 

Specjaliści Panzura zwracają uwagę na 
to, że 90 proc. danych przechowywanych 
dłużej niż jeden rok jest nieużywanych. 
Co gorsza, dane nieustrukturyzowane 
są bardzo podatne na ataki ransomware. 
Nie mniejszy problem stanowi niezrów-
noważony przyrost cyfrowych informa-
cji – z 1 TB zapisanych danych w wyniku 
replikacji i  tworzenia kopii zapasowych 
tworzą się 3 TB. Odpowiedzią Panzury na 
wymienione wyzwania ma być platfor-
ma  złożona z  czterech warstw. Tą pod-
stawową jest Cloud FS –  ujednolicony 

globalny system plików działający w do-
wolnej chmurze lub środowisku lokalnym. 
Konsolidując nieustrukturyzowane prze-
chowywanie danych, archiwizację, two-
rzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie 
po awarii w chmurze, system zmniejsza 
zapotrzebowanie na pamięć w porównaniu 
z tradycyjnymi rozwiązaniami o 70 proc. 
Pozostałe trzy warstwy tworzą: Data Ser-
vices (analityka oraz zarządzanie), Glo-
bal Services and Support oraz Smart Apps 
(ochrona i monitoring danych). Eksperci 
Panzury dużą uwagę przywiązują też do 
kwestii bezpieczeństwa. 

– Nasz system zwalcza wszelkie próby 
szyfrowania lub uszkodzenia danych przez 

oprogramowanie ransomware 
i zapewnia niezmienną struktu-
rę danych w chmurze. Po ataku 
ransomware zablokowanie wła-
mania i przywrócenie danych zaj-
muje tylko 60 sekund — zapewnia 
Mike Johnson, starszy wicepre-
zes i inżynier produktu.

Pewnego rodzaju alternatywą 
dla Cloud FS może być AuriStor 
File System opracowany przez 
amerykańską fi rmę AuriStor. Je-

go zasada działania jest bardzo zbliżona do 
Panzury. Platforma zapewnia wielu użyt-
kownikom dostęp do serwerów plików tak 
łatwo, jak do lokalnego dysku. AuriStor File 
System realizuje funkcje backupu, migracji 
danych, replikacji oraz obsługuje najpopu-
larniejsze dystrybucje Linuksa, macOS-a, 
a także Microsoft Windows 10 i 11. Limity 
wolumenów w przypadku AFS sięgają 16 ZB 
(choć to teoria, bo w rzeczywistości takowe 
nie istnieją), a rozmiary niektórych plików li-
czone są w TB.

– Motywuje nas chęć realizowania naszych 
wizji. Chcemy dostarczać rozwiązania z funk-
cjami, które wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, a nawet je wyprzedzają – mówi 
Jeff rey Altman, CEO AuriStor. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że naj-
większym wyróżnikiem tego dostawcy są 
monstrualne pojemności dostarczane na 
potrzeby klientów. Goldman Sachs wdrożył 
w 2017 r. system składający się z 25 tysięcy 
hostów i cały czas rośnie. Ciekawostką jest 
fakt, że AuriStor zatrudnia zaledwie oko-
ło 10 osób i w przeciwieństwie do większo-
ści swoich konkurentów jest podmiotem 
samowystarczalnym. 

k

Amerykański 
startup HYCU 
poważnie 
rozważa
wejście na 
polski rynek.
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OPINIE

Te i im podobne pytania, które przewi-
jają się w zachodnich mediach, kazały 
mi przywołać w tytule ów znany cy-

tat z „Wesela”. Otóż wygląda na to, że wbrew 
powszechnym przekonaniom i określonym 
działaniom (Stany Zjednoczone) i  nawo-
ływaniom do działania (Unia Europejska), 
Chiny trzymają się mocno. Owszem, notują 
mniejszy wzrost gospodarczy, doskwiera im 
polityka zero-COVID i problemy na rynku 
mieszkaniowym. Do tego dochodzi ogłoszo-
ny ostatnio przez prezydenta Bidena zakaz 
eksportu mikroprocesorów, maszyn i tech-
nologii do ich produkcji nie tylko przez fi rmy 
amerykańskie, ale dowolne fi rmy na świe-
cie, używające jakiejkolwiek amerykańskiej 
technologii. To jeden z głównych elementów 
walki „demokracji z autokracjami”, jak to ra-
czył ująć obecny POTUS.

Wszystko wskazuje jednak na to, że coraz 
bardziej wygląda to na inny podział: Zachód 
kontra Global South, kraje rozwinięte kontra 
kraje rozwijające się, miliard (z grubsza) kon-
tra pozostałe siedem miliardów. Czy ku takie-
mu podziałowi się skłaniamy (a przynajmniej 
nasi politycy) i do takiego nowego porządku 
zmierzamy? Ośrodek „zachodni”, z wiodącą 
rolą USA, a z drugiej strony ośrodek „global 
south”, z wiodącą rolą Chin?

Chiny wcale nie zamykają się na globalizację, 
wręcz przeciwnie, podpisują kolejne umo-
wy o wolnym handlu i intensywnie promu-

ją ten model, bo im się on po prostu opłaca. 
Tak jak przestał się opłacać Stanom Zjedno-
czonym, które wcale nie porzuciły „trumpo-
wego” sloganu America First, tylko bardziej 
się z nim kryją. Dlatego mamy RCEP (Regio-
nalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodar-
cze) – największą na świecie strefę wolnego 
handlu obejmującą 30 proc. ludności świata 
i odpowiadającą za 30 proc. światowego PKB 
(w skrócie: Azja + Australia + Nowa Zelan-
dia), jak też mamy IPEF (Ramy Gospodarcze 
Indo-Pacyfi ku na rzecz Dobrobytu), czyli 12 
państw, ale bez dostępu do rynku amerykań-
skiego (nie ma mowy o obniżaniu cła i har-
monizacji przepisów prawnych, które mają 
na celu zwiększony dostęp do rynku państw 
członkowskich). Dla porównania, RCEP do-
celowo ma znieść 90 proc. istniejących ceł 
i taryf.

Do tego mamy BRICS, do którego ofi cjalny 
akces zgłosiły Iran i Argentyna, a chęć przy-
stąpienia zadeklarowały też Egipt, Turcja 
i Arabia Saudyjska (chyba jednak trzeba bę-
dzie zmienić akronim). W tle mamy też za-
awansowane negocjacje pomiędzy Chinami 
a Radą Współpracy Zatoki Perskiej (Bah-
rajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie) o strefi e 
wolnego handlu. Zresztą wspomniana już 
dwukrotnie Arabia Saudyjska ma ożywione 
kontakty technologiczne, fi nansowe i ekono-
miczne z Chinami i jeśli doniesienia medial-
ne się potwierdzą, to w marcu 2023 r. może 
dojść do podpisania umowy o zakupach ropy 

naftowej za juany, a nie za dolary. O tym, czy 
będzie to jakaś ustalona z góry kwota (limit 
– na przykład 50 proc. importu rocznego do 
Chin) czy też bez limitu, zadecyduje zapew-
ne stan stosunków dyplomatycznych między 
Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską 
(obecnie na równi pochyłej).

Zatem „odklejania” (decouplingu) się Chin 
od rynku globalnego nie ma i nie będzie. Mo-
że natomiast nastąpić na Zachodzie próba 
przeniesienia jak największej liczby łańcu-
chów dostaw z Chin do własnego kraju lub 
do krajów „myślących podobnie” (cokolwiek 
to znaczy). Takie plany są motywowane kwe-
stiami bezpieczeństwa narodowego, a że to 
szerokie pojęcie, można pod nie podcią-
gnąć niemal wszystko. Problem w tym, że po 
pierwsze to kosztuje i zajmuje czas, a po dru-
gie odcina fi rmy (kraje) od rynku chińskiego, 
a pośrednio i od wspominanego już RCEP-u. 

Czy Chiny się „zamykają”? Czy jesteśmy świadkami końca 

globalizacji? Czy Stany Zjednoczone skutecznie „powstrzy-

mają”, a według bardziej radykalnych amerykańskich poli-

tyków „okulawią” Chiny? Czy może – jak chce tego jeden 

z komentatorów w mediach społecznościowych – komunizm 

zawsze kończy się katastrofą, trzeba tylko trochę poczekać?

Chińcyki 
trzymają się mocno?
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Najpierw o  kosztach. Kilka think-tanków 
i instytutów zmierzyło się już z tym tema-
tem i dokonało szacunków. Oto kilka z nich: 
wykluczenie Chin z łańcuchów dostaw dla 
OZE (panele słoneczne i wiatraki) spowo-
dowałoby wzrost kosztów ich instalacji od 
25 proc. do 30 proc. Przeniesienie produkcji 
mikroprocesorów (i części ich łańcuchów 
dostaw) do Stanów Zjednoczonych zwięk-
szyłoby ich koszt o około 50 proc. Przenie-
sienie części łańcuchów dostaw do Niemiec 
(substancje aktywne do produkcji lekarstw, 
chemia przemysłowa itp.), to wzrost kosztów 
produkcji o około 25 proc. Japonia policzyła, 
że całkowita rezygnacja z Chin jako źródła 
dostaw i produkcji to wzrost kosztów kom-
puterów o 50 proc., a smartfonów o 25 proc. 
To wszystko szacunki sprzed okresu sza-
leństw cenowych na rynkach energii i ban-

kructw niemieckich firm, które 
przetrwały dwie wojny światowe, kryzys 

naftowy (1973), kryzys fi nansowy (2008) 
i pandemię. Marzyć – szczególnie w Euro-
pie – w obecnych warunkach o przenosze-
niu do niej energochłonnych przemysłów 
to chyba delikatnie rzecz ujmując mrzonka. 
Raczej mówi się o deindustrializacji Europy. 

Teraz trochę o czasie. Przenoszenie łań-
cuchów dostaw nie jest rzeczą prostą, nawet 
na tak małą, zdawałoby się, odległość jak 
z Chin do Wietnamu. Jedna z analiz zasad-
ności przeniesienia produkcji wykazała, że 
na korzyść Chin przemawiają: zbudowana 
sieć partnerów, sprawdzony system kontroli 
jakości i wsparcia, lokalna dostępność mate-
riałów do produkcji, lepszy dostęp do por-
tów i czas transportu, jak też cena (o 20 proc. 
niższa). Na korzyść Wietnamu przemawiał… 
brak cła. 

Są jednak fi rmy, których to nie zraża. Na 
przykład Apple przenosi część 
produkcji do Wietnamu –  to 
prawda. Szacuje się jednocze-
śnie, że zajmie mu około 8 lat, 
żeby przenieść… 10 proc. swo-
jej obecnej produkcji z  Chin. 
Są też inne przeszkody. Wspo-
mniane powyżej plany zbu-
dowania fabryk procesorów 

w USA będą wymagały zatrudnienia około 
50 tys. inżynierów, specjalistów z tej branży, 
w ciągu najbliższych pięciu lat. To dużo po-
wyżej możliwości uczelni amerykańskich. 
A przecież w kolejce ustawiają się również 
przemysł zielonych energii i samochodów 
elektrycznych. 

Stany Zjednoczone mają być przecież 
światową potęgą w produkcji samochodów 
elektrycznych, chociaż to na razie w Chinach 
w ciągu minuty produkuje się 10 nowych sa-
mochodów elektrycznych, a  jedna tylko 
chińska prowincja (Guandong) ma trzy razy 
więcej punktów ładowania „elektryków” niż 
całe USA razem wzięte. W Niemczech sytu-
acja też nie wygląda różowo. Już obecnie bra-
kuje około 380 tys. do 400 tys. pracowników 
rocznie. Przenoszenie w takich warunkach 
łańcuchów logistycznych do siebie i budo-
wanie nowych fabryk oraz tworzenie fi rm 
poddostawczych to raczej pomysł z katego-
rii „szaleństwo” niż „wyzwanie”.

Na zakończenie tradycyjnie już słowo 
przestrogi (i chyba wołanie na puszczy). Sta-
ny Zjednoczone jasno, wyraźnie i po wielo-
kroć ostatnio powiedziały, że ich dominacja 
technologiczna musi być za wszelką cenę 
utrzymana i jest (surprise, surprise!) kwe-
stią bezpieczeństwa narodowego. Ofi cjalnie 
jest to też przywołany już przeze mnie na po-
czątku artykułu element walki dobra ze złem 
– wróć – demokracji z autokracjami. 

Jak to w praktyce wygląda, to możemy so-
bie teraz oglądać na naszym własnym, pol-
skim podwórku. Mamy do podziału „tort 
atomowy”, czyli decyzję o tym, kto będzie 
u nas budował reaktory atomowe. Najpraw-
dopodobniej pierwszą zbuduje amerykań-
ski Westinghouse, natomiast drugą mogliby 
dostać Koreańczycy. Mogliby, gdyby Ame-
rykanie nie pozwali ich do sądu z żądaniem 
zablokowania ewentualnej sprzedaży przez 
Koreę reaktorów do Polski. Podstawą jest 
rzekome naruszenie licencji – otóż według 
Amerykanów reaktory koreańskie zawiera-
ją amerykańską myśl techniczną i wymaga-
ją amerykańskiego zezwolenia na sprzedaż. 
Jeśli nawet tak jest (czemu Korea zaprzecza), 
to co stoi na przeszkodzie, żeby tej licencji 
udzielić (za odpowiednią cenę)? 

Wnioski ( jak dla mnie) są z tego takie, że pri-
mo: bardzo to podobne do zakazu sprzedaży 
do Chin sprzętu do produkcji mikroproce-
sorów zawierających jakąkolwiek amery-
kańską myśl technologiczną. Secundo: albo 
Korea to nie jest państwo demokratyczne, 
albo USA będą tego „kija” używać zawsze 
i wszędzie, gdzie w grę wchodzą amerykań-
skie interesy bez względu na to, kto po drugiej 
stronie kija stoi. Tertio: jeśli ktoś pomyślał, że 
przecież można wymyślić własną, lepszą od 
amerykańskiej technologię to niech uwa-
ża, bo to narusza bezpieczeństwo narodowe 
Stanów Zjednoczonych albowiem ich ży-
wotnym interesem jest utrzymać dominację 
technologiczną nad wszystkimi. 
Czy jako Europa mamy plany na wypa-
dek, gdyby w przyszłych wyborach wygrał 
w USA ktoś nam mniej przychylny i zaczął 
decydować o tym, gdzie możemy, a gdzie nie 
możemy sprzedawać produktów i usług za-
wierających amerykańską myśl techniczną? 
Albo, co gorsza, z jakich technologii możemy 
albo nie możemy u siebie w Europie korzy-
stać? Mamy jakiś plan B?

Decouplingu 
Pekinu od 
reszty świata 
nie będzie. 
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z ekosystemu: są to bezpośrednio founderzy, 
w których fundusz już zainwestował lub był 
w trakcie procesu inwestycyjnego; anioło-
wie biznesu, którzy zdecydowali się zaanga-
żować w spółkę na bardzo wczesnym etapie; 
fundusze mające inną specjalizację, inwe-
stujące na innym etapie (wcześniejszym 
bądź późniejszym) lub też takie, które etap 
inwestycyjny mają już za sobą. 

W dalszej kolejności są różnego rodzaju 
doradcy: od prawników, przez spółki zaj-
mujące się profesjonalnie pozyskiwaniem 
kapitału, po mentorów z różnych progra-
mów akceleracyjnych. Grono to może być 
niezwykle pojemne, dlatego w branży VC 
tak bardzo ważne są kontakty, a jednocze-
śnie renoma funduszu, bo inaczej nikt nie 
decydowałby się go polecać. W Polsce moż-
na zgłosić się do VC z marszu, czyli po prostu 
napisać mejla, natomiast w Stanach Zjedno-
czonych część inwestorów wymaga reko-
mendacji od kogoś z własnego środowiska 
– w innym przypadku nie będzie nawet ana-
lizował danego przedsięwzięcia. Niezależ-

od VC, poprzez bootstrapping, a kończąc 
na equity crowd fundingu – oraz szeroką 
gamę inwestorów, do których potencjalnie 
może się zgłosić, VC muszą dbać o to, by 
jak najwięcej spółek w pierwszej kolejno-
ści zgłaszało się właśnie do nich. Umiejęt-
ność zadbania o ten fakt świadczy o pewnej 

ekspertyzie, bowiem na etapie 
tzw. budowania potfela inwe-
stycyjnego, czyli w czasie, gdy 
alokuje się zebrane środki, 
jest to klucz do sukcesu – im  
większe pole do wyboru, tym 

większa szansa na ciekawą spółkę. 

Metod, za pośrednictwem których VC po-
zyskują spółki do deal flow jest cały szereg. 
Różnią się one efektywnością oraz nakła-
dem pracy. Patrząc holistycznie na rynek, 
wciąż króluje szeroko rozumiany network, 
czyli rekomendacje z kręgu znajomych i naj-
więcej inwestycji trafia właśnie z tego ka-
nału. Polecenia pochodzą od różnych osób Fo
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Skuteczny fundusz analizuje tysiące 
spółek, z czego bliżej przygląda się 
kilkuset, by na koniec zainwestować 

w  kilka. Statystycznie zatem przeciętna 
konwersja z deal flow to raptem 1–3 pro-
cent podmiotów, które wstępnie spełniły 
kryteria inwestycyjne. Jakimi zatem kana-
łami startupy trafiają do VC i które są naj-
bardziej efektywne?

Na rynku VC panuje tradycyjna konku-
rencja i  każdemu zależy, by 
to właśnie do niego trafiały 
najbardziej perspektywiczne 
spółki. Czasy funduszy z tzw. 
oportunistyczną strategią in-
westycyjną, czyli takich, któ-
re inwestują we wszystko, co ma potencjał 
zwrotu, dawno się skończyły, ponieważ ry-
nek się nasycił i podzielił na określone spe-
cjalizacje. Jest to korzystne dla każdej ze 
stron transakcji, ponieważ jeśli dany zespół 
ma wieloletnie doświadczenie, dajmy na to 
w MedTechu, będzie stanowił znacznie bar-
dziej wartościowe wsparcie dla spółki, a sam 
będzie efektywniej oceniał szanse na sukces. 

Biorąc pod uwagę formy finansowania, 
które może wybrać startup – począwszy 

W 2020 roku przeanalizo-

waliśmy około 1,5 tysiąca 

startupów. Do głębszej analizy 

wybraliśmy 323 spółki, z cze-

go ostatecznie zdecydowaliśmy 

się zainwestować w dziesięć. 

OPINIE

Jak najciekawsze Jak najciekawsze 
startupystartupy  
trafiają do funduszy VC? 

Każdy fundusz 
ma swoją „hall 
of shame”. 
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zarządzającym funduszu venture capital 
Czysta3.vc

to praca, która ma na celu edukowanie ryn-
ku, budowanie dobrych praktyk i wspiera-
nie founderów. Istotna w tym zakresie jest 
dobra strategia komunikacyjna, ponieważ 
poza ekspozycją marki funduszu i dystrybu-
owaniem proedukacyjnych treści, pozwala 
to zbudować wyobrażenie w zakresie tego, 
jak dany fundusz działa i czym wyróżnia się 
spośród pozostałych. W efekcie spółki zgła-
szają się do funduszy same, pisząc mejle, wy-
pełniając formularze czy trafi ając różnymi 
metodami bezpośrednio do partnerów.

Ostatnim z trzech kluczowych fi larów jest 
własny scouting. Niesie on ze sobą dodatko-
wą wartość dla funduszu, ponieważ pozwa-
la trzymać rękę na pulsie w zakresie trendów 
technologicznych na rynku, transakcji, któ-
re się odbywają z udziałem innych VC czy 
standardów inwestycyjnych. W praktyce 
sprowadza się to do tego, że analitycy, ma-
jąc określone wytyczne w zakresie kryte-
riów inwestycyjnych funduszu, weryfi kują 
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nie od okoliczności, jeśli mamy możliwość, 
by ktoś zrobił nam intro do partnera VC – za-
wsze warto z tego skorzystać, bo to podnosi 
wiarygodność. 

Drugim bardzo istotnym kanałem jest sze-
roko rozumiany inbound, czyli szereg ak-
tywności podejmowanych przez funudsze, 
dzięki którym trafi ają one do świadomości 
startupów. Paleta jest w tym przypadku bar-
dzo bogata. Może być to publikowanie treści 
w różnej formie – od blogów, przez komen-
tarze i artykuły w mediach tradycyjnych, ra-
porty, infografi ki czy badania, wystąpienia 
na różnego rodzaju eventach w roli speake-
ra lub jurora w konkursach, czy też angażo-
wanie się w pracę mentorską w programach 
akceleracyjnych. 

Kolejne źródło to współpraca z fundu-
szami, inkubatorami, stowarzyszeniami, by 
uczestniczyć w demo days i przyglądać się 
rozwijającym się startupom już na wcze-
snym etapie. W większości przypadków jest 

tysiące spółek, które mogą potencjalnie być 
przedmiotem inwestycji. Punktem wyjścia 
są tutaj różnego rodzaju bazy agregujące 
startupy, typu Dealroom, Crunchbase czy 
PitchBook oraz szereg mniejszych źródeł. 

Wartościowe jest również systema-
tyczne analizowanie mediów społeczno-
ściowych oraz tradycyjnych pod kątem 
określonych słów kluczy związanych 
z  ekosystemem startupowym. Minusem 
scoutingu w porównaniu do inboundu jest 
to, że nie wiemy, czy dany startup poszuku-
je obecnie inwestora, więc działanie to ma 
charakter znacznie bardziej długofalowy. 
Czasem potencjalna spółka wraca po kilku 
miesiącach, a w innych przypadkach oka-
zuje się, że zamyka już daną rundę, więc 
pomimo niezwykle dużej liczby analizo-
wanych spółek, konwersja z proaktywnego 
scoutingu na inwestycje jest statystycznie 
najmniejsza. 

Jak wyglądało powyższe z perspektywy 
mojego funduszu Czysta3.vc? W 2020 ro-
ku przeanalizowaliśmy około 1,5 tysiąca 
startupów. Do głębszej analizy wybraliśmy 
323 spółki, z czego ostatecznie zdecydowa-
liśmy się zainwestować w dziesięć. W efek-
cie daje to 3,09 procenta konwersji spółek 
z głębszej analizy oraz zaledwie 0,66 pro-
centa z generalnej próby. 

Każdy ze skutecznych funduszy prowa-
dzi własne tego typu statystyki, odnotowu-
jąc źródło pochodzenia, zakres czy powód 
odrzucenia danej inwestycji. Często jest 
też tzw. hall of shame, czyli wykaz spółek, 
w które dany fundusz mógł zainwestować, 
nie zdecydował się tego zrobić, a spółka 
osiągnęła spektakularny sukces. Daje to 
do myślenia w zakresie tego, jak można po-
prawić proces związany z deal fl ow i jak nie 
powielać kolejnych błędów. 
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W ielu marketerów przeznacza 
budżety tylko na te działa-
nia, których efekt są w stanie 

zmierzyć przy pomocy technologii. To ja-
sne – z budżetu trzeba się rozliczyć. Jeśli 
jednak chcemy kompleksowo ocenić sku-
teczność, musimy wziąć pod uwagę rów-
nież ten zasięg działań, który jest poza 
bieżącym monitoringiem 
popularnych narzędzi ana-
litycznych. Musimy docenić 
siłę społeczności zawodo-
wych i pochodzących stam-
tąd rekomendacji, ale 
również długofalowe efek-
ty budowania mocnej marki. 

Na różnych etapach roz-
woju programów social sel-
ling i  employee advocacy 

zawsze pada następujące pytanie: „po ja-
kim czasie naszej obecności w social me-
diach pojawią się klienci?”. Często zada-
wane jest w duecie z innym, a mianowicie: 
„skąd będziemy wiedzieli, że ten klient 
odezwał się do nas po obejrzeniu wideo 
czy wysłuchaniu podcastu?”. 

Marzeniem każdego marketera jest móc 
dokładnie odpowiedzieć na każde z tych py-
tań, niestety jest jedno „ale”, do tego ciem-
ne. To dark social, cały ruch pochodzący 
z linków, które nie zawierają żadnych da-
nych odsyłających o źródle, ale także ruch 
z rekomendacji wynikających z kontaktu 
z markami na przykład w social mediach. 

Pochodzenie ruchu jest dla 
marketerów nieznane, bo 
większość narzędzi ze stan-
dardowego pakietu anali-
tycznego nie jest w stanie 
dokładnie wyśledzić „skąd 
przyszedł klient”. 

Większość klientów 
chętnie odpowiedziałaby 
na pytanie, jak trafi li do fi r-
my, jednak tylko niewielki 

procent fi rm o to pyta. Na większości stron 
www z formularzem kontaktowym po pro-
stu nie ma takiego pytania („skąd przycho-
dzisz?”). Szkoda, bo rezygnując z tej wiedzy, 
nie tylko ograniczamy sobie możliwość 
ewaluacji skuteczności dzisiejszych działań 
marketingowych. Nie mamy również wglą-
du w to, jak NAPRAWDĘ wygląda ścieżka 
klienta i które aktywności content marke-
tingowe warto rozwijać. 

Czytasz ten artykuł i jeśli Cię zainteresuje, 
zapewne skopiujesz link ( jeśli czytasz on-
-line) lub zrobisz zdjęcie i wyślesz do kogoś 
mejlem lub przez któryś z komunikatorów. 
Dodatkowo, jeśli na ciekawy tekst trafi sz 
w social mediach – dajmy na to w poście 
na LinkedIn – to klikniesz link, który prze-
niesie Cię na stronę www i na 99 proc. już 
nie wrócisz do publikacji na LinkedIn, aby 
zostawić komentarz, prawda? To klasycz-
ny przykład, jak wielka jest rozbieżność 
między liczbą reakcji bezpośrednio pod 
publikacją w social mediach a faktyczną 

Czy mierzenie wyników 
działań komunikacyjnych 
można powierzyć wyłącznie 
algorytmom i aplikacjom? 
Nie, nie można.

czyli czego nie wiemy 
o komunikacji marketingowej

Nie doceniamy
znaczenia tych 
wszystkich 
obszarów 
działających 
niejako „poza 
monitoringiem”. 

Dark social, 
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konsumpcją treści. LinkedIn ofi cjalnie po-
daje, że jedynie 19 proc. odbiorców angażu-
je się w jakikolwiek sposób pod publikacją. 
Aż 64 proc. czyta lub ogląda i nie zostawia 
po sobie śladu w  postaci polubienia lub 
komentarza.

Dlatego wielu danych marketerzy nie są 
dziś w stanie przeanalizować, przez co in-
westują największe budżety tylko w te dzia-
łania, których skuteczność mogą zmierzyć 
w Google Analytics, raportach z social me-
diów lub kampaniach leadujących. Nie 
doceniamy znaczenia tych wszystkich ob-
szarów działających niejako „poza monito-
ringiem”. W przypadku marek B2B, gdzie 
decyzje są podejmowane z reguły przez kil-
ka osób, ma to szczególne znaczenie. Każda 
z tych osób mogła odkryć dostawcę w spo-
sób, którego Google Analytics (i inne podob-
ne narzędzia) nie podadzą nam na tacy. 

Kiedyś wyszukiwarka była narzędziem 
„do wszystkiego”, zwłaszcza do pierw-
szych spotkań z markami. Dziś mamy wię-
cej punktów styku z marką, jeśli marka ma 
dobrą strategię komunikacji i pojawia się 
w tych przestrzeniach, w których my je-
steśmy z  odpowiednimi komunikatami. 

Czasem łatwiej o rekomendację popro-
sić naszą zawodową „grupę wsparcia”, 

niż wypijać kolejną kawę przy dziesiątej 
stronie wyników wyszukiwania. Do tego 
– mniej ufamy płatnym recenzjom i rekla-

mom, o ile nie mamy z marką osobistych 
doświadczeń. 

Gdy dostaniemy polecenie od „kolegi po 
fachu”, wejdziemy na stronę, wpisując na-
zwę marki w Google lub przeszukamy so-
cial media. Tu znowu zadziałał dark social, 
ale marketer ponownie nie dowie się, który-
mi drzwiami wszedł potencjalny klient. Siła 
społeczności w social mediach (między in-
nymi) rośnie, a wraz z nią rośnie znaczenie 
rekomendacji i tego nie warto ignorować. 

Nawet do 95 proc. klientów B2B nie jest 
w aktywnym cyklu zakupowym w momen-
cie, w którym prowadzimy kampanię (John 
Dawes, Ehrenberg-Bass Insitute). Oznacza 
to, że nasza komunikacja trafi a głównie do 
fi rm i osób, które potencjalnie dopiero mo-
gą zostać naszymi klientami. W praktyce 
– przyjdzie taki moment (za kwartał, za 
pół roku, może za rok), gdy ten potencjal-
ny klient wejdzie w cykl zakupowy i wów-
czas istotne będzie, czy Twoja marka pojawi 
się w wynikach wyszukiwania… w głowie 
klienta. 

Wyszukiwania nie zaczynamy od Google, 
ani nawet od wspomnianych wyżej spo-

Anna Haas   
pełni rolę B2B Marketing Professional 

w SocialCube.  

łeczności, tylko od naszej pamięci. A zapa-
miętamy te marki, które przez czas naszego 
pozostawania w cyklu niezakupowym pro-
wadziły dobrą komunikację i zapadły nam 
w pamięć, czyli zbudowały mental availabi-
lity. Klient odezwie się w listopadzie, przy-
wiedziony kampanią z marca, o której dział 
marketingu zdążył już zapomnieć. To ko-
lejny przykład, jak trudno jednoznacznie 
zweryfi kować wyniki najlepszych nawet 
działań komunikacyjnych. 

Podsumowując –  jeśli chcesz mieć ja-
sność, jak kupujący trafi li do Twojej fi rmy, 
nie poprzestawaj wyłącznie na danych z na-
rzędzi analitycznych i zbieraj dane jako-
ściowe. Marki, które szeroko wykorzystują 
content marketing, otwierają przed kupu-
jącymi wiele drzwi naraz. Na jednych jest 
tabliczka z napisem „podcast”, na innych 
„social media”, kolejne to być może „wideo” 
czy „fi rmowy blog”. Warto wiedzieć, który-
mi drzwiami wszedł klient i kiedy. 

n W moim feedzie na LinkedIn poja-

wia się ciekawy wątek na temat szko-

lenia. Post opublikował jeden z pra-

cowników fi rmy szkoleniowej. Robię 

screen (bo tak szybciej) i wysyłam 

przez WhatsApp do kolegi z zespołu, 

bo niedawno rozmawialiśmy o takim 

szkoleniu. Kolega stwierdza „to 

dla mnie” i wchodzi na stronę 

www fi rmy szkoleniowej, 

wpisując jej adres. Jak ten 

ruch zostanie zaklasyfi -

kowany przez software 

analityczny? Jako ruch bez-

pośredni. 

n Odwiedzam ciekawy blog dla mar-

keterów. Jeden z wpisów na 100 proc. 

zainteresuje nasz zespół, więc kopiuję 

link i wrzucam do fi rmowego Slacka. Ten, 

kto kliknie w link i wyląduje na blogu, 

zostanie zaklasyfi kowany przez software 

analityczny jako ruch bezpośredni.

n W drodze na spotkanie słucham podca-

stu i bardzo zainteresowała mnie książka, 

o której mówi prowadzący. Gdy otworzę 

przeglądarkę, wrzucę tytuł i zostanę od 

razu przekierowana do księgarni. Śladu 

po tym, że o książce dowiedziałam się 

z podcastu, nie będzie w moim zamówie-

niu internetowym.

Jak działa dark social?

Te wszystkie obszary dark social to zmora marketerów 
– klienci są, ale którędy do nas przyszli? Jak się o nas 
dowiedzieli? 
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Technologie cyfrowe to dziś jeden 
z najszybciej rozwijających się ob-
szarów gospodarki, co wiąże się 

z dużymi defi cytami pracowników – ame-
rykańskie biuro statystyczne US Labor sza-
cuje, że globalny niedobór tej kadry już teraz 
sięga 40 mln osób. Zarobki pną się więc ostro 
w górę – z badań Michael Page wynika, że 
na przestrzeni ostatniego roku wzrosły 
średnio 30–40 proc., a w przypadku stano-
wisk seniorskich nawet 50 proc. 

Jednocześnie, wbrew panującym ste-
reotypom, branża IT obecnie najbardziej 
poszukuje specjalistów, którzy nie tylko 
wykażą się wysokiej klasy wiedzą tech-
niczną, ale również umiejętnościami mięk-
kimi, takimi jak praca w zespole i empatia. 
Dotyczy to również rynku polskiego. Tra-
fi a do nas coraz więcej zaawansowanych 
projektów wielkich fi rm z Doliny Krzemo-
wej, które wymagają doskonałej współpra-
cy w ramach jednego rozsianego po całym 
świecie teamu. 

Jeszcze niedawno w  obiegowym wy-
obrażeniu „człowiek z IT” był niemal sy-
nonimem introwertyka, osoby zamkniętej 
w sobie, która najlepiej poro-
zumiewa się z kolegami i ko-
leżankami z  własnej branży. 
Wydawać by się też mogło, 
że szybki rozwój technologii 
–  chociażby sztucznej inteli-
gencji – będzie spychał na dal-
szy plan relacje międzyludzkie 

i wartości takie jak empatia, komunikacja, 
umiejętność pracy w zespole. Nic bardziej 
mylnego. 

Być może powyższe brzmi jak paradoks, 
ale jest logiczne: im bardziej zaawansowany 
technologicznie projekt, tym większego ze-
społu wymaga. Globalne fi rmy z branży IT 
budują najczęściej zespoły złożone ze spe-
cjalistów rozsianych po całym świecie, co 
sprzyja nie tylko płynnej wymianie wiedzy 
technologicznej, ale również rozwija kom-
petencje miękkie specjalistów IT.

Coraz bardziej dotyczy to również rynku 
polskiego. Jeszcze 10-15 lat temu w Polsce 
poszukiwano głównie pracowników IT 
z podstawowymi umiejętnościami tech-
nicznymi i językiem angielskim do obsługi 
najprostszych funkcji w dużych korpora-
cjach, jak centra outsourcingowe czy centra 

usług wspólnych. Dziś trafi a-
ją do nas coraz bardziej zło-
żone projekty fi rm z rynków 
wiodących prym w branży IT. 
Realizacja tematów opartych 
na Machine Learning i Da-
ta Science, obejmujących 
usprawnienia związane z pro-

dukcją, logistyką czy branżą FinTech dla 
innowacyjnych marek z Doliny Krzemo-
wej to nic nadzwyczajnego. Ponieważ pol-
scy specjaliści i kadra managerska z branży 
IT są cenieni na całym świecie, do naszego 
kraju trafi a coraz więcej projektów w fazie 
rozwoju, które wymagają znacznie więcej 
kompetencji i to nie tylko pod względem 
technicznym, ale też osobowościowym.

Aby osiągnąć cel w postaci najwyższej 
jakości produktu lub usługi, potrzebni są 
liderzy, menedżerowie czy świetnie ko-
munikujący się zgodnie z nowoczesnymi 
trendami zarządzania specjaliści. Osoby te 
pracują jednocześnie w wielu krajach, wy-
chowały się w różnych kulturach i muszą 
umieć się nie tylko porozumieć, ale także 
wypracować zdalnie odpowiednią mieszan-
kę kreatywności, krytycznego myślenia 
i efektywności po to, aby przedstawić naj-
lepsze rezultaty swojej pracy.

Szybcy i efektywni 
Skuteczne zarządzanie projektami w bran-
ży IT to klucz do sukcesu. Obowiązujące nie-
gdyś podejście waterfall, bardziej sztywne, 
formalne, nastawione na trzymanie się usta-
lonych etapów projektu, dziś przez wielu 
specjalistów IT jest uważane za nieco prze-

Ludzka 
twarz IT

W negocjacjach 
liczy się 
dziś każdy 
detal.

Do Polski trafi a coraz więcej zaawanso-
wanych projektów wielkich fi rm z Doliny 
Krzemowej, które wymagają doskonałej 
współpracy w ramach jednego rozsianego 
po całym świecie teamu.
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starzałe. W związku z tym coraz więcej fi rm 
działa według fi lozofi i Agile, co często pod-
kreśla w ofertach pracy dla specjalistów IT. 
Metoda ta jest dużo bardziej elastyczna, na-
stawiona na kreatywność, gdzie najważniej-
sze jest to, by efekt końcowy był taki, jakiego 
naprawdę potrzebuje klient. Dla wielu kan-
dydatów praca metodami zwinnymi to 
ważne kryterium rozpatrywania propozy-
cji pracy u przyszłego pracodawcy.

Według Badania Społeczności IT 2022 
portalu bulldogjob.pl, przeprowadzonego 
w styczniu i lutym br. na grupie 7382 osób 
z branży IT w Polsce, głównymi kryteria-
mi przy wyborze pracy są pieniądze (dla 82 
proc.), ale już na kolejnych dwóch miejscach 
znalazły się elastyczność (dla 64 proc.) oraz 
atmosfera w fi rmie (dla 52 proc.). Ten ostat-
ni czynnik stanowi najważniejszą motywa-
cję do pozostania w obecnym miejscu pracy 
– wskazało go aż 50 proc. ankietowanych. 

Jednocześnie elastyczne, transparent-
ne zarządzanie projektami w systemie agi-
le wymaga od zespołu wielu kompetencji 
miękkich: komunikacji, tolerancji, otwarto-
ści, odporności na stres. Dlatego sami spe-
cjaliści IT dziś chętnie podejmują działania 
nastawione na rozwijanie takich umiejętno-
ści, na przykład idąc na studia podyplomo-

we z zarządzania, co kiedyś w tej branży nie 
było zbyt popularne.

Na zmiany widoczne w procesach rekruta-
cyjnych w branży IT mocno wpłynęła także 
– co oczywiste – pandemia. Dwa lata ogra-
niczeń w życiu społecznym i zawodowym 
przyczyniły się do zmian postaw i po stronie 
pracowników, i pracodawców: z jednej stro-
ny ludzie potrzebują więcej kontaktu, z dru-
giej są gotowi na bardziej elastyczne formy 
pracy i nie chcą już z nich rezygnować. 

W wielu fi rmach dopiero pandemia po-
kazała pracodawcom realne znaczenie dzia-
łu IT, który choć często fi zycznie nieobecny 
w biurze czy zakładzie, na zapleczu wyko-
nuje niezwykle ważną pracę dla sprawne-
go funkcjonowania fi rmy. Okazało się też, że 
praca zdalna jest możliwa również w innych 
działach, oraz  że bez codziennego wsparcia 
specjalistów IT byłoby to niewykonalne, co 
zrodziło większe ich docenienie. 

Ostatnie dwa lata zweryfikowały też 
mocno konieczność posiadania przez fi r-
my sprawnych systemów, a także zadbania 
o bezpieczeństwo i sposób przechowywania 
ogromnych ilości danych. To spowodowało 
prawdziwy boom, jeśli chodzi o zapotrzebo-
wanie na specjalistów IT: przede wszystkim 
programistów, specjalistów z obszaru roz-
wiązań chmurowych, ale także tych z zakre-
su security. To jedna z przyczyn, dla których 
notujemy tak wyraźny wzrost wynagrodzeń 
w tym sektorze. Jak wynika z badań Michael 
Page, na przestrzeni ostatniego roku wyno-
szący średnio 30–40 proc., a w przypad-
ku stanowisk seniorskich nawet 50 proc. 
Nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał 
osłabnąć – specjaliści IT są oceniani dwa ra-
zy do roku i na tej podstawie weryfi kowane 
są ich zarobki adekwatnie do rynku. Często 
otrzymują podwyżkę co sześć miesięcy. 

Powszechna automatyzacja i  cyfryzacja 
procesów, pandemia, a nawet tragedia wo-
jenna Ukrainy, która pokazała, jak istotne 
dla świata są rozwiązania IT – to wszystko 
wpływa na poziom niedoborów, jeśli cho-
dzi o specjalistów z tej branży. Według ame-
rykańskiego biura statystycznego US Labor 
brakuje ich w skali globalnej aż 40 mln (czy-
li mniej więcej tyle, ilu obywateli liczy cała 
Polska), a do 2030 r. ta liczba może się po-

dwoić (odpowiednik populacji Niemiec). 
W dodatku, jak wynika z badania bulldo-
gjob.pl, znakomita większość zatrudnio-
nych jest usatysfakcjonowana swoją pracą, 
co utrudnia przekonanie ich do zmiany – za-
dowolonych z pracy jest 45 proc. badanych, 
a bardzo zadowolonych 27 proc. – co stano-
wi wzrost o 3 punkty procentowe w stosun-
ku do roku 2021. Dlatego też rynek ten od 
dłuższego już czasu jest rynkiem kandyda-
ta. Trend będzie się nasilał, co stanowi dla 
rekruterów ogromne wyzwanie i wymaga 
od nich coraz większej determinacji, wiedzy 
oraz pasji do pracy, którą wykonują. 

Monika Wiśniewska
pełni funkcję Director, 

Head of IT Poland w firmie Michael Page. 

Okiem rekrutera 
Michael Page, jako fi rma specjalizu-

jąca się w rekrutacji, stale i szeroko 

doskonali swoje umiejętności, bo w 

przypadku IT oprócz typowych kwa-

lifi kacji oczekiwanych od rekruterów, 

w grę wchodzi również odpowiednie 

przygotowanie techniczne. Musimy 

odróżniać języki programowania, 

wiedzieć, że oznaczenie c# to nie 

„c hash” tylko „c sharp”, a Java to nie 

to samo co JavaScript. Jeśli rekruter 

nie zna takich podstawowych pojęć, 

rozmowa z kandydatem skończy się, 

zanim jeszcze się zacznie. 

Dziś w negocjacjach liczy się każdy 

detal, bo niedobory są tak ogromne, 

że gdyby nagle w Polsce pojawiło 

się skądś 80 tys. programistów, to 

znaleźliby pracę od ręki. Dlatego 

konieczność rozwijania się w różnych 

kierunkach, zarówno tych specjali-

stycznych, jak i miękkich dotyczy 

obu stron. Najpierw musimy znaleźć 

wspólny język, by się porozumieć, 

a potem przedstawić kandydatowi 

ofertę, która jest skrojona na miarę 

jego kompetencji i oczekiwań.
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się przyczynkiem do poniższego arty-
kułu o kompetencjach przyszłości. Mi-
mo że nie o węzłach będzie tutaj mowa, 
a o konieczności stałego nabywania no-
wych umiejętności, to warto poświęcić 
im chwilę uwagi. Przy czym teza, jaką sta-
wiam i postaram się ją obronić brzmi na-
stępująco: aby wzmocnić swoją pozycję 
rynkową (zwłaszcza po kryzysie wywo-
łanym pandemią), fi rmy powinny zacząć 
przekwalifi kowywać swoich pracowni-
ków już teraz. Dlaczego to jest ważne? 
Gdzie szukać wskazówek? Jak się za to 
zabrać? 
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Całkiem niedawno odwiedził mnie 
w Engave zaprzyjaźniony dyrektor 
sprzedaży, Piotr Kamiński z Quar-

ticOn, który – wiedząc, że jestem pasjonat-
ką żeglarstwa – przyniósł mi w prezencie 
kilkanaście książek o tematyce maryni-
stycznej. Wśród nich była też instruktażo-
wa, na temat wiązania węzłów i splotów. 
Każdy, kto pływa, powinien znać ich przy-
najmniej kilka, ale jeden z nich – węzeł 
ratowniczy – w żargonie znany też jako 
węzeł życia, jest obowiązkowy. 

Ta krótka historia, przeplatająca mo-
je życie prywatne z zawodowym, stała 

Aby wzmocnić swoją pozycję rynkową, fi rmy powinny zacząć 
przekwalifi kowywać swoich pracowników już teraz.

OPINIE

Kompetencje przyszłości: 

n Adrianna Kilińska 

zadbajmy o nie, 

1Stawiaj na najlepszych
Wybieraj wybitnych specjali-

stów, którzy samoistnie stworzą 

w firmie kulturę ciągłego uczenia 

się, a ich ekspertyza przyciągnie 

żądnych wiedzy kandydatów. Im 

więcej uda Ci się pozyskać nasta-

wionych na rozwój pracowników, 

tym bardziej stymulujące do roz-

woju środowisko pracy stworzą. 

Najlepsze i najbardziej zdeter-

minowane osoby zainspirują do 

działania te przeciętne. To takie 

proste, a działa!

6sekretnych zasad
na pozyskanie wybitnych talentów

2Nie oceniaj tylko kompetencji
Dawaj szansę kandydatom z dużym potencjałem. 

Talenty technologiczne zawsze były przyzwyczajone do 

uczenia się przez całe życie, ponieważ ich dziedziny się 

zmieniają, a nowe rozwiązania pojawiają się nieustannie. 

Umiejętności technologiczne ewoluują tak szybko, że 

skupianie się wyłącznie na referencjach i konkretnych 

umiejętnościach podczas zatrudniania kogoś to stanow-

czo za mało. Oprócz wyspecjalizowanych już w danym 

obszarze ekspertów, warto poszukiwać „talentów na 

przyszłość”. Nazywam tak osoby, które mają zdolność 

szybkiego uczenia się i adaptacji. W dużym skrócie – nie 

szukam ludzi z umiejętnościami; szukam osób, które 

mogą i chcą nauczyć się umiejętności.

3Buduj kulturę organi-
zacyjną nastawioną na 

ciągły rozwój 
Wszystkie firmy deklarują, że 

inwestują w rozwój pracow-

ników. Czy aby tak jest? Aby 

pracownicy się rozwijali, uczyli 

nowych rzeczy, eksperymen-

towali, muszą mieć na to prze-

strzeń. Najlepsze firmy zapew-

niają swoim ludziom czas na 

naukę, by mogli oni wykorzystać 

budżet na szkolenia, kursy i do-

datkowe możliwości uczenia się.

Aby firma dobrze działała w świecie zdominowanym przez AI, automatyzację i cyfryzację, musi stworzyć jasny obraz swoich 

obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie talentów. Potem musi odnaleźć na rynku pracy najlepszych specjalistów oraz uczniów 

zdolnych do adaptacji, czyli nieoszlifowane diamenty, które po odpowiedniej obróbce będą napędzać rozwój firmy.

aby zdążyć na czas
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Obecnie wiele fi rm chce zatrudniać 
najlepszych – to zrozumiałe, ale krótko-
wzroczne, ponieważ dzisiaj już nie wy-
starczy uzyskać przewagę na długie lata. 
Oprócz przyciągnięcia talentów, trzeba 
mocno przemyśleć i zaplanować, w jaki 
sposób przekwalifi kowywać swoich ludzi 
i jak stale podnosić ich kompetencje, że-
by chcieli zostać w danej organizacji na 
dłużej.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF, 
World Economic Forum) przewiduje, że 
w bliskiej przyszłości gospodarka opar-
ta na technologiach stworzy 97 milionów 
nowych miejsc pracy, ale stanowiska te 
będą wymagały zupełnie innego zestawu 
kompetencji – nie tylko cyfrowych, ale 
przede wszystkim społecznych.

Już w 2020 roku WEF nazwało umie-
jętności nieszablonowego, kry-
tycznego myślenia, kreatywności 
i rozwiązywania problemów klu-
czowymi kwalifikacjami pra-
cowników. W Polsce wciąż jest 
jeszcze niewiele działań, które 
w sposób systemowy wspierają 
indywidualną ścieżkę rozwoju 
młodych osób, a co dopiero do-
świadczonych pracowników.

Ponieważ sama wywodzę się 
z  fi rmy technologicznej, osobi-
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ście jestem zwolenniczką idei „longlife 
learning”, która polega na nieustannym 
uczeniu się bez względu na wiek i licz-
bę zdobytych fakultetów. Właśnie skoń-
czyłam kolejne studia podyplomowe 
z  transformacji cyfrowej, a  już myślę 
o następnych. Szczerze powiedziawszy 
– dzisiaj nie da się inaczej. No chyba, że 
chcemy wypaść z obiegu… Tego samego 
podejścia szukam wśród kandydatów do 
pracy w Engave. Na naszym pokładzie 
długo zagrzeją miejsce tylko osoby, któ-
re w swoich wartościach  rozwój stawia-
ją na priorytetowym miejscu, a nauka nie 
kojarzy się im z przykrym przymusem, bo 
stanowi nieodłączny element ich życia. To 
jednak zobowiązuje, bo takim pracowni-
kom nie można dać się nudzić, fi rma musi 
aktywnie wytyczać nowe ścieżki rozwoju 
i wziąć odpowiedzialność za przygotowa-
nie ich do „następnej normalności”.

Gdy Ginni Rometty, jedna z najbardziej 
wpływowych liderek w świecie nowych 
technologii, została CEO IBM-u, rozpo-
częła transformację fi rmy, rozszerzając jej 
portfolio o rozwiązania chmurowe, anali-
zę danych i AI. Otworzyła również drzwi 
do korporacji kandydatom bez wykształ-
cenia kierunkowego, ale za to z poten-

4Angażuj fachowców 
w rekrutację 

Nie oszukujmy się – zwłaszcza w no-

wych technologiach - tym, co przyciąga 

kandydatów są eksperci, z którymi będą 

mogli na co dzień obcować, od których 

będą mogli się uczyć, którzy będą ich 

mentorami. Dlatego warto zadbać o 

obecność fachowców podczas rozmów 

kwalifikacyjnych. Swój przyciąga swego. 

Nie mam co do tego żadnych wątpliwo-

ści, sprawdziłam u siebie i odkąd rekru-

tuję osobiście, pozyskałam do zespołu 

więcej wyjątkowych ludzi. 

5Szukaj w wielu miejscach 
Pozyskiwanie najlepszych talentów 

wymaga również wykorzystania szero-

kiego zestawu kanałów rekrutacyjnych. 

W nowych technologiach mogą nimi być 

chociażby konferencje dla programistów 

czy hackathony, rekomendacje – jeśli 

Twój network na LinkedIn jest systema-

tyczny i merytoryczny, a nie incydental-

ny. Ograniczanie poszukiwań jedynie do 

platform rekruterskich istotnie zawęża 

możliwości.

6Kuj żelazo, póki gorące
Osoby poszukujące pracy w świecie 

technologii są niecierpliwe. Nie pozwól 

więc im czekać. Kandydaci często mają 

różne oferty i są przyzwyczajeni do 

szybkich procesów rekrutacyjnych. Chcą 

wiedzieć od razu, co ich czeka i jak im 

poszło. Niestety z wyliczeń McKinsey 

wynika, że 57 proc. poszukujących pracy 

jest niezadowolonych z czasu oczekiwa-

nia na decyzję po rozmowie kwalifika-

cyjnej, a 23 proc. jest gotowych czekać 

na odpowiedź tylko przez tydzień.

Zapewne się ze mną zgodzisz, że trudno dzisiaj zatrudnić wszystkich, których potrzebujesz w firmie. Szkolenie i przekwalifiko-

wywanie istniejących zasobów musi być podstawową częścią strategii personalnej, aby wygrać bitwę o talenty. Około 82 proc. 

dyrektorów na całym świecie spodziewa się, że działania na rzecz przekwalifikowania pracowników i rozwoju ich umiejętności 

będą co najmniej w połowie rozwiązywać problem firm z brakiem kadr i luką kompetencyjną. Aby te działania miały sens, trzeba 

najpierw dokonać dobrych wyborów rekrutacyjnych. Szkolenie osób, które nie chcą się rozwijać, mija się z celem.

Z racji tego, że od kilku lat staram się budować organizację napędzaną przez talenty, nauczyłam się paru rzeczy o tym, jak przy-

ciągać zdolnych ludzi z potencjałem. Jakimi zasadami kieruję się przy doborze kadr? Poniżej kilka sugestii, które mogą sprawdzić 

się również u Ciebie.

Wzrośnie 
zapotrzebowanie 
na umiejętności 
technologiczne, 
społeczne 
i poznawcze.
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cjałem. Oprócz tego, że świadomie kre-
owała politykę zatrudnienia sprzyjającą 
różnorodności i inkluzywności, wierzyła, 
że danie szansy na rozwój odpowiedniej 
osobie leży w interesie fi rmy. Za odpo-
wiednią osobę uznawała kandydata lub 
kandydatkę, którzy byli głodni wiedzy, 
kreatywni i  szybko się uczyli. Nikt nie 
musiał być alfą i  omegą 
na starcie, wystarczyło, 
że miał potencjał. Ta stra-
tegia opłaciła się koncer-
nowi, bo otwarta polityka 
zatrudniania przyciąga-
ła kolejne utalentowane 
osoby.

Piszę o tym, ponieważ 
wiele nauczyłam się od 
Rometty. To ona uzmy-
słowiła mi, że zbyt często 
przeceniamy to, co umie i wie kandydat 
w tej chwili, nie zastanawiając się, jakie 
jest jego podejście do rozwoju i kim sta-
nie się za rok, dwa czy trzy lata. Tymcza-
sem, aby strategicznie wybierać ludzi 
do zespołu, warto patrzeć w przyszłość 
i  poszukiwać kandydatów, którzy bę-
dą w  stanie adaptować się do zmien-
nego,  złożonego, niejednoznacznego 
świata, w którym technologie już odgry-
wają ważną rolę.

56 potrzebnych kompetencji 
Eksperci McKinsey Global Institute 
szczegółowo zbadali przyszłość pracy 
i doszli do wniosku, że podczas gdy za-
potrzebowanie na umiejętności manualne 
zmniejszy się, wzrośnie zapotrzebowa-
nie na umiejętności technologiczne, spo-
łeczne i wyższe umiejętności poznawcze. 
W badaniu opublikowanym pod tytułem 

„Defi ning the skills citizens will need in 
the future world of work” zidentyfi ko-
wano zestaw aż 56 podstawowych umie-
jętności, w które warto inwestować swój 
czas i pieniądze.

Eksperci twierdzą, że już teraz posia-
danie tych umiejętności na wysokim po-
ziomie zwiększa prawdopodobieństwo 

zatrudnienia, uzyska-
nia wyższych dochodów 
i czerpania satysfakcji za-
wodowej. Na rynku pra-
cy, który z każdym dniem 
staje się bardziej zauto-
matyzowany, cyfrowy 
i dynamiczny, wszystkie 
aktywne zawodowo osoby 
odniosą korzyści z posia-
dania zestawu umiejęt-
ności poznawczych, 

interpersonalnych, związanych z zarzą-
dzaniem sobą i cyfrowych. Taki zestaw 
pomoże im utrzymać się na rynku, bez 
względu na sektor, w którym pracują lub 
wykonywany zawód. 

Dzięki temu można budować wartość 
dodaną, która wykracza poza to, co mogą 
zrobić zautomatyzowane systemy i inteli-
gentne maszyny. Ponadto można skutecz-
nie działać w środowisku cyfrowym i stale 
dostosowywać się do nowych sposobów 
pracy oraz nowych zawodów. 

Z badań McKinsey Global Institute wy-
nika, że obecnie najwięcej zyskują osoby, 
które opanowały następujące umiejęt-
ności: zdolność do przystosowania się, 
radzenie sobie z niepewnością, syntety-
zowanie komunikatów, a także orienta-
cję na osiągnięcia. Z kolei wyższe zarobki 
uzyskują osoby, które biegle znają systemy 
cyfrowe, wykorzystują i rozwijają opro-

gramowanie, efektywnie planują pracę 
oraz się komunikują.

Według Światowego Forum Ekonomicz-
nego do 2022 roku około 54 proc. wszyst-
kich pracowników będzie wymagało 
przekwalifi kowania i podniesienia kwa-
lifi kacji. Przy czym 35 proc. z nich będzie 
wymagało nawet sześciu miesięcy szko-
lenia. Dlatego warto poszukać potencja-
łu najpierw u siebie w fi rmie. Każda nowa 
osoba to poważna inwestycja.

Natknęłam się na dane z rynku amery-
kańskiego, według których przekwalifi ko-
wanie pracownika wewnętrznego może 
kosztować 20 tys. dol. lub mniej. Nato-
miast koszt zatrudnienia często wynosi 
30 tys. dol. za samą rekrutację. W Polsce, 
gdy korzysta się z zewnętrznych rekrute-
rów, jest równie drogo. Do tego trzeba do-
liczyć koszt szkolenia wprowadzającego 
i uwzględnić ryzyko nielojalności. Nowi 
pracownicy są bowiem dwa do trzech ra-
zy bardziej skłonni do odejścia. 

Nie warto zatem przejść bez refl eksji 
obok powyższych informacji! Czas więcej 
inwestować w przekwalifi kowanie pracow-
ników i budowanie warunków do rozwoju 
kompetencji przyszłości. Jestem przekona-
na, że każda fi rma tylko na tym wygra.

OPINIE

Niestety,
zbyt często 
przeceniamy 
to, co umie i wie 
kandydat 
w danej chwili.

www.crn.pl facebook.com/crnpolska twitter.com/crn_polska www.linkedin.com/company/crn-polska
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Na pytanie, jaki był III kwartał tego roku pod względem przy-
chodów, aż połowa respondentów odpowiedziała, że gorszy 
niż rok wcześniej. Lepszy okazał się jedynie dla 31 proc. fi rm, 

podczas gdy w przypadku 19 proc. biznes „kręcił się” w tym okre-
sie tak samo, jak rok wcześniej. Nic dziwnego, że z kolei na pytanie 
o prognozy przychodów w IV kwartale optymiści, a więc liczący 
na wzrost rok do roku, stanowią jedynie 14 proc., a podobnych re-
zultatów do tych z roku 2021 spodziewa się 18 proc. respondentów. 
Tymczasem aż 68 proc. uczestników tej właśnie ankiety oczekuje 
spadku obrotów, choć przecież chodzi o tradycyjnie najlepszy okres 
w całym roku kalendarzowym. 

W tej sytuacji nie dziwi, że 24 proc. resellerów i integratorów roz-
waża cięcie kosztów jeszcze w tym roku, podczas gdy 61 proc. już 
podjęło taką decyzję. Jedynie 15 proc. pytanych nie zamierza w naj-
bliższych miesiącach podejmować tego typu działań. 

Co ciekawe, obecne problemy wynikające ze spowolnienia go-
spodarczego, infl acji i niepewnej sytuacji geopolitycznej, dotyka-
ją również największe korporacje. Niedawno Microsoft zwolnił 
blisko 1 tys. pracowników w różnych działach na całym świecie. 
Według niepotwierdzonych ofi cjalnie doniesień redukcje miały 
dotyczyć między innymi dywizji Xbox, Edge oraz Studio Alpha 
(tworzy symulacje gier strategicznych dla sektora wojskowe-
go i przedsiębiorstw). „Podobnie jak wszystkie fi rmy, regularnie 
oceniamy nasze priorytety biznesowe i wprowadzamy odpowied-
nie poprawki strukturalne” – komunikuje rzecznik fi rmy, pyta-
ny o zwolnienia. Jednocześnie zapowiada inwestycje i rekrutacje 
w kluczowych obszarach w nadchodzącym roku. 

Wcześniej, bo w lipcu br., Microsoft informował o zwolnieniach 
„niewielkiej liczby pracowników”, a także o ograniczeniu rekrutacji 
w niektórych obszarach, w tym Azure i rozwiązaniach cyberbez-
pieczeństwa. Wyhamowano tempo naborów także w jednostkach 
odpowiedzialnych za takie systemy, jak Windows, Offi  ce i Teams. 
Z kolei w sierpniu br. pojawiły się doniesienia o likwidacji jednostki 
Modern Life Experience z 200-osobowym zespołem. 

Informacje o zwolnieniach albo zmniejszeniu rekrutacji z powo-
du niepewnej sytuacji w gospodarce dotyczą w minionych miesią-
cach także takich tuzów, jak Amazon, Google, Oracle czy Salesforce. 

Jednocześnie rosną zaległości płatnicze przedsiębiorstw w sek-
torze, do którego należą fi rmy IT. W ciągu roku przeterminowane 
długi przedsiębiorstw z sektora informacja i komunikacja urosły 
do 590 mln zł – jak wynika z Rejestru Dłużników BIG Informator 
(o 7 proc. więcej niż rok wcześniej). Masa długów powiększa się 
w całej gospodarce – we wszystkich branżach urosła w ciągu roku 
o ponad 2 mld zł, do 39,2 mld zł. Według BIG InfoMonitor blisko co 
druga fi rma ma problem terminową płatnością od kontrahentów, 
a wśród tych najczęściej wskazywanych są wydłużone terminy za-
płaty, na co skarży się już co piąty przedsiębiorca.

Co więcej, fi rmy MŚP zmagają się też z infl acją. W walce z dro-
żyzną sięgają po różne rozwiązania: kupują na zapas, szukają 
tańszych zamienników bądź wstrzymują inwestycje. W II kw. br. 
relacja inwestycji do PKB spadła do poziomu 15 proc. i jest to je-
den z najniższych wyników w UE. 

W ankietach wzięło udział 187 osób. 

Sytuacja geopolityczna i ekonomiczna nie 
pozostawiają dużo miejsca na optymizm, 
co znajduje odzwierciedlenie w nastrojach 
czytelników portalu CRN.pl. 

n Tomasz Gołębiowski  

Ankieta CRN.pl:  
BADANIE ONLINE
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Czy do końca 
roku Twoja fi rma 
planuje cięcie 
kosztów?

czas pesymizmu 

Tak
61%

Nie
15%

Rozważamy
 to 

24%
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Chociaż ponad 80 proc. resellerów i integratorów obawia się recesji 

w 2023 r., to ci działający w sektorze B2B mają powody do opty- 

mizmu – wynika z raportu Spiceworks Ziff Davis 2023 State of IT. 

W sumie bowiem 51 proc. przedsiębiorców planuje w tym czasie 

zwiększenie budżetów IT, podczas gdy jedynie 6 proc. deklaru-

je, że je obetnie. Przy czym firmy średnie (53 proc.) 

i duże (49 proc.) są dwa razy bardziej skłonne do 

„podkręcania” wydatków niż małe (27 proc.). 

W sumie co druga firma zapowiada działa-

nia przygotowujące ją na spowolnienie 

gospodarcze, w tym przeprowadzenie 

ponownej oceny dostawców, umów 

oraz likwidację niepotrzebnej infra-

struktury. Z danych Spiceworks Ziff 

Davis wynika, że po niedawnych 

inwestycjach w modernizację, wielu 

przedsiębiorców zwraca się w kie-

runku usług zarządzanych w celu 

utrzymania i optymalizacji wciąż nowej 

infrastruktury IT (co jest między innymi 

efektem trudności z pozyskaniem fachow-

ców). Wydatki na usługi zarządzane w Ameryce 

Północnej i Europie mają wzrosnąć w sumie do 18 proc. budżetów IT 

w 2023 r., wobec 15 proc. przed pandemią. Największa część przy-

pada na zarządzanie, a więc aplikacje biznesowe, zabezpieczenia, 

hosting, wsparcie i utrzymanie sprzętu. Co ciekawe, plany wydatków 

na chmurę spadły rok do roku o 3 pkt. proc., do poziomu 23 proc. 

budżetów IT (USA i Europa łącznie). Trzy najważniejsze 

obszary inwestycji to: rozwiązania zwiększające 

produktywność, tworzenie i przywracanie kopii 

zapasowych online, jak też aplikacje wspie-

rające biznes. Laptopy i desktopy nadal 

stanowią zasadniczą część budżetów na 

sprzęt, a wydatki w tym zakresie jedynie 

nieznacznie zmniejszą się w porówna-

niu z wysokimi poziomami w czasie 

pandemii. Z kolei największa część 

budżetów na oprogramowanie ma być 

wydatkowana w przyszłym roku przede 

wszystkim na bezpieczeństwo, a w nieco 

dalszej kolejności na oprogramowanie 

zwiększające produktywność, które tym 

samym straciło swoją pozycję lidera wydatków 

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

BADANIA RYNKU
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Budżety IT: coraz więcej usług

Spodziewany podział 
budżetów IT w 2023 r.  

w Europie
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Widmo recesji przyspieszy wydatki na IT w 2023 r.
Globalne wydatki na IT mają wzrosnąć w przyszłym roku o 5,1 proc. w porównaniu do obecnego, co oznaczałoby wejście na 

poziom 4,6 bln dol. Analitycy Gartnera oczekują silnego popytu, ponieważ przedsiębiorstwa będą inwestować w rozwiązania 

wspierające biznes w odpowiedzi na zawirowania gospodarcze. A jako że CIO mają za zadanie skrócić czas generowania wartości 

z inwestycji IT, przewiduje się, że firmy będą wykorzystywać technologie cyfrowe przede wszystkim do modyfikacji strumieni 

przychodów, dodawania nowych produktów i usług, zmiany przepływów pieniężnych oraz uzyskiwania wartości z istniejących 

produktów i usług. W ocenie analityków ma to fundamentalne znaczenie dla rozwoju chmury. Firmy przesuwają do niej nowe 

środki, na co wskazuje przewidy-

wany 11-proc. wzrost wydatków 

na oprogramowanie w 2023 r. 

Jednocześnie przedsiębiorcom 

zależy na zwiększaniu wydajności 

operacyjnej, a zatem wydatki 

na IT zostaną też przeznaczone 

między innymi na tradycyjne po-

trzeby tzw. back-office’u. Z kolei 

w przypadku konsumentów wy-

datki na sprzęt mają się skurczyć 

o 8,4 proc. w 2022 r. i o kolejne 

0,6 proc. w roku 2023. 

32%
Sprzęt

27%
Oprogramowanie

21%

Usługi 
hostowane 
i oparte na 
chmurze

20%

Usługi 
zarządzane

Prognoza wydatków na IT w 2022 i w 2023 r.

Rynek
Wydatki w 2022 r. 

(mld dol.)
Wzrost w 2022 r. 

(proc.)
Wydatki w 2023 r. 

(mld dol.)
Wzrost w 2023 r. 

(proc.)

Systemy data center 209,19 10,4 216,262 3,4

Oprogramowanie 790,385 8 879,625 11,3

Urządzenia końcowe 739,982 -8,4 735,394 -0,6

Usługi IT 1 258,15 4,2 1,357,914 7,9

Usługi telekomunikacyjne 1 435,40 -1,7 1,469,220 2,4

W sumie 4 433,11 0,8 4,658,416 5,1
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Służba zdrowia lepiej się zabezpieczy
Zanosi się na to, że w 2023 r. polskie szpitale wydadzą więcej na 

bezpieczeństwo infrastruktury IT. Już w lipcu br. 46 proc. zakłada-

ło, że ich budżet na te cele wzrośnie. Analitycy spodziewają się, że 

ostatecznie ten odsetek będzie wyższy, na co wpływ ma możliwość 

pozyskania dotacji z NFZ. To zmiana na plus w porównaniu z po-

przednimi latami, gdy więcej środków na cyberochronę miała do dys-

pozycji jedynie co trzecia badana placówka. Wydatki pójdą głównie 

na ochronę przed utratą danych. Wśród rozwiązań, które mają być 

wdrażane, specjaliści odpowiedzialni za infrastrukturę IT w placów-

kach medycznych wskazywali głównie systemy wykrywania i zapo-

biegania włamaniom (IDS+IPS) oraz ochronę urządzeń końcowych.
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Trzy powody hamowania na rynku 
serwerów w 2023 r.
Dynamika wzrostu dostaw serwerów zmniejszy 

się z 5,1 proc. w 2022 r. do 3,7 proc. w roku 2023 

– prognozują eksperci TrendForce. Wynika to 

z trzech czynników, a pierwszym jest… poprawa 

podaży, co sprawia, że nabywcy nie będą już 

zamawiać na zapas. Po drugie, z uwagi na inflację 

i ryzyko problemów gospodarczych, firmy będą 

mniej inwestować i zastępować niektóre serwery 

usługami w chmurze. Po trzecie, powinien rosnąć 

popyt na niewielkie centra danych, a budowa 

hiperskalowych gigantów spowolni, w związku 

z sytuacją geopolityczną. Analitycy odnotowują, 

że niedobory materiałów do produkcji serwerów 

zmniejszyły się w drugiej połowie 2022 r., a ich 

podaż i dostawy w krótkim terminie znacznie 

się poprawiły. Zakładają, że w 2023 r. dostawy 

materiałów pozostaną zabezpieczone, a popyt na 

sprzęt będzie można bez problemu zaspokoić. Ź
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Konsumenci przewidują wzrost wydatków 
Stopień nasycenia polskiego rynku laptopami, tabletami i smartfonami nie zmienił się 

znacząco w ostatnim czasie, ale ich duża popularność przekłada się na stałe zapotrze-

bowanie na nowe modele i usługi. W ciągu ostatniego roku odnotowano natomiast 

zmianę w preferencjach konsumentów, którzy coraz częściej decydują się na bardziej 

mobilne urządzenia, z mniejszym ekranem. W badaniu Deloitte 60 proc. ankietowanych 

zakłada, że ich wydatki na urządzenia elektroniczne wzrosną w najbliższych miesiącach 

w porównaniu do 2021 r. (badanie przeprowadzono w lipcu br.), co może jednak wyni-

kać z inflacji. Aż 9 z 10 kupowanych smartfonów w Polsce to nowe urządzenia. Główną 

przyczyną jest brak zaufania konsumentów do używanych i odnowionych modeli. Tylko 

trzech na dziesięciu ankietowanych byłoby gotowych zapłacić więcej za produkt bar-

dziej przyjazny środowisku. Warto podkreślić, że w tym roku dużą popularność zdobyły 

inteligentne zegarki, które są jedną z niewielu tak dynamicznie rosnących kategorii 

urządzeń elektronicznych w Polsce. Posiadanie smartwatcha deklaruje już co trzeci 

Polak, czyli o 20 proc. osób więcej niż rok wcześniej. Sprzęt ten coraz częściej służy do 

śledzenia stanu zdrowia.

Czy posiada Pan/ Pani dane 

urządzenie lub dostęp do niego?

W jakie rozwiązania bezpieczeństwa IT 

zamierzają inwestować szpitale w 2023 r. 

Ochrona przed utratą danych 25%

Zabezpieczenie urządzeń końcowych

Ochrona infrastruktury 16%
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96%

95%

87%

89%

64%

59%

48%

48%

35%

29%

18%

2022

2021

Smartfon

Laptop

Słuchawki 
bezprzewodowe

Tablet

Smartwatch
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my ten proces? Jeśli w każdym momen-
cie będzie tylko łatwiej i prościej, jeśli nie 
będziemy musieli się wysilać, a każdą pod-
powiedź przyniesie nam… sztuczna inteli-
gencja? To chyba dzieje się właśnie teraz, 
a więc przyspieszona odwrotna rewolucja 
(w kierunku Troglodytów), która pojawiła 
się wraz z pojawieniem się telefonów ko-
mórkowych, zaawansowanej komunikacji 
i (szczególnie!) wszechobecnej sztucznej 
inteligencji. 

Lista numerów 
Na początek przyszły same telefony ko-
mórkowe i  komunikacja z  dowolnego 
miejsca. Popatrzmy na filmy z lat 50., 60., 
70.,  czy nawet 80. Tam wszędzie ludzie 
umawiali się na mieście (o danej godzinie) 
i ( jak to możliwe?) spotykali się bez pro-
blemu. Nie mieli przecież komórki i nie 
mówili „że już właśnie się zbliżam” albo 
będę za 15 minut w innym miejscu – ale po-
trafili spotkać się jak było to zaplanowane, 
a potem jeszcze na dodatek rozmawiać ze 
sobą przez więcej niż 5 minut i to bez ekra-
nu smartfona. Zadziwiające, ale tak było, 
a dziś nagle zgubiliśmy umiejętność spo-
tykania się na mieście bez komórki.

A lista numerów? Pamiętam jeszcze 
w czasach telefonów stacjonarnych (i ko-
munikacji po drucie), że znałem wszystkie 
telefony – od standardowych alarmowych, 
poprzez prognozy pogody i  zgłoszenia 
awarii do niezliczonych numerów znajo-
mych (bliższych i dalszych), ale też i cio-
tek, wujków, babci i dalszej rodziny. Dziś 
pamiętam jeden (ten najważniejszy, żony) 
i częściowo swój własny (ale tu też mogę 

W opowiadaniu Borgesa „Nie-
śmiertelny” z  tomu „Histo-
rie prawdziwe i wymyślone” 

– bohater – rzymski żołnierz epoki Diokle-
cjana, Marcus Flaminius Rufus, odnajdu-
je zaginione i opuszczone miasto i rzekę, 
której wody dają nieskończone życie. Nad 
jej brzegiem mieszkają Troglodyci (wśród 
nich sam Homer) – ludzie, którzy żyjąc 
nieskończenie długo, powoli zapomina-
jąc i tracąc wszelkie oznaki inteligencji, 
doprowadzają się do postaci najbardziej 
prymitywnych zwierząt. 

Wydawało mi się to kiedyś bardziej wy-
myślone niż prawdziwe, ale tylko do czasu. 
Ostatnie lata przynoszą coraz bardziej za-
skakujące oznaki, że ludzkość niekoniecz-
nie musi iść wyłącznie do przodu, ale że 
możemy się cofać w rozwoju i to nawet 
w szybkim tempie. Są już badania pozio-
mu inteligencji wśród młodzieży (w całej 
Europie), pokazujące gwałtowny spadek 
IQ. Zresztą, że jest coraz gorzej można 
stwierdzić gołym okiem, jeśli tylko oglą-
da się codziennie wiadomości albo słucha 
kolejnych sporów i dyskusji politycznych. 

Wiemy, że coraz gorzej… i na-
wet chyba wiemy dlaczego. 

Jedna z  teorii o  rozwo-
ju człowieka twierdzi, że 
kluczowy postęp nastąpił, 
ponieważ nasi homoidal-
ni przodkowie musieli dużo 
biegać w  pogoni za zwie-
rzyną w  czasach paleoli-

tu, a to przynosiło przegrzanie zwojów 
mózgowych i  coraz więcej kłębiących 
się w głowie myśli. A co, jeśli odwróci- Fo
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Ostatnie lata przynoszą coraz bardziej 
zaskakujące oznaki, że ludzkość nieko-
niecznie musi się ciągle rozwijać.

OPINIE

Ostatnim 
akordem 
będzie iluzja 
pracy. 

SZTUCZNA 
pozbawia   
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pisanego (i książek), a komunikację sprowa-
dzało do komiksowych obrazków – okazuje 
się, że nie potrzeba żadnych tyranów, bo ty-
ranię sobie wprowadzimy sami. 

Niestety „Fahrenheit 451” chyba nie ist-
nieje w formie komiksu – co najwyżej moż-
na obejrzeć sobie fi lm (ten ostatni, nowy 
jest słaby, bardziej polecam coś z lat 60., ale 
przecież po starocie nikt nie sięga…). Nie 
umiemy więc czytać i nie umiemy liczyć 
(po co są automatyczne kasy i informacje 
ile wydać reszty – po co umieć odejmować 
i dodawać), zresztą nawet kasy też są nie-
potrzebne – nasz telefon załatwi wszyst-
ko i nawet nie będziemy umieli przeczytać 
ile mamy na koncie – tylko buźka (zielona 
uśmiechnięta, żółta i czerwona wykrzy-

wiona) powie nam, czy może-
my jeszcze coś kupić czy nie.

Za chwilę będzie gorzej, bo 
wszechwładne osiągnięcia 
IT i sztucznej inteligencji da-

lej czynią nasz świat lepszym, łatwiejszym 
i prostszym (a nas czynią głupszymi). Nie 
mówię już o nauce języków obcych (po co, 
skoro są automatyczne translatory i nawet 
rozpoznawanie mowy, a za chwilę każdy 
będzie miał certyfi kat C2 z kilkudziesięciu 
języków w swoim smartfonie). 

Popatrzmy więc na ostatnią „wielką 
umiejętność” – prowadzenie samochodu. 
Właściwie po co tworzyć wielki problem 
z prowadzeniem (i wielkie zagrożenie na 
drodze), kiedy sztuczna inteligencja włączy 
pojazdy autonomiczne. To już dziś możliwe 
i na dobrym poziomie – samo powszechne 
wprowadzenie automatycznego prowadze-
nia zatrzymują jeszcze chciwi prawnicy, 
szukający łatwych możliwości oskarżenia 
korporacji samochodowych i informatycz-
nych za potencjalne i  hipotetyczne wy-
padki. Po co mamy szukać nowych dróg 
(i błądzić), kiedy wystarczy tylko podać cel 
(AI automatycznie przetworzy dane i zabie-
rze nas w podróż). 
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się pomylić). Można powiedzieć, że postęp, 
bo nie musimy się wytężać i ćwiczyć pa-
mięci. A efekty widoczne są od razu w ko-
lejnym pokoleniu…

Kolejny krok to poruszanie się w tere-
nie i nawigacja. Nikt już nie pamięta, ale 
kiedyś było coś, co też nazywało się mapy, 
tylko było drukowane na papierze. Mapę 
trzeba było rozwinąć, przeanalizować, za-
planować trasę, a potem na bieżąco kory-
gować samą podróż. Wszyscy podróżujący 
po USA niech wyobrażą sobie, że można 
było znajdować drogę wśród plątaniny au-
tostrad, zjazdów, większych i mniejszych 
ulic i to patrząc na mapę (była ona stan-
dardowa dla całych USA w postaci małej 
książeczki formatu A3). Ale dzięki temu 
w jakiś magiczny sposób na-
bierało się orientacji w  te-
renie, widziało się więcej 
(charakterystyczne znaki), 
umiało się wykorzystywać 
słońce (kierunki świata), a w najgorszym 
wypadku pytało się miejscowych o drogę 
(choć to raczej kobiety). Dziś cała umie-
jętność czytania map i samej nawigacji jest 
czymś zapomnianym jak sztuka pisania ro-
mantycznych listów (tak, kiedyś też to się 
robiło). Za pomocą Google Maps dotrze 
się wszędzie i w każdym najbardziej za-
pomnianym zakątku świata. Tylko co, jeśli 
nie ma zasięgu albo samego telefonu ko-
mórkowego czy samochodowej nawigacji?

Czytanie przywilejem elity 
Szybko poszło to dalej, bo nie tylko nie 
czytamy już map, ale nie czytamy w ogó-
le. Świat Instagrama czy Tik Toka preferu-
je obrazki, piktogramy i w pewien sposób 
jest przerażający, jak futurystyczne życie 
z książki „Fahrenheit 451” Roya Bradbury’e-
go (chciałbym polecić przeczytanie książki, 
ale większość ludzi nie będzie chciała czy-
tać). Tam totalitarny system ogłupiał spo-
łeczeństwo, zabraniało się właśnie słowa 

Konrad Świrski
Prof. Konrad Świrski jest prezesem Transition 

Technologies i wykładowcą na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej.

 INTELIGENCJA… 
  nas inteligencji?

Czytajcie Raya 
Bradbury’ego! 

Iluzja pracy 
Ten czas (automatycznego prowadzenia) 
możemy wykorzystać na przykład na za-
kupy (ale po co wybierać, AI zna twoje 
preferencje i  zrobi codzienny automa-
tyczny koszyk zakupowy, w  którym są 
zarówno produkty niezbędne, ale i nie-
spodzianki – coraz popularniejsza opcja 
„Zaskocz mnie”). Chyba też nie trzeba 
się martwić o wybór partnerów – IT wie 
lepiej i  zaplanuje zarówno okazjonal-
ny seks, jak i partnerkę/partnera na całe 
życie. A następnie również wychowanie 
dzieci (cały program z  oprogramowa-
niem) i domowe zwierzęta (zresztą taniej 
i lepiej wyjdą wirtualne). 

W końcu ostatnim akordem będzie sama 
praca – albo jej iluzja – nic nie trzeba robić, 
a wystarczy płaca minimalna. Dzięki temu 
będziemy mieli o wiele więcej wolnego 
czasu i będziemy mogli zrealizować nasze 
marzenia, czyli jeszcze więcej oglądania 
kotków w internecie, wysyłania memów 
i ikonek (predefi niowanych) do znajomych 
(w większości wirtualnych) i najwyżej ja-
kiś serial (coraz głupszy, bo i tak nie łapie-
my akcji).

A za chwilę… zanik inteligencji i Tro-
glodyci oraz zataczające kręgi koło czasu. 
Sztuczna inteligencja w swojej słodkiej 
zemście doprowadzi nas do poziomu pre-
historycznego kalkulatora. Ale po co ja pi-
szę takie pesymistyczne rzeczy, przecież 
i tak już nikt nie czyta wpisów na blogu  
ani gazet (no chyba, że byłby to podcast 
albo może komiks). 
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Autor w latach 1993–2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 
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EDS Poland, TP Internet. Obecnie 

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Wciąż brakuje 
Architektury 

Informacyjnej 
Państwa. 

Korzystając z  Profilu Zaufanego 
– aplikacji administracji państwo-
wej – spotkałem się z trudnościami 

logowania się do systemu, który pomimo 
mojej staranności informatycznej, prze-
kazywał informację o błędzie. Tę sytuację 
postanowiłem zasygnalizować mejlem 
zespołowi Service Desk (?) Centralne-
go Ośrodka Informatyki. Na moje zgło-
szenie uzyskałem informację, a potem 
nawet ponaglenie dotyczące konieczno-
ści wykonania pewnych czynności oraz 
przesłania kilku danych. Nieco tym zdzi-
wiony przygotowałem wspomnianemu 
zespołowi szerszą odpowiedź,  którą 
chcę się tutaj z Wami podzielić.  

„Koleżanki Informatyczki, koledzy 
Informatycy,

Piszę do Was w odpowiedzi na proś-
bę skierowaną do mnie w mejlu z dnia 
30.08.2022, a dotyczącą Wniosku o usłu-
gę o nr. 2 454 545. Bardzo mnie rozczulili-
ście proponując na wstępie zastosowanie 
Ctrl +Shift+Delete dla wszystkich prze-
glądanych stron. Czy naprawdę muszę 
to zrobić, tracąc potem wiele czasu na 
ponowne czytanie nudnych opowieści 
o ciasteczkach (oraz często już bezsen-
sownych, acz obowiązkowych zasad RO-
DO) i ustalanie zakresu ich działania oraz 
ponowne logowanie się do wielu stale 
używanych portali (np. gazet, czasopism, 
itp.)? Czy może gdzieś widzieliście, aby 
w celu używania portalu jakiegoś banku 
trzeba było wcześniej kasować wszędzie 
ciasteczka? 

Ciekawa jest też propozycja zmiany 
przeglądarki. Może lepiej gdzieś napisać, 
których przeglądarek polska administra-
cja cyfrowa nie wspiera (aha – lepiej tego 
nie robić, nie chcąc się narażać na pozew 
z tytułu ochrony praw konkurencji). Nie 
powinno się też wyłączać HTML5, re-
komendowanego w  2014 roku przez 

W3C. Oczywiście strony gov.pl powinny 
też dobrze działać na starszych wersjach 
przeglądarek. Dlaczego to stanowi pro-
blem nie do ogarnięcia? 

Dzisiaj potrzebowałem użyć porta-
lu gwd.nfosigw.gov.pl (dogrzebanie się 
do niego wymagało nieco starań). Portal 
ten (o siermiężnej grafi ce) jest dostęp-
ny po zalogowaniu przez profi l zaufany. 
Niestety, przy powrocie na GWD wystą-
pił podobny ( jak ten uprzednio) błąd 
oznaczony ciągiem znaków alfanume-
rycznych. Co ciekawe, zostałem o tym 
poinformowany przez Was również 
mejlem. 

Zacząłem jeszcze raz, ale tym razem 
na stronie prywatnej przeglądarki. O tym 
tipie (tej wskazówce) kiedyś poinformo-
wała mnie Pani z jakiegoś Centrum Po-
mocy. I udało się, ale potem ku mojemu 
zdziwieniu, należało się jeszcze zalogo-
wać się w GWD podając jako login adres 
mejlowy oraz (uwaga!) hasło – zgadłem, 
że identyczne jak w profi lu zaufanym. 
Zadziałało. 

W  tym miejscu mam istotną uwagę 
o dziwnym powiązaniu tych portali dome-
ny gov.pl poprzez portal Profi lu Zaufane-
go do logowania, np. (tylko 3 przykłady) 
[uwaga adresy stron portali skróciłem 
o frazę https://]: 
n  ikp.gov.pl Þ login.gov.pl/login… Þ

pacjent.gov.pl,
n  epuap.gov.pl Þ login.gov.pl/login… Þ

epuap.gov.pl/wps/myportal,
n  moja.warszawa19115.pl/ Þ login.gov.pl/

login… Þ https://moja.warszawa19115.pl/
user-dashboard,

n  przy istnieniu też portalu Þ pz.gov.pl/
dt/pages/accountDetails, również prze-
znaczonego do logowania przez profi l 
zaufany.
Ten sposób powiązania stron w  ce-

lu przejścia przez stronę logowania jest 

List do zespołu 

Obecny stan większości systemów gov.pl to wina tych, którzy przygotowywali 
specyfi kacje tych systemów i tych, którzy dostarczali, nie zawsze zgodne z tymi 
specyfi kacjami, poszczególne ich części.
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dziwny i wzbudza sporo obaw u mnie i za-
pewne u wielu użytkowników. Nie mam 
dostępu i  nie wnikałem w  jego imple-
mentację, ale zapewne wykorzystuje on 
ciasteczka przekazujące dane pomiędzy 
tymi stronami. Stąd jest ta rada czyszcze-
nia wszystkich ciasteczek w przeglądar-
ce, gdy są kłopoty z otrzymaniem esemesa 
z kodami – ogólnie z logowaniem, bo się te 
ciasteczka tym stronom poplątały.

Po co tak to zrobiono? Czy może widzie-
liście jakieś podobne rozwiązanie dla logo-
wania się do aplikacji bankowych? Czy ktoś 
oprócz gov.pl zastosował takie rozwiąza-
nie? A według mojej informatycznej intu-
icji jest ono potencjalnie niespójne i mało 
odporne na oszustwa –  bardzo chciał-
bym nie mieć tutaj racji. W każdym razie  
mam nadzieję, że czytujecie wpisy w nie-
bezpieczniku.pl.

Zresztą przykładów bałaganu organi-
zacyjnego w tym systemie jest więcej. Za-
cznijmy od tego, że istnieje jedna wersja 
rozpoczynająca się na stronie mobywatel.
gov.pl oraz druga na stronie epuap.gov.pl. 
Obie z nich oferują podobne usługi, tylko 
w innym układzie wizualnym. Przy logo-
waniu niekiedy można zobaczyć wpisy-
wane hasło, a w  innym przypadku nie. 
Żądanie wpisania kodu z  potwierdza-
jącego esemesa czasem pojawia się na-
tychmiast, a czasem dopiero na następnej 
i jeszcze następnej stronie. Wyszukanie 
interesującej nas instytucji czy urzędu 
wymaga dokładnej znajomości ich na-
zwy, inaczej trzeba jej szukać na długiej 
liście urzędów miasta między przedszko-
lami. Poszukiwanie potem interesującej 
nas sprawy do załatwienia również wy-
maga znajomości jej oficjalnej nazwy, ale 
też znalazłem dla Grodziska Maz. sprawę 
Ełckiej Karty Seniora.

Proszę wybaczyć to narzekanie, ale je-
żeli ja, z wykształcenia informatyk z 50+ 
stażem zawodowym mam kłopot ze zro-
zumieniem logiki organizacji i użytkowa-
nia tego systemu, to co mają powiedzieć 
inni? Chociaż znam jednego Kajetana ( jest 
16 861 Kajetanów w Polsce, a więc nie naru-
szam RODO), który twierdzi, że dla niego 
to jest bardzo prosty system, bo on wszyst-
ko może w nim szybko znaleźć. No cóż, 
może rzeczywiście powinienem już być 
przesłany do archiwum, ale kto wtedy za  
mnie załatwi zdalnie sprawę podatku od 

nieruchomości, czy przekształcenie użyt-
kowania wieczystego. I żeby nie było już 
tak „na czarno” – to chwalę aplikację Pa-
cjent za zrozumiały dostęp do e-recept i e-
-szczepień itp. 

Teraz muszę z  całą stanowczością 
stwierdzić, że to nie do Was mam te pre-
tensje i uwagi. Wy tylko pomagacie zagu-
bionym użytkownikom, coś tam staracie 
się sprawdzić i ewentualnie poprawić czy 
usprawnić oraz uporządkować, nieraz 
klnąc pod nosem na rzeczywistych auto-
rów tych aplikacji powiązanych ‘sznur-
kami’. Taki stan tego systemu to nie jest 
Wasza wina, ale tych, co przygotowywali 
specyfikacje tych systemów i tych, co do-
starczali, nie zawsze zgodne z tymi spe-
cyfikacjami, poszczególne jego części. 
To jest wina braku Głównego Architek-
ta Informacji Państwa, którego dopiero 
zamierza się powołać oraz tego, że kolej-
ni inicjujący prace często się zmieniali i 
czasem zaczynali od początku, porzuca-
jąc dotychczasowe rozwiązania. Do tego 
dokłada się resortowość administracji, 
gdzie każdy z resortów czuje się jedy-
nym (wyłącznym) właścicielem swojego 
systemu. Stąd też pochodzi równoległość 
funkcjonalna oraz brak jednolitej logiki 
w użytkowaniu tego systemu. 

I nawet w takich warunkach powsta-
wania systemu, możliwe byłoby kolejne 
jego ulepszanie, aż do osiągnięcia akcep-
towalnej przez większość wersji, gdyby 
nie odpowiedzialność za informacje, ja-
kie ten system zbiera i udostępnia, w zna-
czącym stopniu dane osobowe, a w tym 
wrażliwe. À propos, jaka jest oficjalna 
nazwa tego systemu, bo chyba nie Pro-
fil Zaufany oraz nie ePUAP, bo czym jest 
wtedy mObywatel, oferujący podobną li-
stę usług? 

I już na koniec powrócę do Waszego 
przesłanego mi pytania, w którym pro-
sicie, abym po nieskuteczności efektu 
czyszczenia kukisów (tzn. ciasteczek), 
przesłał Wam uzupełnienie zgłoszenia 
o następujące informacje: 
n  Login/Identyfikator Użytkownika.
n  Kolejno wykonywane kroki do momentu 

pojawienia się komunikatu błędu.
n  Zrzut ekranu z widocznym komunikatem 

błędu.
n  Datę i godzinę wystąpienia problemu.
n  Nazwę i wersję przeglądarki WWW.
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Po pierwsze, nie bardzo chcę i  mo-
gę podać te informacje. Chociaż wierzę 
w Waszą uczciwość w ochronie danych 
osobowych, to jednak nie podam moje-
go loginu czy identyfikatora użytkowni-
ka – już powinien Wam wystarczyć mój 
adres mejlowy.Ja byłem tylko użytkowni-
kiem, a nie testerem tego systemu, a więc 
w trakcie logowania nie robiłem zrzutów 
ekranów oraz nie zapisywałem godziny 
i minut, kiedy to się działo. Jedynie mo-
gę podać, że była to przeglądarka Edge 
lub Chrome.

Po drugie, po co Wam te informacje? 
Czyżbyście zamierzali odszukać w logach 
tę moja nieudaną operację logowania, aby 
sprawdzić czy przypadkiem nie próbowa-
łem jej źle wykonać? Teraz w trakcie pisa-
nia tego listu do Was wykonałem na próbę 
kilka logowań i dwa z nich były nieudane, 
ale też nie byłem testerem. Wniosek jest 
jeden – jest problem z logowaniem do te-
go całego systemu, stąd też powinno się 
go stale testować dla różnych systemów 
operacyjnych (np. Windows 11) oraz co-
raz to aktualizowanych przeglądarek. 
Albo też należy wszystkie (może tylko 
niedublujące się wzajemnie) części pod-
piąć hierarchicznie pod stronę mObywa-
tel.gov.pl, gdzie jest jedno logowanie do 
wszystkich usług. Czy coś lub ktoś temu  
przeszkadza? 

Już na koniec życzę Wam determina-
cji i  cierpliwości w  usprawnianiu tego 
systemu, a Waszym szefom (aż do naj-
wyższych) zdecydowania w  uporząd-
kowaniu tego oprogramowania tak, aby 
było rzeczywiście przyjazne nawet dla 
mniej ogarniętych w informatyce użyt-
kowników oraz bezpieczne i efektywne  
w działaniu”. 

PS
W trakcie poszukiwania informacji 

„aplikacja mobywatel” jako pierwsza poja-
wiła się witryna pl.popsilla.com, która ofe-
ruje zainstalowanie tej aplikacji z bardzo 
ciekawą poradą – przy instalacji „wyłącz 
oprogramowanie, które przerywa sesje pod-
czas przełączania się między aplikacjami 
(np. programy do oszczędzania baterii, do 
optymalizacji systemu}” – a więc nie tylko 
nadmiar słodkich ciasteczek jest groźny dla 
tego systemu: mobywatel, profil zaufany,  
ePUAP. A co to za firma popsilla? – nie 
wiem. 
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 Jaki jest zakres kompetencji 
ZDMK? 
Krzysztof Książek Zajmujemy się przede 
wszystkim bieżącym utrzymaniem dróg pu-
blicznych na terenie Krakowa oraz infra-
struktury tramwajowej w zakresie trakcji 
elektrycznej i torowisk. Mamy pod opieką 
obiekty inżynieryjne, tunele, system sygna-
lizacji świetlnej, zarządzamy przestrzenią 
pasa drogowego, oświetleniem ulicznym. 
W naszej gestii leży też prowadzenie strefy 
płatnego parkowania oraz systemu monito-
ringu wizyjnego BRD (Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego), do którego bezpośredni 
dostęp mają policja i straż miejska. 

Czy zajmujecie się również zarządza-
niem ruchem w mieście? 
To zadanie realizujemy we współpracy 
z Biurem Miejskiego Inżyniera Ruchu 
w Urzędzie Miasta Krakowa. Tam 
powstają polityki i programy 
organizacji ruchu w  mie-
ście. Są one następnie 
wprowadzane w  ży-

Jakie są główne zadania waszego Działu 
Informatyki?
Zajmujemy się przede wszystkim zarządza-
niem systemami informatycznymi ZDMK, 
siecią LAN oraz infrastrukturą aktywną. Nie 
można budować nowoczesnych rozwiązań, 
nie mając odpowiedniego medium trans-
misyjnego dla systemów. Dlatego też, jako 
ZDMK, rozbudowujemy własną sieć świa-
tłowodową na terenie miasta. Światłowody 
pozwalają nam na dotarcie do wszystkich 
elementów systemu zarządzania i utrzyma-
nia ruchu, do wszystkich elementów infra-
struktury technicznej miasta. W większości 
miejsc mamy już własną, specjalnie prze-
znaczoną sieć, za pośrednictwem której 
możemy sterować urządzeniami systemu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). 
Nie dzierżawimy światłowodów, mamy na-
tomiast własną sieć Metro LAN. Podpięte są 
do niej sterowniki oraz inne elementy sys-
temów, a przy realizacji nowych projektów 
włączamy do niej, w  miarę możliwo-
ści, oświetlenie uliczne, żeby można było 
zdalnie sterować natężeniem oświetlenia  
w latarniach. 

Obsługujecie również back-office’ową 
część środowiska informatycznego?
Tak, działamy generalnie wszędzie tam, 
gdzie jest jakiekolwiek połączenie sieciowe 
i gdzie jest jakikolwiek komputer, zarów-
no przemysłowy, jak i biurowy. Mamy pod 
swoją opieką sieć biurową dla pracowni- 
ków, system obiegu do-
kumentów, system fi-
nansowo-księgowy, 
system kadrowy 
– w zasadzie wszyst-
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

„Rozbudowujemy własną sieć 
światłowodową na terenie całego 
miasta. Nie można sprawnie 
zarządzać infrastrukturą drogową, 
nie mając odpowiedniego medium 
transmisyjnego, które umożliwia 
dotarcie do wszystkich elementów 
systemu sterowania ruchem” 
– mówi Krzysztof Książek, 
kierownik Działu Informatyki 
w Zarządzie Dróg Miasta 
Krakowa (ZDMK).

do tkanki miasta
Zapewniamy dostęp  

cie poprzez przełożenie ich na funkcjono-
wanie infrastruktury technicznej, będącej 
w zarządzie ZDMK. Jej elementami są ste-
rowniki, pętle indukcyjne czy urządzenia 
sygnalizacji świetlnej. Nad ich poprawnym 
funkcjonowaniem, zgodnym z założenia-
mi przyjętego modelu ruchu, czuwa znaj-
dujące się w naszych strukturach Centrum 
Sterowania Ruchem (CSR) wraz z Biurem 
Miejskiego Inżyniera Ruchu. Ponadto na-
sze CSR dba o bezpieczeństwo ruchu na te-
renie Krakowa.
 
Czy Kraków korzysta z systemu inteli-
gentnego transportu?
Tak, mamy system ITS, który służy optyma-
lizacji funkcjonowania transportu publicz-
nego. Dzisiaj obejmuje głównie tramwaje, 
ale w przyszłości chcemy włączyć do niego 
również inne środki komunikacji publicznej. 
Ciągle go modernizujemy, unowocześniamy, 
dokładamy nowe funkcje. Jego głównym 
elementem są tablice VMS na przystankach 
tramwajowych, pokazujące czasy przyjaz-
dów kolejnych tramwajów. 

Czy dyżurny CSR może sterować sygna-
lizacją świetlną, żeby na przykład udro- 
żnić ruch, gdy robią się korki?  
Technicznie jest to możliwe, ale decyzje 
w tym zakresie leżą w gestii Biura Miejskiego 
Inżyniera Ruchu. Biuro Miejskiego Inżynie-
ra Ruchu ustala programy czasowe i funkcjo-
nalne sygnalizacji świetlnej w mieście, które 
w kolejnych etapach są implementowane na 
infrastrukturze technicznej systemu UTCS 
sterującego sygnalizacją świetlną, po czym 
zaczyna on natychmiast działać. 
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zakresie, w jakim będzie to możliwe – w for-
macie open data. 

Jak ocenia Pan ofertę rynkową rozwią-
zań informatycznych dla takich instytu-
cji jak wasza?
Do tej pory nie mieliśmy problemu ze zna-
lezieniem jakiegokolwiek systemu, który 
był nam potrzebny. Rozwiązania dla naszej 
branży ewoluują, mocno się zmieniają, są 
coraz lepsze w  zakresie funkcjonalności, 
szybkości działania i bezpieczeństwa. Się-
gamy też po nowsze, bardziej zaawansowa-
ne rozwiązania z obszaru back office. Teraz 
na przykład wymieniamy system finansowo-
-księgowy. Był ciągle modyfikowany, uaktu-
alniany, jednak zmiana zadań budżetowych 
i sposobów ich realizacji spowodowała ko-
nieczność wymiany na zupełnie nowy. Ogło-
siliśmy przetarg na wdrożenie systemu ERP, 
przy czym zamówienie obejmuje też usługi 
okołowdrożeniowe, jak na przykład analiza 
przedwdrożeniowa, która pozwoli na dopa-
sowanie narzędzia do specyficznych wymo-
gów księgowych jednostki budżetowej.

technicznych i aktualizacji oprogramowa-
nia dla wszystkich systemów. Zawierają one 
określone poziomy SLA, które pozwalają na 
utrzymanie ciągłości działania naszych sys-
temów informatycznych.

Co macie w planach na najbliższy czas? 
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu syste-
mu informacji dla podróżujących po terenie 
Krakowa. W ramach projektu zainstalowa-
nych zostanie kilkanaście tablic VMS, które 
będą prezentowały informacje dla kierow-
ców związane z czasami przejazdów, czy 
zajętością miejsc na parkingach Park & Ri-
de. Można też będzie na nich wyświetlać in-
ne informacje służące poprawie komfortu 
przemieszczania się po mieście. Jako dział 
IT jesteśmy jednym z uczestników tego za-
krojonego na dużą skalę projektu. Kończymy 
też budowę hurtowni danych, którą będzie-
my wykorzystywać do agregacji danych 
z systemów dziedzinowych oraz z innych 
systemów. Dane te będą mogły być wykorzy-
stane przez nasze systemy oraz mogą posłu-
żyć różnym beneficjentom do przetwarzania 
w celach statystyczno-analitycznych. Doce-
lowo chcemy też je udostępnić – w takim 
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kie systemy informatyczne, które funkcjonu-
ją w naszej firmie.

A jakie systemy informatyczne są typowe 
dla waszej branży?
Należy do nich na przykład system Scala, sys-
tem GEVAS. a więc systemy do zarządzania 
ruchem. Stosujemy też specjalne rozwiąza-
nia do zarządzania siecią. To nie są narzędzia 
dla zwykłego admina, ale służące do zadań 
związanych z obsługą infrastruktury zarzą-
dzania ruchem. Mają na przykład specjalne 
protokoły komunikacji i bazują na przemy-
słowych przełącznikach sieciowych, któ-
re zapewniają nam pełną redundancję oraz 
bezpieczeństwo połączeń sieciowych.

Czy narzędzia do obsługi parkomatów też 
otrzymujecie od dostawców urządzeń? 
Tak, aplikacje do ich scentralizowanej obsłu-
gi dostarczane są nam przez producentów 
parkomatów. Często jednak zakres zobo-
wiązań dostawców kończy się na dostawie 
i gwarancji czy rękojmi. Wtedy zarządzanie 
systemem parkomatowym cedowane jest na 
nas, czyli na dział IT. Jako ZDMK zarządza-
my całą strefą płatnego parkowania na tere-
nie Krakowa, liczącą około 20 tysięcy miejsc 
postojowych. 

A czy jakieś oprogramowanie piszecie  
sami?
Nie, co najwyżej sami robimy podręczne 
skrypty administracyjne czy HTML-owe. 
Jest nas za mało, żebyśmy mogli zajmować 
się rozwojem oprogramowania – w naszym 
dziale pracuje tylko siedem osób. Siłą rze-
czy zmuszeni jesteśmy korzystać z usługo-
dawców zewnętrznych. Mamy umowy asyst 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

KRZYSZTOF KSIĄŻEK 
Ma ponad 25-letnie do-
świadczenie w bran-
ży informatycznej. Od 
22 lat pracuje w ZDMK, 
gdzie jest odpowiedzial-
ny za tworzenie i realizację 
strategii IT. Do jego obowiąz-
ków należy przede wszystkim 
utrzymanie ciągłości działania 
wszystkich systemów IT firmy oraz 
nadzór nad realizacją projektów infor-
matycznych – i nie tylko. Opracowuje 
krótko- i długoterminowe budżety wdro-
żeniowe oraz utrzymaniowe dla rozwią-
zań IT mających zastosowanie w ZDMK. 
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Wroku 1976, a dokładnie 2 listo-
pada tegoż pamiętnego roku, po 
zdobyciu z trudem (bez przesa-

dy), ale i bez zbytniej satysfakcji dyplomu 
magistra inżyniera na wydziale Mechani-
ki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, 
w którym stało jak byk, że jestem specjalistą 
metrologii o specjalizacji automatyka, sta-
wiłem się karnie do mojej pierwszej pracy 
zawodowej. Ponieważ było to 46 lat temu, 
to poza najcięższymi zbrodniami, jak zabój-
stwo, niepłacenie podatków (nie bez przy-
czyny umieszczam ten delikt jako drugi na 
mojej liście), gwałtem ze szczególnym okru-
cieństwem i „innymi czynami zagrożonymi 
karą pozbawienia wolności na lat 25 i doży-
wocia włącznie”, chyba łapię się na dobro-
dziejstwo instytucji przedawnienia. A mam 
zamiar dzisiaj „sypać”… i nie chodzi o piasek 
w tryby władzy, którego w tym samym ro-
ku robotnicy Ursusa i Radomia postanowili 
użyć do okazania swojego niezadowolenia 
z polityki gospodarczej ówczesnego rzą-
du. Akurat wtedy przejawiła się ona w pod-
wyżce cen cukru. Mówiąc nieco ironicznie, 
władza ludowa postanowiła ograniczyć 
obywatelom powszechną słodycz bytowa-
nia, aby nie doprowadzić ich do stanu nud-
ności i wymiotów. 

Mam dziś zamiar coś wyznać, jako bar-
dzo mały niby świadek koronny. Wyznanie 
będzie dotyczyło tego, co w tej mojej pracy 
robiłem. Zostałem mianowicie zatrudnio-
ny jako młodszy programista w Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym  Systemów Mi-
nikomputerowych Era w Warszawie. Pra-
cy szukałem ze dwa miesiące i proszę mi 
wierzyć, było o  nią o  niebo trudniej niż 
dziś, choćby z  tego powodu, że uczelnie 
wypuszczały absolwentów o wykształce-
niu, które nijak się miało do potrzeb gospo-
darki. Z grubsza gospodarka potrzebowała 
pracowników o profi lu „siła razy ramię”, 

a uczelnie wypuszczały metrologów, jak ja, 
albo sinologów czy lingwistów języka serb-
sko-chorwackiego. I co, jako metrolog, mo-
głem mierzyć w owym czasie? Co najwyżej 
głębokość dna jako miernika wielkości prze-
wagi naszego systemu polityczno-gospo-
darczego nad zgniłym kapitalizmem. 

Jako  że na studiach liznąłem tego i owego 
z zakresu programowania i oprogramowa-
nia minikomputerów, a OBRSM rozpoczął 
(zgodnie z wytycznymi Komitetu Central-
nego Komunistycznej Partii Związku Ra-
dzieckiego) szybkie i wytężone nadrabianie 
przewagi krajów Zachodu (zwłaszcza USA) 
w zakresie konstrukcji i zastosowań tech-
nik komputerowych, to wydawało mi się, że 
pracując na ul. Łopuszańskiej, wśród roz-
ległych pól kapusty, pomidorów i innej ce-
buli, skosztuję tej wspomnianej wcześniej 
powszechnej słodyczy i zadowolenia z pra-
cy zawodowej. 

A o tych warzywach piszę ku pamięci za-
trudnionych w takich fi rmach, jak Micro-
soft, Philips, Lenovo, Sygnity i innych, aby 
wiedzieli na zgliszczach jakich biznesów 
wyrosły budynki, w których dziś sobie spo-
kojnie za te kilkanaście czy kilkadziesiąt 
tysięcy „zeta” miesięcznie popijają kaw-
kę z mlekiem sojowym lub herbatkę zio-
łową na pobudzenie. Górnolotnie mówiąc 
„fundamenty ich fi rm wzniesione są na po-
lach badylarzy” – pierwszej i długo jedynej 
wolnej branży gospodarczej w PRL-u. A to 
nie jest bez znaczenia w kontekście tego, 
o czym mam zamiar pisać dalej. 

Ale ad rem. Decyzja KC KPZR i inne na-
stępujące po tej zasadniczej mówiły też, jak 
to nadrabianie ma następować – ma być po 
prostu bezczelnym kopiowaniem zarówno 
elementów hardware’owych, począwszy 
od najprostszych do najbardziej skompli-
kowanych układów LSI i oprogramowania. 
Z  oprogramowaniem łatwiej, bo wystar-

Absurdalizm 

Łatwo jest być kopistą, a trudno odkrywcą. Do tego drugiego brakuje 

u nas i kultury, i systemu, i wartości, i w końcu tradycji. Niech świadczą 

o tym statystyki dotyczące polskich startupów.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Mam dziś 
zamiar 

coś wyznać.
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Pomysł 
powołania 

Agencji 
Informatyzacji 

uważam za 
beznadziejny. 

czy, że hardware będzie całkowicie zgodny 
z pierwowzorem, to przeniesione oprogra-
mowanie powinno hulać. Z tymi układami 
scalonymi nie było jednak tak łatwo. Meto-
da szlifowania chipów mikron po mikronie, 
fotografowania szlifów i  tworzenia mię-
dzycząsteczkowych połączeń wewnątrz 
krzemowej struktury kryształu, nie szła tak 
gładko, jak komunistycznym propagandzi-
stom się wydawało. W efekcie konstrukto-
rzy musieli stosować bypassy. 

Zatem, nolens volens, hardware różnił 
się od wzorca, a co za tym idzie oprogra-
mowanie trzeba było dostosowywać i  to 
na poziomie języka maszynowego, czyli na 
poziomie bitów. I to miałem robić JA, jako 
członek nowo sformowanego zespołu. I ro-
biłem. Najpierw przez pół roku pracowicie 
kserowaliśmy dokumentację oryginalnego 
oprogramowania, która liczyła jakieś, bez 
przesady, 100 tysięcy (!) stron formatu A4. 
Przy czym trafiała w nasze ręce metodami 
oficjalnymi, jak też tymi pochodzącymi z fil-
mów o agencie 007 (i nie chodzi mi o po-
rucznika Borewicza). 

A  kopiarki w  owym czasie mogły nie-
wiele – ich wydajność wynosiła nie więcej 
niż 5 stron na minutę. Zatem policzmy: 100 
tys. stron, to jakieś 20 tys. minut. To z kolei 
ekwiwalent 2,5 tys. roboczodni, czyli 10 lat 
dla jednej osoby, a właściwie dla 1 kopiarki. 
Ewentualnie 1 rok na 10 kserografów. Ta-
ką liczbą sprzętu Ośrodek nie dysponował, 
więc musiał zlecać ksero na zewnątrz. Tak 
czy siak, zespół kilkuosobowy zrobił to w ja-
kieś 6 miesięcy i był gotów do dalszych prac. 

Z tym, że te prace były trudne, bo trze-
ba było dokumentację w języku angielskim 
przeczytać, zrozumieć semantycznie, ope-
racyjnie i funkcjonalnie. Sprawdzić w dzia-
łaniu na naszych prototypach. Określić 
różnice, które następnie trzeba było usunąć, 
obejść, zlikwidować. A następnie przetesto-
wać i usunąć „bugi”, po czym wszystko prze-
tłumaczyć na jedyny zrozumiały w naszym 
socjalistycznym bloku język, czyli rosyjski. 

Jak widzicie, drodzy czytelnicy, praca 
z jednej strony herkulesowa, co do jej na-
kładu, galileuszowa, co do zakresu kompe-
tencji i wiedzy, a na koniec tajna i poufna 
jak służba dla Jej Królewskiej Mości. Oczy-
wiście „królową” była partia i wpisany do 
PRL-owej konstytucji odwieczny i niero-
zerwalny sojusz z ZSRR. Czy to miało sens? 
Żadnego. Czy to miało urok i powab? Tak, 

jak wkładanie głowy w paszczę lwa – nie 
dość, że śmiertelnie ryzykowne, to jesz-
cze mocno wymiotne. Nic dziwnego, że po 
trzech latach tej roboty, tuż przed festiwa-
lem „pierwszej Solidarności”, zrezygnowa-
łem z tego zajęcia. 

Co i dlaczego nasunęło mi teraz te obrazy 
sprzed 46 lat? Otóż informacja o zamiarach 
powołania do życia Agencji Informaty-
zacji. Instytucja ta ma realizować projek-
ty rządowe dla „usprawnienia i ułatwienia 
życia obywatelom, poprzez wdrażanie no-
woczesnych form i metod opartych o naj-
nowocześniejsze rozwiązania z dziedziny 
cyfryzacji i informatyki” – cytat pochodzi 
z mojej głowy, ale jakże odpowiada dzisiej-
szym czasom. Swoją drogą, sposób opero-
wania takim pustosłowiem opanowałem 
owe ponad 40 lat temu, o  których piszę  
wcześniej. 

Wracając do AI, obawiam się, że efekty 
działania owego tworu będą co do ich efek-
tywności i realnych wartości dla obywa-
teli takie, jakie są z działań firmy o nazwie 
CPK (Centralny Port Komunikacyjny), in-
stytucji dedykowanej do dbania o czystość 
naszych wód, czyli Wód Polskich, firmy 
budującej nasze niepodważalne sukcesy 
w światowym przywództwie w hodowli ko-
nia arabskiego, a więc stadniny w Janowie, 
czy Ministerstwa Cyfryzacji („pojawiam się 
i znikam, i znikam, i znikam”). 

Merytorycznie z tym pomysłem nawet 
nie chce mi się dyskutować, bo jest tak bez-
nadziejny, że ręce opadają. Powiem tylko 
jedno: każda instytucja podejmująca decy-
zje na bazie przesłanek politycznych koń-
czy tak samo, czyli jako karykatura tego, do 
czego została powołana. Bo Państwo, któ-
rego emanacją jest ten Rząd – mający zle-
cać owej AI zadania –  zawsze najpierw 
zleci stworzenie polskiego Pegasusa, pol-
skiego TikToka czy polskiego YouTube’a,  
niż wybudowania przyjaznego syste-
mu ochrony zdrowia czy systemu obsługi 
przedsiębiorców. 

Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest ba-
nalnie prosta i oparta o choćby moje do-
świadczenia z PRL-u. Relatywnie łatwo jest 
napisać kopię czegoś, co istnieje, czego mo-
żemy używać i co chcemy mieć jako swoje, 
narodowe i patriotyczne, niż napisać opro-
gramowanie czegoś, co zmienia się kilka-
dziesiąt razy w roku, co próbuje się wdrażać, 
a potem z tego rezygnuje, co jest tak unika-
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towe (akurat tu może i „unikalne”), że trzeba 
stosować referencje i cross-referencje do in-
nych jeszcze nieistniejących źródeł danych, 
etc. Ergo – łatwo jest być kopistą, a trudno 
odkrywcą. Do tego drugiego brakuje u nas 
i kultury, i systemu, i wartości, i w końcu tra-
dycji. Niech świadczą o tym statystyki doty-
czące polskich startupów.

I jeszcze jedno. Nie powinno być u nas 
zgody społecznej na pisanie kopii różnych 
systemów, aplikacji czy rozwiązań przez 
Państwo za nasze społeczne pieniądze. 
Poza bowiem argumentami o  charakte-
rze ekonomicznym i funkcjonalnym rodzi 
się argument polityczny: po co władzy ko-
pie systemów zachodnich (najczęściej), czy 
aplikacji, skoro oryginały są dostatecznie 
dobre i rozpowszechnione? Czy aby nie po 
to, aby móc te oryginały zamknąć, zabronić, 
zakazać, a wprowadzić swoje kopie, które 
będą nas śledzić, inwigilować, profilować 
i tagować? 

Ja się nie boję tego, co na mój temat wie, 
i będzie wiedział Elon Musk, Mark Zucker-
berg i inne postacie tego autoramentu. Mogą 
mnie w nos pocałować! Natomiast boję się 
tego, co mogą z informacjami o moich zacho-
waniach, poglądach czy zainteresowaniach 
– pochodzącymi z sieci – zrobić ludzie po-
kroju byłego wiceministra Łukasza Piebiaka 
i jemu podobni. Dlatego mówię NIE centra-
lizacji informatyzacji i jej upolitycznieniu. 

Zamykam wywód takim oto „lepiejem”: 
Lepsza wolność pirata, a nawet hejtera,
Niż praca w rządowym ośrodku „od zera”. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 

Dziewięć lat temu przysłuchiwałem się 
w Monachium pasjonującej dyskusji 
Mikko Hypponena z  Jewgienijem 

Kasperskym. Jednym z  wiodących tema-
tów było widmo zbliżającej się cyberwojny. 
Obaj panowie straszyli jej konsekwencjami, 
przy czym Kaspersky podkreślał, że nigdy nie 
będą one aż tak poważne, jak w przypadku 
konfl iktu zbrojnego. Kaspersky skomento-
wał ówczesne nastroje słowami: „jesteśmy 
jak Alicja w Krainie Czarów, która rozgląda 
się, ciesząc się, jaki ten świat jest piękny”. 

Niestety, prognozy obu panów się ziściły 
i cyberwojna zapukała do naszych drzwi, co 
zasadniczo zmieniło punkt widzenia na kwe-
stie cyberbezpieczeństwa. Od 24 lutego chy-
ba nikt, kto mieszka w naszej części Europy, 
nie patrzy na świat oczami Alicji. Staliśmy 
się państwem przyfrontowym i choć na całe 
szczęście na przygraniczne polskie miasta nie 
spadają rakiety, to cyberataki wyprowadzane 
z terenu Rosji oraz Białorusi stały się polskim 
chlebem powszednim. 

Z tym, że potyczki w wirtualnej przestrze-
ni nie przebijają się do mediów tak, jak infor-
macje o kolejnych zamówieniach rządu na 
Abramsy, HIMARS-y, samoloty F-35 czy śmi-
głowce Apache. Rząd, który po wybudowaniu 
płotu na granicy z Białorusią stawia kolejną 
zaporę, tym razem przy granicy z obwodem 
kaliningradzkim, zdecydowanie mniej mó-
wi o ochronie cybernetycznej. Co wcale nie 
oznacza, że w tej materii nic się nie dzieje. 
W kuluarach słyszy się, że wprawdzie ograni-
czone mają zostać rządowe wydatki na IT, ale 
cięcia nie dotkną systemów bezpieczeństwa. 

Generał Karol Molenda, dowódca Wojsk 
Obrony Cyberprzestrzeni, działa według za-
sady „tisze jediesz dalsze budiesz”. W kwiet-
niu przyznał na łamach „Dziennika”, że 
Polska codziennie pada ofi arą cyberataków. 
„Gdy nas nie widać i o nas nie słychać, to zna-
czy, że dobrze realizujemy swoją pracę. My-

ślę, że brak żółtych pasków o cyberatakach to 
jest nasz sukces” – podkreślał dowódca na-
szych „cyberwojsk”. 

Trzeba przyznać, że wspomnianych żół-
tych pasków od początku konfl iktu na Ukra-
inie nie pojawiło się zbyt wiele – można je 
policzyć na palcach jednej ręki. W ostatnim 
czasie najpoważniejszym incydentem był 
atak DDoS na polski Senat. Wszystko wska-
zuje na to, że stali za nim rosyjscy hakerzy 
z grupy XakNet. Przypisuje im się też cybe-
rataki na ukraińską grupę energetyczną, do-
wództwo zasobów ludzkich amerykańskiej 
armii, a także parlamenty Słowacji i Izraela.

Ciekawe informacje na temat cyberataków 
wymierzonych przeciwko Polsce przynoszą 
dane fi rmy Check Point Research. W styczniu 
bieżącego roku przeciętna fi rma była atako-
wana niemal 700 razy w tygodniu, podczas 
gdy w pierwszym tygodniu września już 1033 
razy, a pod koniec października aż 1629 razy. 
Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że in-
tensywność kampanii cybernetycznych przy-
brała na sile po wybuchu wojny na Ukrainie. 
Nikt nie ma też wątpliwości, skąd nadciągają. 

Glenn S. Gerstell, który w latach 2015–
2020 pełnił funkcję radcy prawnego Agencji 
Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjed-
noczonych, niedawno powiedział, że Rosja 
ma „zasłużoną reputację” cybernetycznego 
napastnika, szczególnie skoncentrowanego 
na agresji wobec USA i Europy. A co najważ-
niejsze, jej worki treningowe to cztery byłe 
sowieckie republiki: Estonia, Łotwa, Litwa 
i Ukraina.

Najwyraźniej lata praktyki procentują, bo 
„worki treningowe” nauczyły się parować 
ciosy. Nieźle radzi sobie w tej materii tak-
że Polska i pozostaje mieć nadzieje, że żółte 
paski z informacjami o incydentach cyber-
netycznych będą rzadkim obrazkiem w tele-
wizjach informacyjnych. A najlepiej, żeby nie 
było ich w ogóle. 

Wojna cybernetyczna stała się faktem, a Polska znajduje się na pierwszej 

linii frontu. Na szczęście, póki co, dość skutecznie odpiera wrogie ataki.

CHŁODNYM OKIEM
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