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Strategia ważniejsza od taktyki
Świadczący usługi zdalnego 
zarządzania infrastrukturą IT 
powinni ułatwiać klientom 
przechodzenie od taktycznego 
administrowania do bardziej 
strategicznego podejścia.
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Zwrot w kierunku 
usług ochronnych
Wiele przedsiębiorstw 
prędzej czy później będzie 
zmuszonych skorzystać 
z usług zapewniających 
ochronę środowisk IT.

Regulacje rozproszone, ale obowiązujące
Odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie 
środowisk chmurowych spoczywa zarówno na 
ich dostawcach, jak i użytkownikach.

IT zmierza w stronę usług
Pojawienie się modeli IaaS, PaaS 
i SaaS zwiększyło możliwości 
integratorów jako dostawców usług. 
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EDYTORIAL

W jednym z advertoriali w tym wydaniu Vademecum pa-
dło stwierdzenie będące kwintesencją tego, czym staje 
się globalny rynek teleinformatyczny: „skoro użytkow-

nicy rozwiązań IT nie piszą własnego oprogramowania antywiruso-
wego, to dlaczego mieliby tworzyć własne usługi ochronne?”. 

No cóż, z szeroko rozumianymi usługami mamy w naszej bran-
ży do czynienia praktycznie od jej powstania. Co prawda, przez la-
ta były one ograniczone do wdrażania sprzętu i oprogramowania 
oraz późniejszego wsparcia. Dopiero internet przy-
niósł mentalną rewolucję – użytkownicy przesta-
li być świadomi tego, kto im te usługi świadczy. Nie 
wiedzą, gdzie znajdują się centra danych, kto odpo-
wiada za administrowanie ich infrastrukturą, ani za 
fizyczną ochronę. Coraz częściej natomiast dociera-
ły do nich sporadycznie słyszane wcześniej pojęcia, 
jak wiarygodność, zaufanie czy partnerskie relacje. 

Rzecz jasna, na wiarygodność oraz zaufanie trzeba 
sobie zapracować. I mam wrażenie, że ten koniecz-
ny do poniesienia wysiłek stanowi największą przeszkodę dla wie-
lu firm IT, które wciąż bronią się przed wypłynięciem na szerokie 
wody usługowego oceanu. Początki nie są łatwe, co podkreślił choć-
by Bartłomiej Łapiński, współzałożyciel Lemon Pro, w wywiadzie 
otwierającym to wydanie Vademecum. Jednak poniesiony na po-
czątku wysiłek, związany z koniecznością wysłuchania klientów i  
zrozumienia ich potrzeb, zwróci się szybko, bo zaowocuje nowymi, 
bardziej komfortowymi warunkami prowadzenia biznesu. Świado-
mość, że co miesiąc do firmowej kasy spłynie określona kwota, po-
zwala spać znacznie spokojniej niż w sytuacji, w której co kwartał 
drżymy, czy wygramy jakieś kluczowe postępowanie przetargowe, 
zapewniające nam duży, ale jednorazowy zysk.

Z kolei w przypadku relacji partnerskich chodzi przede wszyst-
kim o konieczność zrozumienia, że w świadczeniu klientom usług 
chodzi o klientów, a nie o usługi. Jeśli prawdą jest, że w biznesie 

powinno być więcej Excela, a mniej PowerPointa, to analogicznie, 
w przypadku usług powinno być mniej informatyki, a więcej psy-
chologii, czy też zwykłej empatii. Rzadko bowiem zdajemy sobie 
sprawę, jak bardzo ta właśnie „niematerialna materia” przyczynia 
się do sukcesu bądź porażki w biznesie. I to na dwa sposoby. 

Po pierwsze, menedżerowie w firmach mają w obecnych nieła-
twych czasach zbyt wiele wyzwań na głowie, aby nieustannie sku-
piać się na „przyziemnych” problemach związanych z IT. Wolą 

zapłacić i oczekiwać precyzyjnego wykonania zawar-
tej z usługodawcą umowy. Nie oznacza to oczywiście, 
że z firmy zniknie dział IT, czy w ogóle informatycy. 
Nadal trzeba utrzymywać lokalną infrastrukturę sie-
ciową i świadczyć wsparcie dla urządzeń końcowych. 
Trzeba też dysponować wykwalifikowaną kadrą, któ-
ra będzie „właścicielem” projektów realizowanych 
w modelu usługowym. I to właśnie do tej współpracy 
potrzebne jest pozytywne psychologiczne podejście, 
aby udało się wypracować wspomnianą partnerską 

relację, w ramach której dążymy do modelu win-win, a nie przyczy-
niamy się do narastania poczucia zagrożenia, że wkrótce dokonamy 
anihilacji lokalnego działu IT. 

Po drugie zaś, menedżerom w firmie klienta można pokazać, że 
usługi zapewniają nie tylko oszczędność kosztów, ale wręcz mogą 
przyczynić się do stworzenia zupełnie nowych realiów bizneso-
wych. Takich, w których potrzeby klientów naszego usługobiorcy 
zostaną skuteczniej zaspokojone, a pracownikom zapewnione bę-
dą bardziej komfortowe warunki wykonywania ich obowiązków. 
Takiego stanu nie da się jednak uzyskać bez pogłębionej dyskusji 
i analizy, w trakcie których wiarygodność, zaufanie i relacje part-
nerskie to podstawa.

KRZYSZTOF JAKUBIK

Wiarygodność, zaufanie i partnerskie relacje
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W świadczeniu 
usług klientom 
chodzi  
o klientów,  
a nie o usługi. 
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Zabezpieczanie danych  
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N ieustannie rośnie zainte-
resowanie usługami prze-
chowywania firmowych 

zasobów w chmurze i zabezpiecza-
nia ich – wynika z opublikowanego 
przez Veeam na początku listopada 
br. raportu „Cloud Protection Trends  
Report for 2023”, przeprowadzo-
nego wśród szefów IT z 1,7 tys. firm 
z  całego świata. Jednak, jak pod-
kreślają przedstawiciele polskiego 
oddziału producenta, dojrzałość lo-
kalnego rynku jest nawet kilkukrot-
nie niższa niż światowa średnia, 
a stopień wdrażania chmury różni 
się znacznie od globalnych statystyk.

Chmura w Polsce jest przeważnie 
rozważana przy wdrażaniu nowych 
systemów i środowisk, jednak nadal 
są one w większości lokowane we 
własnej infrastrukturze. Rynek ta-
kich rozwiązań jak Microsoft 365 
napotyka wciąż bariery regulacyjne 
oraz związane z obawami firm przed 
zmianą. Poziom akceptacji dla usług 
w chmurze stale się jednak zwięk-
sza, ale głównie w mniejszych fir-
mach, a nie w sektorze publicznym 
czy przy projektach finansowanych 
ze środków unijnych. 

Mniejsi przedsiębiorcy szukają 
przede wszystkim gotowych roz-
wiązań Software as a Service (SaaS), 
ponieważ nie mają możliwości two-
rzenia własnych na bazie Infrastruc-
ture as a  Service lub Platform as 
a Service (IaaS/PaaS). Większe fir-
my oraz ci, którzy potrzebują unikal-
nego podejścia, chętniej korzystają 
z PaaS i IaaS do budowania własnych 
rozwiązań. W Polsce najbardziej po-
pularne i zaawansowane na rynku 
są usługi Backup as a Service i Di-
saster Recovery as a Service (BaaS/ 
DRaaS), powszechnie oferowane za-
równo przez globalnych, jak i lokal-
nych dostawców.
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Źródło serwerów uruchomionych  
w chmurze publicznej

Backup Operacje IT

Stworzone od podstaw 
(bez migracji)

30%

Migracja z wirtualnych 
serwerów

33%

Migracja z fizycznych 
serwerów

37%

Czy serwery były przenoszone z chmury 
do lokalnej infrastruktury?

Nie przenosiliśmy chmurowych serwerów  
z powrotem do centrum danych

Tak, serwery zostały przeniesione 
do chmury po wystąpieniu kata-
strofy, a następnie z powrotem do 
własnego centrum danych

12%

40%

Tak, serwery zostały przeniesione 
do chmury, ale zdecydowaliśmy  
o przeniesieniu ich z powrotem do 
własnego centrum danych

43%

Tak, serwery zostały stworzone  
w środowisku chmurowym, ale od 
początku planowaliśmy ich produkcyjne 
działanie we własnym centrum danych

49%

Jak długo przechowywane są kopie  
backupowe z zasobów chmurowych?

Mniej 
niż 30 

dni

5% Od 1 do  
6 miesięcy

16%

Od 6 do 12 
miesięcy

28%

Od 1 do 
2 lat
25%

Od 2 do 
5 lat
16%

Od 5 
do 10 

lat
5%

Powyżej 
10 lat

1%

Miejsce przechowywania kopii  
backupowych przez firmy, które  
trzymają je przez rok lub dłużej

Taśmy przechowywane u dostawcy usług  
i zarządzane przez niego

59%

56%

48%

38%

21%

7%

Repozytorium w chmurze – u innego 
dostawcy usług

Usługa backupu chmurowego 
(BaaS/DRaaS)

Repozytorium w chmurze – u tego 
samego dostawcy usług

Repozytorium we własnym centrum danych 
(backup z chmury do własnego środowiska)

Taśmy we własnym centrum danych  
(backup z chmury do własnego środowiska)

Kto powinien być odpowiedzialny za zarządzanie usługami BaaS/DRaaS?

W całości firmowy zespół 10%

Częściowo firmowy zespół 36%

Równowaga 23%

Częściowo zespół usługodawcy 16%

W całości zespół usługodawcy 15%

7%
12%

36%
35%

31%
19%

17%
15%

9%
19%

W całości firmowy zespół

Częściowo firmowy zespół

Równowaga

Częściowo zespół usługodawcy

W całości zespół usługodawcy

Nie  
wiem

1%
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CRN Po ponad 10 latach aktywnego po-
pularyzowania usług chmurowych przez 
ich globalnych dostawców, zaintereso-
wanie nimi na polskim rynku jest rela-
tywnie niskie, znacznie niższe niż na 
Zachodzie. Dlaczego? 
BARTŁOMIEJ ŁAPIŃSKI Tak było przez 
ostatnich kilka lat i  wynikało to z  paru 
czynników, wśród których dominującym 
był brak świadomości korzyści płynących 
z usług chmurowych. Kolejny to błędne spo-
soby porównywania ich z klasycznym śro-
dowiskiem, w wyniku czego uzyskiwano 
wnioski nieadekwatne do rzeczywistości. 
Sami stanowimy najlepszy 
przykład tego, że w  biz-
nesie można bazować na 
usługach chmurowych 
– nie tylko z powodzeniem 
je wdrażamy, ale też jeste-
śmy ich bardzo zaawanso-
wanym użytkownikiem. 
Natomiast uważam, że 
stopień wykorzystania te-
go typu usług znacznie 
wzrośnie w  najbliższych 
latach, a może już nawet 

miesiącach. Nieprzekonanych przekona-
ła pandemia i wymuszona przez nią praca 
zdalna. Niektórzy dość szybko wykazywali 
zainteresowanie migracją do chmury, inni 
zaś potrzebowali trochę czasu, przyglądali 
się, zdobywali wiedzę i odnosili ją do wła-
snej sytuacji biznesowej. 

Jakimi argumentami przekonujecie 
klientów, aby zaczęli na poważnie ko-
rzystać z usług chmurowych? 
Najważniejsze to uświadomić klientowi z jak 
dużymi wyzwaniami wiąże się utrzymanie 
jego własnego środowiska IT. Trzeba mieć 

serwerownię wyposażo-
ną nie tylko w serwery czy 
pamięci masowe, ale także 
całą infrastrukturę zabez-
pieczającą ich pracę i gwa-
rantującą jej ciągłość. Do 
tego wciąż pokutuje błędne 
przekonanie, że raz kupio-
ny sprzęt będzie funkcjono-
wał zawsze. Tymczasem po 
trzech latach pojawiają się 
problemy – brakuje mocy 
lub pojemności, zaczynają 

się psuć dyski, znacznie rosną koszty wspar-
cia producenta itd. Wiele z tych rzeczy jest 
niemożliwych do przewidzenia na począt-
ku, ale doświadczona osoba jest świadoma 
tego ryzyka. Mamy profesjonalnie przygo-
towany proces, który prezentuje całkowity 
koszt użytkowania środowisk chmurowych 
i on-premise oraz zwrot z inwestycji. Bardzo 
lubię z niego korzystać podczas rozmów z po-
tencjalnymi klientami, bo zazwyczaj wyniki 
są tam jednoznaczne. 

Jakimi kontrargumentami na prezento-
wane przez was rozwiązania kierują się 
klienci i jak można je „zbić”?
Zwłaszcza najmniejsze firmy podkreślają, 
że nie potrzebują tak zaawansowanych roz-
wiązań jak usługi chmurowe, a do zwykłe-
go przechowywania danych i ich backupu 
wystarczy im prosty serwer NAS. Takie za-
łożenie jest poprawne do momentu, gdy nie 
wydarzy się jakaś katastrofa, jak chociażby 
pęknięta rura, w wyniku czego zostanie za-
lane całe piętro, a więc także wspomniany 
sprzęt. Korzystanie z takiego urządzenia 
nie wypełnia wymogów podstawowej defi-
nicji backupu, która mówi, że kopia powinna 

6
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nadal najważniejszy  
       jest człowiek

– Kosztów i korzyści związanych ze środowiskiem chmurowym oraz on-premise nie da się 
skutecznie porównać, bo wiele z nich jest niepoliczalnych, jak na przykład kwestie związane 
z bezpieczeństwem czy ryzykiem przestoju – mówi Bartłomiej Łapiński, współzałożyciel, 
współwłaściciel i wiceprezes Lemon Pro. 

W usługach 
chmurowych 

Stopień 
wykorzystania 
usług chmurowych 
znacznie wzrośnie 
w najbliższych 
latach, a może już 
nawet miesiącach.
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znajdować się poza środowiskiem produk-
cyjnym. Chmura idealnie się do tego na-
daje… Kolejnym częstym argumentem są 
rygorystyczne wymogi RODO, co jest mocno 
nietrafne, bo zabezpieczenia infrastruktu-
ry chmurowej są obecnie znacznie silniej-
sze niż jest w stanie zapewnić sobie mała 
czy średnia fi rma. Poza tym dostawcy tego 
typu usług przeprowadzili szereg audytów, 
które potwierdzają zgodność ich środowi-
ska z wymogami RODO. Czasami także pod-
noszona jest kwestia tego, że po przejściu do 
chmury zatrudnieni w fi rmie administrato-
rzy stracą pracę. To też nieprawda, bo ma-
my mnóstwo klientów, którzy zatrudniają 
informatyków i są oni bardzo zajęci. Dzięki 
usługom chmurowym nie są jednak przecią-
żeni. Poza tym zdejmują z siebie odpowie-
dzialność dotyczącą niedoszacowania lub 
przeszacowania wydajności sprzętu ku-
powanego w ramach projektu. W chmurze 
wystarczy przesunąć „suwak” i od razu dys-
ponujemy odpowiednią do potrzeb klienta 
ilością zasobów.

Istnieje wiele fi rm, które podjęły decy-
zję o migracji do chmury, ale szybko jej 

pożałowały. Wysokość ich miesięcznych 
rachunków okazała się bowiem całkowi-
cie nieprzewidywalna. Czy polscy klienci 
są świadomi tego typu ryzyka? 
Takie sytuacje często miały miejsce i rzeczy-
wiście, przez pewien czas cenniki dostaw-
ców nie były wystarczająco przejrzyste, 
brakowało też odpowiednich narzędzi do 
prowadzenia symulacji i obliczeń. Na rynku 
zaczęły pojawiać się głosy, że własna infra-
struktura jest bardziej przewidywalna. Ale 
wiele się zmieniło. Tak jak wspomniałem 
wcześniej, kosztów i korzyści związanych 
ze środowiskiem chmurowym oraz  on-
-premise nie da się skutecznie porównać 
bezpośrednio, bo wiele z nich jest niepoli-
czalnych, jak na przykład kwestie związane 
z bezpieczeństwem czy ryzykiem przestoju. 
Owszem, w usługach chmurowych można 
wybrać model rozliczania „pay as you go”, 
czyli opłat za rzeczywiście wykorzystaną 
moc obliczeniową czy przestrzeń dyskową 
lub transfer. To jednak bardzo ryzykowne 
w przypadku fi rm, których działalność cha-
rakteryzuje się dużą zmiennością, na przy-
kład w kwestii obciążenia bazy danych. Do 
nas jako integratora, należy przeprowadze-

7VADEMECUM CRN listopad 2022

nie analizy wykorzystania przez klienta na-
rzędzi IT i doradzenie lub kategoryczne 
odradzenie konkretnych modeli wycenia-
nia usług. 

Czy macie klientów, którzy w stu procen-
tach są obecni tylko w chmurze? 
Tak, wśród nich są duże fi rmy prawnicze, 
a  więc operujące na wrażliwych danych. 
Przez kilka lat korzystały z infrastruktury 
hybrydowej, a po okresie intensywnej obser-
wacji podjęły decyzję o całkowitym przejściu 
do chmury. Wspólnie z nimi przeprowadzili-
śmy analizy pod kątem bezpieczeństwa oraz 
fi nansowe, z których wynikło, że taki model 
będzie bardziej opłacalny. Ważne jest, aby 
do tego tematu podejść „na chłodno”, powo-
li, w sposób analityczny, bazując na swoim 
doświadczeniu i obserwacjach. Natomiast 
oczywiście zdarzają się konkretne sytuacje, 
nietypowe modele biznesowe, w których mo-
że bardziej opłacać się – przynajmniej jesz-
cze przez pewien czas – posiadanie w części 
lokalnego środowiska.

Czy użytkownicy usług chmurowych są 
świadomi zjawiska „vendor lock-in”? 

Odsprzedaż 
subskrypcji przynosi 
zysk, ale jest on 
widoczny dopiero 
z perspektywy czasu 
i po osiągnięciu 
pewnego efektu 
skali.
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Jak ważny jest dla nich argument, że 
swobodne przenoszenie danych pomię-
dzy środowiskami różnych dostawców 
chmurowych nie jest takie proste? 
Kiedy widzimy takie ryzyko, to od razu 
ostrzegamy klientów, że chcą wybrać plat-
formę, która nie zapewnia wystarczającej 
skalowalności. Obecnie nie występuje to 
zbyt często, czasami dotyczy infrastruktu-
ry serwerowej, bo nie wszystko da się szyb-
ko przenieść z jednej chmury do drugiej. 
Jednak migracja „cloud to cloud” to coraz 
bardziej popularne zagadnienie, a niektó-
rzy dostawcy usług sami tworzą mechani-
zmy importu danych z konkurencyjnych 
rozwiązań. Nasz zespół też jest gotowy do 
przeprowadzenia takiej operacji w wielu 
scenariuszach. 

Jak często przy podejmowaniu decyzji 
o wyborze modelu chmurowego i kon-
kretnego dostawcy brana jest pod uwa-
gę kwestia bezpieczeństwa? 
Praktycznie zawsze firmy o  to pytają 
–  w  wielu kontekstach, dotyczących za-
równo ryzyka wycieku danych, jak i ochro-
ny przed ich utratą. Natomiast także w tym 
przypadku współczesne rozwiązania chmu-
rowe są już bardzo dojrzałe, ale trzeba świa-
domie z nich korzystać i dostosowywać się 
do dobrych praktyk, jak na przykład uwie-
rzytelnianie wieloskładnikowe, szyfrowa-
nie danych, wykonywanie kopii zapasowych, 
zabezpieczanie e-maili za-
wierających wrażliwe infor-
macje przed drukowaniem 
lub przesyłaniem ich dalej. 
Należy też pamiętać, że fi-
nalnie odpowiedzialność 
za dane w usługach chmu-
rowych ponosi użytkow-
nik i firma powinna zadbać 
o ich kopie zapasowe w ra-
zie utraty – oczywiście my 
możemy wspomóc i dora-
dzić odpowiednie rozwiąza-
nie. W kwestii ochrony przed cyberatakami 
dostawcy usług są bardzo dobrze zabezpie-
czeni, natomiast na taką fizyczną ochronę bu-
dynków centrów danych, jaką dysponują, na 
pewno nie może pozwolić sobie żadna mała 
czy średnia firma. 

Czy generalnie integratorzy, pośredni-
czący w odsprzedaży usług chmurowych 

i zapewniający ich integrację, postrzega-
ją model subskrypcyjny jako korzystny? 
Czy też może jest on ryzykowny z biz-
nesowego punktu widzenia, ponieważ 
pieniądze od klientów spływają powoli, 
a nie w postaci jednorazowego dużego 
„zastrzyku”?
Na początku nie było łatwo. Oczywiście, 
odsprzedaż subskrypcji też przynosi zysk, 
ale jest on widoczny dopiero z perspekty-
wy czasu i po osiągnięciu pewnego efektu 
skali. Dlatego bardzo ważna jest cierpli-
wość i wysoka jakość obsługi klientów. Je-
śli ci będą zadowoleni, będą polecać danego 
dostawcę usług innym, a wtedy bardzo szyb-
ko z kilku klientów robi się kilkudziesięciu 
lub kilkuset. Poza tym nie ma sensu być 
tylko odsprzedawcą usług świadczonych 
przez innych, trzeba też oferować swoje. 
Dlatego skupiamy się na doradztwie, pro-
wadzeniu projektów wdrożeniowych i ich 
utrzymywaniu, bo zysk z takiej działalno-
ści jest o wiele większy niż z odsprzedaży 
subskrypcji.

Czy firma oferująca usługi chmurowe po-
winna wybrać sobie jakąś specjalizację? 
A może im szersza oferta, tym lepiej?
W przypadku mniejszych firm, jak nasza, nie 
można być specjalistą w różnych dziedzi-
nach – trzeba zawęzić obszar. My skupiamy 
się na migracji danych i usług do środowisk 
chmurowych, budowaniu infrastruktury 

w chmurze i administrowa-
niu nią, a także dbaniu, aby 
klienci mogli bezproblemo-
wo z niej korzystać. Misją 
naszej firmy jest komplek-
sowa pomoc w  sprawach 
IT, dzięki czemu klient 
zajmuje się swoim bizne-
sem, zaś my dbamy o bez-
pieczeństwo i  płynność 
pracy sytemu oraz opro-
gramowania w jego firmie. 
Gdy pojawia się potrzeba 

wsparcia w  innym zakresie, na przykład 
stworzenia strony internetowej, napisania 
jakiejś aplikacji czy wdrożenia systemu ERP, 
współpracujemy z innymi firmami partner-
skimi. I widzimy, że klienci doceniają taką  
postawę.

Po jakim czasie od momentu podjęcia  
decyzji, że będziecie skupiali się głów- 

NA TEMAT

nie na oferowaniu usług chmurowych, 
oceniliście ją jako właściwą?
Zajęło nam to prawie dwa lata, ale mając 
obecne doświadczenie wiem, że pozytyw-
ny rezultat można osiągnąć już w rok. Aby 
przyspieszyć ten proces na pewno trzeba 
postawić na pracę z klientami – dobry mar-
keting, uświadamianie, edukację, wspólne 
rozwiązywanie problemów. Nie można za-
pomnieć, że przy usługach chmurowych na-
dal najważniejszy jest człowiek. Natomiast 
równie ważna jest kwestia efektywności 
procesów wewnątrz firmy i automatyza-
cja tak wielu obszarów, jak to tylko możli-
we. Dotyczy to fakturowania, komunikacji 
wewnętrznej w firmie, zbierania informa-
cji, agregowania danych dotyczących sub-
skrypcji posiadanych przez klienta itd. 
Poświęciliśmy wiele czasu, aby wdrożyć 
tego typu mechanizmy, ale z perspektywy 
czasu widzimy, jak bardzo nam to pomogło 
w  optymalizacji działalności. Zresztą po 
osiągnięciu pewnej skali niemożliwe było-
by prowadzenie wielu operacji ręcznie – po-
trzebny byłby do tego olbrzymi zespół ludzi, 
a więc wdrożenie narzędzi automatyzują-
cych okazało się po prostu tańsze. 

Jaką przyjęliście strategię wobec klien-
tów, którzy nieterminowo regulują płat-
ności? W przypadku usług chmurowych 
prowadzenie działań windykacyjnych 
powinno być ułatwione – przy braku ure-
gulowania należności wystarczy zablo-
kować dostęp do konta…
Oczywiście, przy prowadzeniu biznesu 
w dużej skali zawsze pojawiają się tego ty-
pu problemy. Mamy 1–2 proc. klientów, któ-
rzy są po prostu nierzetelni „z natury”, ale 
na nich nie chciałbym się skupiać. Gdy ta-
ki problem dotknie któregoś z pozostałych 
klientów, wiemy, że coś musiało się wyda-
rzyć. W naszych relacjach z klientami ba-
zujemy na zaufaniu. Oni powierzają nam 
odpowiedzialność za ich systemy, a  my 
traktujemy ich jak poważnych partnerów. 
Dlatego zapewniamy im pewien okres kre-
dytowania i zabezpieczamy ich pod kątem 
płatności. My musimy przecież w terminie 
rozliczyć się z naszymi hurtowymi dostaw-
cami usług. Natomiast z klientem w takiej 
sytuacji zawsze prowadzimy otwarty dialog 
– ustalamy przyczyny problemu, sposoby 
jego rozwiązania i konsekwencje, gdyby to 
rozwiązanie nie nastąpiło. Zazwyczaj w tak 
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Czy w przypadku takich firm jak wasza 
jest sens rozważać ekspansję na arenie 
międzynarodowej?
Tak, zresztą już mamy klientów poza gra-
nicami Polski. W  kilku przypadkach 
obsługiwaliśmy lokalne biuro firm mię-
dzynarodowych, a że nasz styl współpracy 
z klientem został doceniony, zarekomen-
dowano nas do zaopiekowania się całą fir-
mą. Okazało się, że wstrzeliliśmy się w niszę 
– świadczymy usługi na wysokim poziomie, 
za konkurencyjne ceny, a dzięki współpra-
cy o charakterze globalnym znamy firmę 
klienta jeszcze lepiej, więc jeszcze skutecz-
niej możemy go wspierać przy rozwiązywa-
niu problemów. Natomiast oczywiście, ze 
względu na zdalny charakter oferowanych 
przez nas usług, musimy być też w kontakcie 
z innymi lokalnymi partnerami, obsługują-
cymi takiego klienta w zakresie bieżącego 
wsparcia informatycznego.

Czy obserwując to, jak rynek usług 
chmurowych rozwijał się przez ostat-
nią dekadę, można pokusić się o wska-
zanie, w którym kierunku będzie dążył 
przez kolejnych 5–10 lat?
Jak wspomniałem, usługi chmurowe już 
dojrzały – zarówno w kwestii technicznej, 
jak i biznesowej. Już praktycznie wszystko, 

Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

incydentalnej sytuacji oczekujemy uregu-
lowania należności w ciągu 30 dni od daty 
przeterminowania płatności. 

Gdy usługi chmurowe stawały się popu-
larne, wśród firm integratorskich zaczę-
ły pojawiać się głosy o rosnącym ryzyku, 
że zostaną wyeliminowane z łańcucha 
dostaw, bowiem usługodawcy nie ukry-
wali ochoty bezpośredniej współpracy 
z klientami. Czy jednak fakt istnienia ta-
kich firm jak wasza oznacza, że te obawy 
nie były słuszne?
Bezpośrednia współpraca klienta z  glo-
balnym dostawcą usług możliwa jest tyl-
ko w ograniczonej liczbie przypadków, gdy 
środowisko nie jest skomplikowane i nie 
wymaga integracji lub objęcia innymi usłu-
gami. Poza tym, często nie jest też opłacal-
na finansowo – my mamy dostęp do usług 
w cenach hurtowych oraz swobodę kształ-
towania własnego cennika. A zatem czasami 
usługi można u nas kupić taniej. Natomiast 
najważniejsze jest to, że dysponujemy ze-
społem ekspertów, którzy potrafią roz-
wiązać problem. Aby zapewnić podobny 
poziom świadczenia usług za pomocą we-
wnętrznego zespołu konieczne byłoby za-
trudnienie kilku kolejnych informatyków. 
Problem w tym, że tych na rynku pracy jest 
bardzo ograniczona liczba, a przez to są dro-
dzy. Z tym, że jeszcze raz podkreślam – my 
nie jesteśmy konkurencją dla lokalnych ze-
społów IT. Są one obecne u wielu naszych 
klientów i bardzo dobrze nam się z nimi 
współpracuje. Każdy zna swój zakres obo-
wiązków i się z nich wywiązuje.

Niektórzy hurtowi dostawcy usług udo-
stępniają je w modelu „white label”, czy-
li pozwalają na dostosowanie interfejsu 
do wizualnego stylu firmy partnerskiej, 
umieszczenie jej logotypu itd. Czy klienci 
w ogóle zwracają na to uwagę?
Niespecjalnie, to jest taka wisienka na tor-
cie. Oczywiście miło jest stworzyć spójny 
wizerunek swoich usług, także w aspekcie 
interfejsu użytkownika. Wszystko zależy od 
tego jaką strategię marketingową ma firma 
partnerska. My zdecydowanie stawiamy na 
interakcję z człowiekiem po drugiej stronie, 
zrozumienie jego problemów i pomoc w ich 
rozwiązaniu. To, czy na jego komputerze po-
jawi się nasze logo, ma zupełnie trzeciorzęd-
ne znaczenie.

9VADEMECUM CRN listopad 2022

co mogło być zaoferowane jako usługa, jest 
dostępne w tym właśnie modelu. Klienci po-
znali też korzyści płynące z abonamento-
wych metod rozliczania się. Jednak widzę 
przestrzeń do rozwoju właśnie w przypadku 
firm partnerskich, takich jak nasza. Chodzi 
o wprowadzanie kolejnych warstw automa-
tyzujących, dzięki czemu obsługa całego śro-
dowiska jest prostsza i tańsza. Dla przykładu, 
przez ostatni rok skupialiśmy się na zrobie-
niu zestawów usług chmurowych, charak-
terystycznych dla działalności klientów 
z danej branży. Zaobserwowaliśmy bowiem, 
że gdy obsługujemy kilkadziesiąt np. kance-
larii prawnych, to praktycznie każda z nich 
ma takie same wymagania i wyzwania. Dla-
tego przygotowaliśmy odpowiedni zestaw 
– gdy zyskamy nowego klienta z tego obsza-
ru, to dzięki automatyzacji niemalże jednym 
ruchem ręki jesteśmy w stanie uruchomić 
proces tworzenia dla niego środowiska IT, 
odpowiednio wyskalowanego i skonfiguro-
wanego. To samo dotyczy firm z branży księ-
gowej, budowlanej i innych. Po osiągnięciu 
wspomnianej dojrzałości usług chmurowych 
przyszedł czas na ich dalszą profesjonaliza-
cję i to jest nasz priorytet na najbliższe lata.

BARTŁOMIEJ 
ŁAPIŃSKI  
jest współzałożycie-
lem, współwłaścicielem 
i wiceprezesem po-
wstałej w 2013 r. firmy 
Lemon Pro, świadczącej 
profesjonalną obsługę 
informatyczną przed-
siębiorstw, z naciskiem 
na oferowanie usług 
chmurowych. Wcze-
śniej pracował między 
innymi w Datacom Sys-
tem. Absolwent Pry-
watnej Wyższej Szkoły 
Biznesu, Administracji 
i Technik Komputero-
wych w Warszawie.
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nością oraz skalowalnością infrastruktury. 
Jeżeli do tego dochodzą usługi SaaS, zmniej-
sza się także obawa o konieczność dostoso-
wywania funkcjonalności „out of the box” 
za wszelką cenę. To duża wartość zarówno 
dla fi rm takich jak nasza, ale też dla klienta 
końcowego. Możemy więc mówić o efekcie 
win-win – podkreśla Michał Burda, CEO 
& Country Managing Director for Poland 
w DXC Technology. 

Wprowadzając nowy model korzystania 
z infrastruktury, chmura publiczna zmie-
niła także obraz rynku dostawców sprzę-
tu. Oprócz tradycyjnego modelu (zakup 
rozwiązania na własność przez klienta) 
od pewnego czasu promują oni także mo-
del usługowy, oferując wybrane elemen-

ty infrastruktury, takie jak 
Storage as a Service (StaaS) 
albo wręcz kompletne, roz-
liczane na zasadach stałych 
opłat Data Center as a Ser-
vice (DCaaS).

Dostawcy oferujący obie 
opcje zwracają uwagę, że 

to, która forma jest w danym wypadku 
lepsza, zależy od wielu aspektów związa-
nych z rodzajem infrastruktury i samym 
jej użytkowaniem, kosztami, w tym tak-
że przepisami prawa. Obie znajdują przy 
tym swoich zwolenników i przeciwników.

Według specjalistów ci, którzy sta-
wiają na posiadanie infrastruktury, lubią 
mieć pełną kontrolę nad sprzętem i chcą 
mieć zagwarantowaną możliwość rozbu-
dowy swoich urządzeń. Posiadanie daje 
im również możliwość samodzielnego 
amortyzowania sprzętu, co pozwala na 
optymalizację kosztową. Także regulacje 
prawne niekiedy wymuszają użytkowanie 
sprzętu w kraju, w bezpiecznej lokaliza-
cji, tak aby należycie chronić dane wrażli-
we, co może przemawiać za posiadaniem 
własnej infrastruktury. 

– Z kolei w modelu usługowym użytkow-
nicy mogą liczyć na obniżenie całkowite-
go kosztu posiadania infrastruktury IT, 
ponieważ płacą zgodnie z rzeczywistym 
użyciem. Szybka możliwość zwiększenia 
zasobów daje również większą elastyczność 
w reagowaniu na zmiany w otoczeniu biz-
nesowym. Model usługowy redukuje dług 
technologiczny i umożliwia przeniesienie 

Pojawienie się modeli IaaS, PaaS i SaaS zwiększyło możli-
wości integratorów jako dostawców w tworzeniu i dostar-
czaniu zaawansowanych usług. W efekcie także użytkow-
nicy końcowi zyskali więcej opcji i rozwiązań.

Chmura –  w  najszerszym poję-
ciu rozumiana jako platforma do 
tworzenia usług –  obniża barie-

rę wdrożenia rozwiązań IT dla nowych 
fi rm. Z kolei tym, które już funkcjonują, 
daje możliwość zwiększenia innowacyj-
ności i elastyczności, a tym samym szyb-
szego reagowania na zmieniające się 
potrzeby swoich klientów. Zdaniem wie-
lu integratorów droga do chmury jest nie-
unikniona, ponieważ liczba dostępnych 
serwisów oraz rozwiązań w modelu PaaS 
i SaaS przyspieszających tzw. Go-To-Mar-
ket niejednokrotnie wymusza rozważe-
nie modelu IaaS już na wczesnym etapie 
planowania biznesu. Takie podejście jest 
po prostu szybsze, nowocześniejsze, a do-
datkowo łatwiej policzalne. Przy budowie 
scenariuszy wykorzystania technolo-
gii w biznesie łatwiej ocenić koszty mo-
delu subskrypcyjnego niż 
chociażby zużytego prądu 
przez posiadane serwery. 

– W  przypadku projek-
tów bazujących na chmu-
rze zmniejsza się ryzyko dla 
integratora, co jest związa-
ne z dużo większą elastycz-
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zmierza
w stronę usług

Bazujące na chmu-
rze usługi MSP 
będą zyskiwać 
na znaczeniu.

IT
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kosztów kapitałowych, czyli CapEx, na wy-
datki związane z utrzymaniem systemów 
IT, czyli OpEx – podkreśla Michał Gazda, 
Account Executive w Dell Technologies. 

Modele usługowe i konsumpcyjne, ta-
kie jak „pay as you go”, umożliwiają ko-
rzystanie z zaawansowanych technologii, 
najnowszego i zawsze aktualnego opro-
gramowania. Dlatego idea „płać za to, co 
wykorzystujesz” dobrze sprawdza się 
w  codziennej działalności biznesowej. 
Ważnym atutem takich rozwiązań ma być 
również to, że użytkownik dostaje kom-
pleksowe wsparcie ze strony producenta. 

– Natomiast z punktu widzenia integra-
torów jest to koncepcja bardziej fi nansowa 
niż technologiczna. Co ważne, dobrze ro-
zumiana przez decydentów analizujących 
aspekty ekonomiczne projektów IT. Z ich 
punktu widzenia propozycje pozwalające 
na połączenie zalet tradycyjnych rozwią-
zań z wygodnym modelem rozliczeniowym 
są korzystne – mówi Michał Grzegorzew-
ski, dyrektor działu usług w Fujitsu.

Model „pay as you go” może być ofe-
rowany zarówno w odniesieniu do kom-
pleksowych rozwiązań przeznaczonych 
dla centrów danych, jak i niewielkich, lo-

kalnych serwerowni. Rozwiązania w tym 
modelu są na tyle elastyczne, że można 
stosować je już w przypadku stosunko-
wo niewielkich, precyzyjnie dopasowa-
nych projektów. Tacy dostawcy, jak HPE, 
od lat przekonują, że świat IT będzie hy-
brydowy, a klienci oczekują całościowych 
i elastycznych rozwiązań, pozwalających 
jak najefektywniej wykorzystać hybry-
dowe IT. 

– Trudno więc jest zdecydowanie powie-
dzieć, który z modeli zakupowych jest lep-
szy. Powinniśmy się raczej zastanowić, jak 
oba modele mogą ze sobą współistnieć lub 
wręcz starać się je połączyć, tworząc hybry-

dowe IT – twierdzi Marek Hojda, Chan-
nel & Ecosystems Sales Manager w HPE.

Szczególnie obecnie fi rmom trudno jest 
dokładnie zaplanować swój rozwój i prze-
widzieć potrzebę rozbudowy IT w per-
spektywie długoterminowej. Podejście 
hybrydowe daje możliwość alokowania 
zasobów dla krótkoterminowych projek-
tów po niższych kosztach w porównaniu 
z rozwiązaniem wyłącznie on-premise. 
Pozwala również ograniczyć przeinwe-
stowanie w obszarze IT.
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Modele usługowe i konsump-
cyjne umożliwiają korzy-
stanie z zaawansowanych 
technologii, najnowszego 
oraz zawsze aktualnego 
oprogramowania. 

Jak wynika z badania „2022 State of Cloud Report”, przeprowadzonego przez Pluralsight, trzy czwar-

te liderów IT twierdzi, że rozwija już wszystkie nowe produkty i funkcje w chmurze, jednak zaledwie 

8 proc. pracowników IT ma znaczące umiejętności i doświadczenie z nią związane. Aż 64 proc. respon-

dentów przyznaje, że jest w temacie chmury „zielona” – dopiero zaczęli się uczyć i chcą pozyskać pod-

stawowe umiejętności. Choć pracownikom IT brakuje umiejętności chmurowych, ich rozwój w tym 

zakresie wewnątrz fi rmy nie należy do priorytetów przedsiębiorstw. Tylko 37 proc. uznaje takie dzia-

łanie za kluczowe. Co istotne, wiedza dotycząca bezpieczeństwa okazuje się głównym wyzwaniem, 

niezależnie od chmurowej dojrzałości danej fi rmy. Tak dużej luki kompetencyjnej w zakresie chmury 

przedsiębiorstwa nie będą w stanie wypełnić samodzielnie. Niezbędna okaże się pomoc doświadczo-

nych integratorów, którzy wdrażają środowiska chmurowe i zarządzają nimi. 

Klientom w chmurze trzeba pomóc 

10_13_Vad 4_2022_tekst SRODOWISKO IT JAKO USŁUGA.indd   11 03.11.2022   11:26:58



Integracja rozwiązań chmury publicz-
nej i prywatnej daje przedsiębiorstwom 
większą kontrolę nad ich danymi, umoż-
liwiając dla każdej aplikacji wybór tego 
środowiska, które lepiej ją obsłuży. Z jed-
nej strony hybrydowe IT ogranicza ryzy-
ko specyfi czne dla wyboru tylko chmury 
prywatnej lub tylko publicznej, a z dru-
giej – daje korzyści typowe dla każdego 
ze środowisk. 

Przykładowo, dołączenie chmury pu-
blicznej umożliwia łatwiejsze skalowanie 
zasobów „w górę” i „w dół”. Gdy fi rma po-
siadająca własną serwerownię rozszerzy 
swoje IT o chmurę, zyska skalowalność 
rozwiązującą problemy w przypadku na-
głego zapotrzebowania na moc. Spraw-
dziło się to szczególnie w czasie pandemii, 
gdy dla wielu systemów i aplikacji nastą-
piło gwałtowne zwiększenie ruchu – ze 
względu na pracę zdalną i  komunika-
cję online. Systemy hybrydowe to także 
możliwość tworzenia środowisk awaryj-
nych. Chmura doskonale nadaje się do 
budowania różnych scenariuszy Disaster 
Recovery.

Z uwagi na regulacje oraz wciąż pewną 
mentalną barierę fi rmy mogą nie chcieć 
powierzać swoich krytycznych danych ze-
wnętrznemu operatorowi chmury. Muszą 
wtedy zabezpieczyć je we własnym zakre-
sie, zachowując nad tym pełną kontrolę. 
Z drugiej strony te przedsiębiorstwa, któ-
re nie mają takich potrzeb, chętnie zada-
nie ochrony swoich danych przeniosłyby 
na dostawcę chmury publicznej. Trzeba 
sobie jednak zdawać sprawę, że ci działają 

w modelu odpowiedzialności współdzie-
lonej z użytkownikiem. 

Operator jest w przypadku usługi IaaS
odpowiedzialny za całą infrastrukturę 
obsługującą środowisko IT – za usługi 
podstawowe, oprogramowanie do wirtu-
alizacji i sprzęt, łatanie luk i naprawianie 
błędów w tym obszarze, a także zasilanie 
i redundancję urządzeń w centrum da-
nych. Operator zapewnia odporność na 
szereg zagrożeń, np. ataków typu DDoS. 
Dużą zaletą chmury jest w  znacznym 
stopniu ustandaryzowany cykl życia in-
frastruktury, więc mniejsze prawdopodo-
bieństwo, że zmiany w tej warstwie będą 
miały znaczący wpływ na aplikacje.

Dla użytkownika współdzielona odpo-
wiedzialność w usłudze IaaS oznacza to, 

że odpowiada on za to, co wnosi, czyli za 
systemy i aplikacje. Zarządzanie nimi, ich 
aktualizowanie i łatanie są po jego stronie. 
Co już mniej oczywiste, także do niego 
należy konfi guracja sieci i jej zabezpie-
czeń. Dlatego powinien podejść do bez-
pieczeństwa swoich zasobów w chmurze 
bardzo poważnie, bo ewentualne rekla-
macje mogą nie zostać przez operatora 
uwzględnione.

Chmura dla developera
Chmura oferuje niezależnemu dostaw-
cy oprogramowania niski próg wejścia na 
rynek. Z kolei klientom zapewnia lepszy 
dostęp do różnorakich aplikacji i moż-
liwość eksperymentowania z  oprogra-
mowaniem, które optymalizuje procesy 
biznesowe, zwiększa wydajność i  pro-
duktywność ich fi rm. Dzięki usługom 
bazującym na chmurze fi rmy ISV mogą 
skoncentrować się na swoich podstawo-
wych celach, czyli tworzeniu i  dostar-
czaniu aplikacji, stale podnosząc jakość 
obsługi klientów. 

Takie zadania, jak zarządzanie zaso-
bami czy dostępnością platformy, mogą 
przenieść na swojego dostawcę chmury. 
Oczywiście nie jest to uniwersalne roz-
wiązanie. Niezależni dostawcy oprogra-
mowania muszą przyjąć pragmatyczne 
podejście w migracji do chmury, stwier-
dzając najpierw, czy model usługowy bę-
dzie optymalny w  przypadku ich bazy 
klientów, modelu fi nansowego i  oferty 
oprogramowania.
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n Rehosting, zwany także „lift and shift”, to przeniesienie posiadanych lokalnych zasobów do chmury 

bez zmian. Narzuca to pewne ograniczenia, ponieważ niektóre aplikacje mogą – w celu zapewnienia 

zgodności z nowym środowiskiem – wymagać zmiany architektury. Dodatkowo, utrzymanie podczas 

migracji wszystkiego „tak jak jest”, może również oznaczać rezygnację z pewnych funkcji chmury. Re-

hosting najlepiej nadaje się więc do przenoszenia prostych zasobów, które nie wymagają żadnych 

zmian (nie można przy tym zapomnieć o konieczności posiadania uprawnień do przenoszenia licencji 

na oprogramowanie).

n Replatforming, w odróżnieniu od rehostingu, który nie wykorzystuje żadnych zalet chmury poza 

samą zmianą środowiska, umożliwia optymalizację infrastruktury chmurowej. W rezultacie zasoby 

w nowym środowisku można skalować, automatyzować i aktualizować zgodnie z wymaganiami, co po-

zwala zaoszczędzić koszty.

n Refactoring zakłada budowanie zasobów cyfrowych od podstaw – stare, wykorzystywane lokalnie, 

są zastępowane nowymi, natywnymi dla chmury. Refaktoryzacja jest żmudnym procesem i wymaga 

od przeprowadzających ją konsekwentnego działania. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie apli-

kacji, niektóre z nich będą musiały być przebudowane przy użyciu technologii chmurowych.

Trzy strategie migracji do chmury

ŚRODOWISKO IT  JAKO USŁUGA

Zdaniem integratora 

nMichał Burda, CEO & Country Managing Director for Poland, DXC Technology
Infrastruktura techniczna jest jedynie warunkiem koniecznym, a nie 

gwarantem korzyści płynących z technologii dla biznesu. Warto zatem 

zadać sobie pytanie, czy model usługowy jest początkiem drogi do 

chmury, czy tylko nośnikiem procesorów, macierzy dyskowych oraz 

rozwiązań technicznych. Nie jest trudno wyobrazić sobie, że w wielu 

specyfi cznych przypadkach tradycyjny model może być mniej kosztow-

ny, chociażby w sytuacjach, gdy biznes nie jest uzależniony od skalowania 

infrastruktury. Opcja infrastruktury jako serwisu daje jednak całe spektrum możli-

wości bez jednoczesnej konieczności wsparcia ze strony licznych zespołów utrzy-

mania. Jego przewagą jest także skalowalność oraz brak potrzeby posiadania swoich 

centrów danych. IaaS jest po prostu bardzo wygodny, a co najważniejsze wprowadza 

swego rodzaju porządek i przewidywalność. Co więcej, aktualizacje systemów ope-

racyjnych dokonywane są przez zasoby zewnętrzne, a więc „twarda” obsługa admi-

nistratorska w głównej mierze leży poza odpowiedzialnością klienta.
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Jeśli więc duża grupa klientów dekla-
ruje chęć skorzystania z wszelkich za-
let, które niesie z  sobą przetwarzanie 
w chmurze, to dla ISV ten kanał sprze-
daży musi stać się priorytetowy. Do-
stawcy chmury zachęcają do tego 
twórców oprogramowania, pod-
kreślając jej liczne zalety, przede 
wszystkim związane z utrzymaniem 
infrastruktury, łatwą skalowalnością 
zasobów i ciągłością działania. 

Chmura ma ISV ułatwić życie, zmniej-
szyć koszty i  zapewnić zadowolenie 
użytkowników końcowych ze stałej do-
stępności aplikacji. Dzięki niej zyskują 
oni niski próg wejścia na rynek, a tym 
samym zmniejszają ryzyko wyni-
kające z niepowodzenia przedsię-
wzięcia. Mają możliwość łatwego 
uruchomienia zasobów i testowa-
nia ich możliwości. 

Prawdziwi pionierzy 
„IT as a Service”
Przed laty, gdy chmura w najlepszym ra-
zie kojarzyła się z takimi markami, jak 
Dropbox czy Windows Live Sky-
Drive (przemianowany potem na 
OneDrive), klienci na dobre ko-
rzystali już z  usług zarządzania 
i  optymalizacji druku, czyli MPS 
(Managed Print Services).

– Firmy, które świadczą usługi MPS, ma-
ją rozbudowane działy serwisowe, ale nie 
powinny się one ograniczać tylko do ser-
wisu urządzeń drukujących. My traktu-
jemy MPS jako koło napędowe naszych 
kompetencji usługowych, zakładając, 
że mają być one następnie wykorzy-
stywane także w innych obszarach. 
Dywersyfi kacja jest dla nas czymś 
naturalnym od lat. Zajmowaliśmy 
się typowymi usługami IT, które uzu-
pełniał druk. To się sprawdza i stabilizu-
je nasz biznes – mówił w wywiadzie dla 
CRN Polska Sławomir Zieliński, CEO 
w Fast IT.

Okazuje się, że także usługom MPS co-
raz bliżej do chmury. Dla ich dostawcy, 
który powiększa swój obszar działania, 
ważne będzie wykorzystanie posiada-
nych relacji z klientami, jak też współ-
praca z dostawcami usług chmurowych. 
Warto o  to zadbać, gdyż bazujące na 
chmurze usługi MPS będą w najbliższych 

latach zyskiwać na znaczeniu. Chmura 
umożliwia przesyłanie zadań drukowania 
do wirtualnego serwera wydruku, a nie do 
wielu serwerów lokalnych. Umożliwia 
także pracownikom mobilnym drukowa-
nie z urządzeń przenośnych i skanowanie 
do nich. A to nie tylko zwiększa produk-

Zdaniem specjalisty 

n Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału, Data4
Stawiając na usługi chmurowe, integrator powinien przy wyborze ope-

ratora centrów danych zwrócić uwagę na to, czy oferowane jest in-

dywidualne podejście do współpracy, na przykład pod względem 

skalowania infrastruktury, rezerwacji dodatkowej mocy czy dostę-

pu do wielu operatorów telekomunikacyjnych. Ważne są też kwestie 

związane z umową, a więc czas jej trwania czy też możliwość częścio-

wego rozwiązania w sytuacjach kryzysowych. Niezwykle istotne jest 

bezpieczeństwo infrastruktury – począwszy od systemów chłodzenia, poprzez 

zabezpieczenia przeciwpożarowe i rozwiązania efektywności energetycznej, aż po 

źródła dostaw energii. A także fakt, czy informacje krytyczne dla danej jednostki 

są przechowywane w kraju pochodzenia lub na terenie Europy. 

n Michał Gazda, Account Executive, Dell Technologies
Korzystając z infrastruktury w formie usługi użytkownicy nie będą zasko-

czeni brakiem możliwości obsłużenia nieoczekiwanych pików produk-

cyjnych czy potrzebnych ad-hoc dodatkowych zasobów. Sprzęt, który 

stanowi usługę jest „skrojony” przy uwzględnieniu kilkuletniej projekcji 

rozwoju zapotrzebowania. Przy czym w każdej chwili zasoby mogą być 

też dodatkowo rozbudowane. Usługa zyskuje uznanie integratorów, po-

nieważ może być kolokowana w dowolnym miejscu w Polsce i użytkowana 

przez wielu klientów jednocześnie. Rozwiązanie samo monitoruje użytkowanie za-

sobów i rozlicza je na bazie rozbudowanych mechanizmów bilingowych. 

n Michał Grzegorzewski, Dyrektor Działu Usług, Fujitsu 
Elastyczne rozwiązanie kompletnego centrum danych w modelu usłu-

gowym łączy ze sobą tradycyjny model instalacji sprzętu we własnym 

centrum danych, jak też usługi wsparcia producenta i nowoczesne 

oprogramowanie do wirtualizacji z jednoczesnym zastosowaniem ela-

stycznego modelu fi nansowego. Dzięki takiemu podejściu klienci mogą 

korzystać z nowoczesnych rozwiązań, mając pełną kontrolę nad swo-

imi danymi, bez udostępniania ich podmiotom trzecim, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązanie 

jest skalowalne pod konkretne potrzeby danej fi rmy, towarzyszy mu także pełne 

wsparcie konsultingowe i techniczne. 

n Marek Hojda, Channel & Ecosystems Sales Manager, HPE
Chodzi o stworzenie takiego ekosystemu IT, który będzie bazował na 

najlepszych rozwiązaniach technicznych, a także niezależnie od miej-

sca przetwarzania pozwoli na uzyskanie korzyści wynikających z za-

let chmury publicznej. Będzie elastyczny, prosty i wygodny pod kątem 

fi nansowania, a jednocześnie umożliwi spełnienie wymagań prawnych 

dotyczących lokalizacji danych. Dla klienta oznacza to elastyczne realizo-

wanie celów biznesowych, oszczędności wynikające z modelu „płać za to co 

wykorzystujesz” i bezpieczeństwo danych. Z kolei integratorzy, dzięki długotrwa-

łej relacji i utrzymaniu stałych cen w czasie trwania kontraktu, są w stanie z sukce-

sem planować swój biznes.

tywność, ale także eliminuje uzależnienie 
od posiadanej przez klienta infrastruktu-
ry. Z kolei dla dostawcy MPS bazujące na 
chmurze narzędzia do zarządzania uła-
twiają obsługę hybrydowego modelu pra-
cy klienta oraz monitorowanie procesu 
wydruku w domu i biurze. n
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Postępująca integracja rozwiązań do zarządzania 
urządzeniami końcowymi w fi rmowej infrastrukturze IT 
nie ma końca. Pełne portfolio tego typu rozwiązań, dzięki 
którym fi rmy integratorskie mogą świadczyć swoim klientom 
wiele rodzajów usług, ma w swojej ofercie także Matrix42.

Obsługa fi rmowych środowisk IT 
przeszła przez ostatnie lata du-
żą metamorfozę, co miało na celu 

ułatwienie administratorom zarządzania 
urządzeniami końcowymi z jednego miej-
sca. Pierwotnie korzystali oni z rozwią-
zań typu Endpoint Management. Później 
przeszli na ujednolicone zarządzanie ca-
łym środowiskiem za pomocą systemów 
Unifi ed Endpoint Management, udostęp-
niających jedną konsolę do obsługi wielu 
typów urządzeń – od serwerów po sprzęt 
mobilny, fi zyczny i wirtualny, wdrożony lo-
kalnie i w chmurze. W ostatnim czasie roz-
wiązania te są uzupełniane o mechanizmy 
ochronne – takie właśnie narzędzie, pod 
nazwą Secure Unifi ed Endpoint Manage-
ment (SUEM), oferuje również Matrix42.

Pakiet SUEM jest składową dużego 
portfolio rozwiązań Matrix42, dostęp-
nego w ramach koncepcji Digital Work-
space Management. Jego nowoczesne 
komponenty mają budowę modułową, 
co pozwala klientom zbudować rozwią-
zanie on-premise i  w  chmurze według 
swoich aktualnych potrzeb i możliwości, 
ale z  potencjałem rozwoju w  przyszło-
ści. W środowisku IT klienta SUEM mo-
że współistnieć z takimi elementami, jak: 
Enterprise Service Management, CMDB, 
Software Asset Management, IT Asset Ma-
nagement czy Secure Discovery and De-
pendency Mapping. 

Korzyści ze współistniejących na jed-
nej platformie modułów są wprost nie-
ocenione. Jako że mogą wymieniać się 

danymi, administratorzy mają dostęp do 
wszystkich funkcji z jednego miejsca, zaś 
automatyzacja wielu procesów ułatwia za-
rządzanie środowiskiem i przyspiesza ten 
proces. Co więcej, udostępniana w czasie 
rzeczywistym wiedza o wszystkich zaso-
bach i ich wzajemnych relacjach pozwala 
na zarządzanie usługami z uwzględnie-
niem wszystkich krytycznych elementów 
konfi guracji w środowisku klienta.

Wszechstronne 

Integralną częścią Matrix42 Secure Uni-
fi ed Endpoint Management jest moduł 

cyfrowym środowiskiem
pracy jako usługa

Zarządzanie

Wybrane moduły i funkcje oprogramowania SUEM oraz EgoSecure

n  Empirum Client Lifecycle Management – scentralizowane, auto-

matyczne zarządzanie urządzeniami klienckimi (wdrożenie, 

instalacja systemów operacyjnych, dystrybucja oprogramo-

wania, wycofanie sprzętu z eksploatacji).
n  Silverback Enterprise Mobility Management – proste w użyciu, 

skalowalne i bezpieczne zarządzanie smartfonami, tabletami 

i wszystkimi urządzeniami z systemami operacyjnymi An-

droid, ChromeOS, iOS, iPadOS, macOS oraz Windows.
n  Seamless Anywhere Encryption – transparentne szyfrowanie 

plików, folderów i dysków algorytmami AES-256, Triple DES-

192 lub BlowFish-448, bez utraty produktywności (ochrona 

w kontekście artykułu 32 RODO, nakazującego wdrożenie 

środków zabezpieczających przed wyciekiem danych).
n  Pre-Boot Authentication (PBA) – mechanizm weryfi kujący za-

instalowany na urządzeniu system operacyjny i wyrażający 

zgodę na jego uruchomienie. 

n  Application Control – tworzenie czarnych i białych list aplika-

cji, apletów Java i plików DLL, transparentne dla użytkow-

ników końcowych monitorowanie oprogramowania, które 

może zostać uruchomione. 
n  IntellAct Automation (UEBA) – ocena danych zebranych 

z modułów Insight Analysis i Secure Audit oraz uruchamia-

nie predefi niowanych działań zabezpieczających.
n  Device & Access Control – kontrola i zarządzanie dostępem 

do urządzeń zewnętrznych i interfejsów środowiska klienta, 

a także usług chmurowych.
n  Secure Audit – weryfi kacja w czasie rzeczywistym całego 

ruchu przychodzącego i wychodzącego z każdego urządze-

nia końcowego.
n  Insight Analysis – monitorowanie całego ruchu danych w fi r-

mowej sieci, wizualizacja wszystkich procesów związanych 

z ochroną danych.

ŚRODOWISKO IT  JAKO USŁUGA
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Security Orchestration, Automation & 
Response (SOAR). Zapewnia on automa-
tyczne wykrywanie i blokowanie w czasie 
rzeczywistym cyberzagrożeń, bez wpływu 
na produktywność użytkowników. Mecha-
nizm analizy zachowania użytkowników 
i obiektów (User and Entity Behavior Ana-
lytics, UEBA) zwraca uwagę na potencjal-
ne słabe punkty i sugeruje możliwość ich 
optymalizacji. Z  kolei wbudowany mo-
duł szyfrowania zapewnia automatyczną 
ochronę wrażliwych danych przed nieau-
toryzowanym dostępem. 

W większość produktów Matrix42 
wbudowany jest mechanizm Solution-

Builder, który umożliwia tworzenie for-
mularzy oraz wizualnych szablonów 
prezentujących aktualny stan w fi rmie, 
a  także ich łatwe dostosowywanie do 
zmieniającej się sytuacji. Natomiast funk-
cja Workfl ow Studio pozwala na mode-
lowanie procesów metodą „przeciągnij 
i upuść”. Dzięki temu użytkownicy mogą 
w prosty sposób dostosować narzędzie do 
swoich potrzeb.

W skład pakietu Matrix42 SUEM wcho-
dzi funkcja Silverback Enterprise Mobility 
Management, która zapewnia obejmują-
cy całe przedsiębiorstwo mechanizm do 
zarządzania i zabezpieczania wszystkich 
mobilnych urządzeń końcowych z  sys-
temami: Apple iOS, iPadOS, Google An-
droid Enterprise, Samsung Knox, macOS, 
tvOS, ChromeOS oraz Windows. Dostęp-
ne w  nim opcje kontenerów pozwalają 
na ścisłe oddzielenie prywatnych danych 
i aplikacji od wrażliwych danych fi rmo-
wych. Niezależnie od tego czy jest to urzą-
dzenie pracownika (BYOD) czy fi rmowe 
(COPE), może zapewniać bezpieczny do-
stęp do fi rmowych zasobów z wykorzysta-
niem jednorazowych haseł. Dostępna jest 
też funkcja zdalnego uruchamiania pro-
cedury skutecznego usuwania wszystkich 
wrażliwych fi rmowych danych.

Ochrona danych z EgoSecure 
Klienci zainteresowani dodatkowym 
zwiększeniem poziomu zabezpieczeń 
swojej infrastruktury IT z pewnością bę-
dą zainteresowani dostępnym w portfolio 

Matrix42 rozwiązaniem EgoSecure Data 
Protection, które stanowi integralną część 
SUEM. Łączy ono w sobie kontrolę inter-
fejsu, szyfrowanie danych i automatyzację 
działania mechanizmów ochronnych (ba-
zującą na analizie zachowania użytkow-
ników i  kodu). EgoSecure proaktywnie 
chroni dane w urządzeniach końcowych 
przed nieautoryzowanymi użytkownikami 
i automatyzuje inicjowanie działań zabez-
pieczających, aby uniknąć utraty i kradzie-
ży danych.

Do analizy zachowania można wyko-
rzystać narzędzie monitorujące Insight 
Analysis. Na podstawie wyników jego 
pracy szybko wykrywane są nieprawi-
dłowości i  podejmowane odpowiednie 
działania. Ponadto aplikacje i urządze-
nia są klasyfi kowane zgodnie z regułami 
polityki bezpieczeństwa. Wykonywanie 
lub używanie nieautoryzowanych aplika-
cji zostanie wówczas zablokowane. Da-
ne są automatycznie szyfrowane przed 
nieautoryzowanymi użytkownikami. 
Niezabezpieczony dostęp i aplikacje są 
automatycznie blokowane. 

Rozwiązania Matrix42 dostępne są 
w ofercie autoryzowanych dystrybuto-
rów: Exclusive Networks i Stovaris. 

Funkcje opcjonalne

n  Zarządzanie łatami – automatyzacja instalowania poprawek dla różnych wersji 

systemu Microsoft Windows oraz aplikacji ponad 100 innych producentów.
n  Package Robot – proste rozwiązanie do tworzenia pakietów instalacyjnych do 

dystrybucji oprogramowania.
n  Package Cloud – dostęp do ponad 4 tys. chmurowych aplikacji biznesowych (pakiet 

tworzony jest na podstawie zdefi niowanych wcześniej zasad i wytycznych przez 

specjalny zespół doświadczonych ekspertów). 
n  Remote Control/Remote Web Control – usługi zdalnego wsparcia i utrzymania syste-

mów IT, świadczone jako usługa w chmurze lub poprzez lokalny serwer z rejestra-

cją sesji.
n  Endpoint Detection & Remediation (EDR) – blokowanie w czasie rzeczywistym złośli-

wego oprogramowania na poziomie jądra systemu operacyjnego.
n  Data Loss & Leakage Prevention (DLP) – ochrona przed kradzieżą i wyciekiem wrażli-

wych danych z urządzeń końcowych, serwerów plików i chmury, przy użyciu pre-

defi niowanych wzorców wyszukiwania.
n  NextGen Antivirus (NGAV) – ochrona przed znanym i nieznanym złośliwym kodem. 
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Cyberprzestępcy grają na nosie nie tylko właścicielom ma-
łych czy średnich fi rm, ale również koncernów związanych 
z nowymi technologiami. W tym roku na liście ofi ar cyber-

ataków znalazły się między innymi: Nvidia, Uber, Rockstar Games, 
Revolut czy Okta. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że ostatnia z wy-
mienionych fi rm opracowuje rozwiązania do weryfi kacji tożsa-
mości. Skoro z cybergangami nie radzą sobie nawet takie tuzy, aż 
strach pomyśleć, jak wyglądają w starciu z hakerami szanse małych 
i średnich przedsiębiorców. 

Zasadniczy problem polega na tym, że nowoczesne narzędzia 
do ochrony środowisk IT stają się coraz bardziej zaawansowane, 
a do ich obsługi potrzeba wysokiej klasy specjalistów. Tymczasem 
mniejszych fi rm zazwyczaj na nich nie stać, a nic nie wskazuje na to, 
że w najbliższym czasie sytuacja na rynku pracy ulegnie poprawie. 
Jak wynika z raportu „State of Pentesting 2022”, opublikowanego 
przez Cobalt, aż 54 proc. specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa za-
mierza zrezygnować z pracy z powodu przytłaczającej liczby obo-
wiązków. 45 proc. respondentów przyznało, że 
w ich działach brakuje pracowników, zaś 90 proc. 
twierdzi, iż nadmiar obowiązków prowadzi do wy-
palenia zawodowego.

Ogromne pieniądze, jakie można zarobić dzięki 
cyberatakom, przyciągają rzesze chętnych. Z tego 
powodu rynek cyberprzestępczości powoli prze-
kształca się w branżę usług zarządzanych. Thomas 
S. Hyslip, były agent Defence Criminal Investigative Service, uwa-
ża, że bardziej opłacalne z punktu widzenia przedstawicieli „złych 
mocy” jest sprzedawanie narzędzi do popełniania przestępstw niż 

potencjalne korzyści dla ich użytkowników. Taka sytuacja obniża 
barierę wejścia dla początkujących cyberprzestępców do rekor-
dowo niskiego poziomu, a Crimeware as a Service staje się wyjąt-
kowo niebezpiecznym zjawiskiem.

Jak temu zapobiegać? O ile instytucje fi nansowe czy duże kon-
cerny mają dostęp do specjalistów, którzy mogą powstrzymać 
napastników, o tyle MŚP będą zmuszone sięgać po posiłki z ze-
wnątrz. W związku z tym w najbliższych latach należy spodzie-
wać się wzrostu popularności usług takich jak Security as a Service 
(SECaaS). Analitycy MarketsandMarkets prognozują, że ten seg-
ment rynku wzrośnie w skali globalnej z 12,4 mld dol. w 2021 r. do 
23,8 mld w roku 2026. 

Bezpieczeństwo jako usługa zapewnia fi rmom dostęp do wiedzy 
i doświadczenia zewnętrznych podmiotów, które przejmują odpo-
wiedzialność za zarządzanie ochroną cyfrowych środowisk IT oraz 

obsługę ewentualnych incydentów. W zakres usług 
wchodzi monitorowanie bezpieczeństwa i reago-
wanie na ataki, zarządzanie tożsamością, ochrona 
poczty, klasyfi kacja i ochrona informacji, backup 
i przywracanie danych. Oczywiście, wraz z upły-
wem czasu, ta lista będzie się rozszerzać.

SECaaS oprócz tego, że rozwiązuje problem de-
fi cytu specjalistów IT na rynku pracy, nie wymaga 

inwestowania w sprzęt i oprogramowanie. Co więcej, o bezpie-
czeństwo sieci i fi rmowych danych zadbają wysokiej klasy spe-
cjaliści, korzystający z najnowszych narzędzi. To duża odmiana 

Wiele przedsiębiorstw prędzej czy później będzie zmuszonych skorzystać 
z usług zapewniających ochronę środowisk IT. Najpierw jednak muszą 
przełamać niechęć wobec tego specyfi cznego rodzaju outsourcingu.

n Wojciech Urbanek

usług 
ochronnych
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Zaczynają pojawiać 
się pierwsze oferty 
„Zero Trust as 
a Service”.

Zwrot w kierunku 
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Z obserwacji Deloitte’a wynika, że wśród usług bezpieczeństwa 
IT dużym zainteresowaniem cieszą się EDR/XDR. To zupełnie zro-
zumiałe, bowiem producenci tych systemów otrzymują sygnały od 
MŚP, że brakuje specjalistów potrafi ących interpretować informa-
cje przekazywane przez te systemy. W dobie rozwoju usług chmu-
rowych i koncepcji „Zero Trust” zaczyna wzrastać popularność 
usługi IDaaS (Identity as a Service). Potencjał wzrostowy mają rów-
nież usługi SOCaaS (Security Operations Center as a Service) oraz 
BaaS (Backup as a Service). 

Teoretycznie niemal każdy produkt ochronny może być ofe-
rowany w modelu usługowym, a jedyną poważną barierą bywają 
odgórne ograniczenia nakładane na fi rmy i instytucje działające 
w branżach regulowanych. Jednak wciąż istnieją rozwiązania, któ-
re jak na razie nie sprawdzą się w opcji „as a service”. 

– Wiele fi rm szukających produktów do kontroli danych preferu-
je systemy instalowane w lokalnej infrastrukturze, ewentualnie ko-
rzystające z platformy chmurowej jedynie do wprowadzania reguł 
polityki bezpieczeństwa. Rozwiązania typu DLP as a service lub po-
krewne są z tego powodu rzadkością i przynajmniej w regionie Eu-
ropy Wschodniej nie widzimy w ciągu najbliższych 2–3 lat szans na 
fundamentalną zmianę w tym zakresie – mówi Krzysztof Hałgas, 
Managing Director w Bakotechu. 

VPN kontra Zero Trust 
W początkowym okresie pandemii bardzo dużą popularnością 
wśród klientów biznesowych cieszyły się usługi VPN. Wiele fi rm, 
które przeniosły personel z biur do domów, właśnie to rozwiązanie 
postrzegało jako jedyną formę kontroli i zabezpieczenia fi rmo-
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w porównaniu z tym, co można zazwyczaj spotkać w wielu przed-
siębiorstwach, w których z reguły za bezpieczeństwo sieci i danych 
odpowiadają przytłoczeni nadmiarem obowiązków pracownicy 
działów IT. Sytuacja najgorzej przedstawia się w mniejszych fi r-
mach, w których z reguły nie ma osób odpowiedzialnych za infor-
matykę, a ich właściciele wychodzą z założenia, że sprawę załatwi 
proste zabezpieczenie w postaci fi rewalla lub antywirusa. 

Niestety, liczba cyberataków wymierzonych przeciwko fi r-
mom oraz instytucjom działającym w Polsce cały czas wzrasta. 
Według CERT Polska w 2021 r. odnotowano 29 483 unikalnych 
incydentów cyberbezpieczeństwa – o 182 proc. więcej w porów-
naniu z danymi z 2020 r. Wiele przemawia za tym, że w tym ro-
ku nastąpi dalszy wzrost, tym bardziej, że Polska stała się krajem 
przyfrontowym, narażonym na zmasowane ataki rosyjskich ha-
kerów. Poza tym cyberprzestępcy nie pracują w godzinach od 
ósmej rano do szesnastej, a uderzenie może nastąpić o każdej po-
rze dnia i nocy, stąd trzeba zapewnić ochronę 24 godziny na do-
bę. Nie bez przyczyny coraz więcej rodzimych przedsiębiorców 
rozważa skorzystanie z modelu SECaaS, a niektórzy już podpisali 
umowy z usługodawcami. 

– Wzrost zainteresowania usługami SECaaS był spowodowany 
pandemią Covid-19, a później wojną w Ukrainie, które przyczyniły 
się do skierowania większej uwagi na wysoko specjalizowane usługi 
w obszarze bezpieczeństwa, świadczone przez podmioty zewnętrzne. 
Impulsem do rozwoju usług tego typu jest również stale obserwowany 
dynamiczny wzrost liczby ataków hakerskich: phishing, ransomware 
czy ataki na łańcuchy dostaw – mówi Piotr Kamela, starszy mene-
dżer w dziale Risk Advisory w Deloitte.

Zdaniem integratora 

nPaweł Wojno, DCP Team Leader, S&T
Rosnąca popularność chmury hyb-

rydowej czy środowisk wielochmu-

rowych przekłada się na wzrost zain-

teresowania rozwiązaniami Backup 

as a Service. W 2021 roku pożar ser-

werowni jednego z dostawców usług 

dotknął niemal co piąty adres IP hostowa-

ny przez tę fi rmę, w tym 2 proc. wszystkich francu-

skich domen. Ta sytuacja pokazała, że korzystanie 

z rozwiązań chmurowych wymaga racjonalnego 

podejścia do zabezpieczenia danych przechowy-

wanych w ramach tych usług. Niedawny wybuch 

wojny w Ukrainie wywołał większe zainteresowa-

nie usługami związanymi z backupem i disaster 

recovery. Na korzyść tych bazujących na chmu-

rze przemawia to, że ich dostawca odpowiada za 

utrzymanie lokalizacji, w której przechowywane są 

kopie zapasowe oraz za ich bezpieczeństwo. W ta-

kiej sytuacji klienci nie dźwigają na swoich barkach 

utrzymania dodatkowego własnego centrum obli-

czeniowego oraz dbania o prawidłowe i bezpiecz-

ne funkcjonowanie takiej struktury. Ogromną zaletą 

wdrożenia usług BaaS i DRaaS jest także krótki czas 

potrzebny na ich wdrożenie.
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wych danych. Zresztą VPN do dziś w niektórych przedsiębior-
stwach pozostaje istotnym elementem polityki bezpieczeństwa, 
aczkolwiek część z nich zaczyna szukać alternatywy. 

– W ostatnim czasie obserwujemy zmniejszony popyt na usługi 
VPN, co wynika ze zmiany podejścia do kwestii związanych z zapew-
nieniem bezpiecznego zdalnego dostępu. Bardziej nowoczesne przed-
siębiorstwa dążą do modelu VPN-less i wdrożenia 
koncepcji Zero Trust. Takie rozwiązanie zapewnia 
każdemu użytkownikowi końcowemu możliwość 
elastycznego korzystania z wybranych aplikacji z do-
wolnego urządzenia i miejsca, nakładając konteksto-
wą politykę dostępową – mówi Aleksandra Rybak, 
Cybersecurity Sales Specialist w Cisco. 

VPN pozwala użytkownikom uzyskać szeroki 
zdalny dostęp do różnego rodzaju zasobów w śro-
dowisku IT, co niesie ze sobą poważne zagrożenia. 
Natomiast zgodnie z zasadami Zero Trust każdy użytkownik i urzą-
dzenie są traktowane indywidualnie. Zamiast pozwolić pracowni-
kom na swobodę poruszania się po sieci, tworzone są indywidualne 
tunele między użytkownikiem a konkretną aplikacją.

Zdaniem analityków Gartnera model Zero Trust jest szczegól-
nie pożądany w firmach, w których liczba pracowników zdalnych 
wzrosła wykładniczo, co uwypukliło pewne mankamenty w za-
kresie przepustowości i bezpieczeństwa VPN-u. Przy czym źle 
wdrożona architektura bazująca na koncepcji zerowego zaufania 
nie będzie stanowić skutecznej odpowiedzi na ograniczenia VPN. 
Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z bardzo świeżą architek-
turą, o popełnienie błędów nietrudno. 

Co ciekawe, na rynku zaczynają się pojawiać pierwsze oferty Ze-
ro Trust as a Service. Część ekspertów uważa, że Zero Trust nie jest 
produktem ani platformą, lecz strukturą bezpieczeństwa zbudo-
waną wokół koncepcji „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj i zakładaj 
możliwość naruszenia”. Zdaniem analityków Forrester Research 

próba zakupu Zero Trust jako produktu naraża firmy na porażkę. 
Deloitte wprowadziło jednak w bieżącym roku na rynek usługę 
zarządzaną Zero Trust Access, która zabezpiecza komunikację 
między użytkownikami na dowolnym urządzeniu i aplikacjami 
korporacyjnymi, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Również szerzej nieznana holenderska firma ON2IT oferuje Ze-
ro Trust as a Managed Service. Zdaniem Johna Kin-
dervaga, wiceprezesa tego usługodawcy, nadszedł 
czas na nową kategorię cyberobrony bazującej na 
zerowym zaufaniu. Natomiast elementy budujące 
Zero Trust stały się na tyle dojrzałe, że mogą być 
dostarczane w modelu usługowym. Z tego samego 
założenia wychodzą specjaliści z firmy Zscaler, któ-
ra ma w swoim portfolio usługę o nazwie Zscaler 
Private Access, umożliwiającą uprawnionym użyt-
kownikom korzystanie z określonych firmowych 

aplikacji poprzez tworzenie bezpiecznych segmentów pomiędzy 
poszczególnymi urządzeniami i poprogramowaniem.

 
O ile Zero Trust as a Service to nowa usługa, o tyle Backup as a Ser- 
vice (BaaS) dostępny jest już od kilkunastu lat i cieszy się dość dużą 
popularnością szczególnie wśród małych i średnich firm. Ostatni 
okres przyczynił się do jego spopularyzowania, gdyż administrato-
rzy IT musieli opanować chaos związany z migracją pracowników 
z biur do mieszkań, a przede wszystkim chronić dane przetwarza-
ne przez osoby pracujące zdalnie. BaaS wydawał się być tutaj na-
turalnym wyborem. 

– Przedsiębiorstwa borykają się też z ryzykiem przestoju i utraty 
danych, związanym z ograniczonymi zasobami i dostępnością per-
sonelu, jak też zagrożeniem atakami ransomware. Współpraca z do-
stawcami usług zarządzanych, takich jak BaaS i DRaaS, zapewnia 
dostęp do eksperckiej wiedzy i zmniejsza złożoność codziennych ope-
racji – mówi Wojciech Cegliński, Channel Manager Poland and Bal-
tics w Veeam Software. 

Dostawcy usług BaaS utrzymują niezbędny sprzęt oraz aplika-
cje, instalując po stronie klientów agentów backupu lub niekiedy 
urządzenia do backupu. W związku z tym usługobiorca nie musi 
posiadać serwerów, oprogramowania do tworzenia kopii zapaso-

wych czy też deduplikatorów. Inaczej wygląda to w przypadku 
DRaaS, gdzie usługodawca odpowiada nie tylko za ochronę da-

nych, ale również zabezpieczenie sprzętu, który może ulec 
uszkodzeniu w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń loso-

wych, takich jak pożar czy zalanie serwerowni. Tego typu 
usługi, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, a także 
niespotykaną nigdy wcześniej falę cyberataków, powin-
ny cieszyć się dużym popytem. Jednak w Polsce jest on 
wciąż daleki od oczekiwań dostawców. 

– Ze względu na bardzo duże nasycenie polskiego ryn-
ku tanimi rozwiązaniami do backupu danych, możliwo-
ści rozwoju BaaS i DRaaS wydają się być ograniczone 

w stosunku do innych usług bezpieczeństwa IT. Backup 
czy odzyskiwanie danych w chmurze z założenia wycho-

dzą przede wszystkim naprzeciw potrzebom małych i śred-
nich firm, a tak się składa, że akurat one korzystają od wielu 

Przedsiębiorcy 
na ogół nie mają 
zwyczaju korzystać 
z tego, co jest 
optymalne.
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lat z tanich i masowych produktów do ochrony danych – zauważa 
Krzysztof Hałgas.

Według specjalistów przedsiębiorcy wciąż są przyzwyczaje-
ni do tradycyjnych systemów pracujących w środowisku lo-
kalnym. Na ogół nie mają zwyczaju korzystać z tego, co jest 
optymalne, czyli usług dostosowanych do zmieniającego się 
środowiska.

Cienie i blaski MSSP 
Według badań przeprowadzonych przez ESG ponad połowa 
decydentów IT zaobserwowała ogólny wzrost liczby zagrożeń, 
a około jedna trzecia przyznaje, że ich fi rmie brakuje personelu 
i niezbędnego poziomu umiejętności, aby odeprzeć narastającą 
falę ataków. Część z nich zainwestuje w ludzi oraz nowe narzę-
dzia do ochrony danych i sieci, inni skorzystają z usług fi rm zewnę-
trznych (Managed Security Service Provider, MSSP). Według 
specjalistów zajmujących się tematyką cyberbezpieczeństwa 
druga opcja wydaje się być lepszym rozwiązaniem.

– Wykorzystując wiedzę i doświadczenie MSSP uzyskuje się 
lepsze efekty niż działając według zasady „zrób to sam”. Ale 
trzeba mieć silną politykę bezpieczeństwa, ponieważ to ona dyk-
tuje, w jaki sposób produkty i usługi zabezpieczające zostaną osta-
tecznie skonfi gurowane – mówi Brien Posey, MVP Microsoftu, 
wcześniej główny inżynier sieci w Departamencie Obrony Sta-
nów Zjednoczonych.

MSSP mają znacznie łatwiejszą sytuację niż jeszcze kilka lat te-
mu między innymi dlatego, że klienci chętniej z nimi rozmawia-
ją, a czasami nawet mocno angażują się w dyskusje. Dostawcy 
usług nie muszą też przedstawiać abstrakcyjnych przykładów 
cyberataków i ich następstw. Takie incydenty stały się bowiem 
chlebem powszednim. Jak wynika z badania Deloitte, przepro-
wadzonego wśród kadry kierowniczej amerykańskich fi rm, aż 
98 proc. respondentów stwierdziło, że ich fi rmy doświadczyły 
w ciągu roku co najmniej jednego ataku. 

Osobną kwestią jest chęć integratorów do angażowania się 
w MSSP. W Polsce podchodzą do tego tematu z dużą ostrożnością.

– SECaaS coraz dynamiczniej rozwija się w Polsce, jednak dale-
ko nam do skali, jaka występuje w Europie Zachodniej. Małe fi rmy, 
zajmujące się szeroko pojętą opieką informatyczną, oferują usługi 
związane z bezpieczeństwem niejako przy okazji, ale ma to zazwy-
czaj niewiele wspólnego z kompleksowym podejściem do SECaaS czy 
SOC as a Service, głównie z powodów mentalnych i fi nansowych. 
Chociaż oczywiście tego typu usługi mają w Polsce przyszłość –
uważa Łukasz Fijałkowski, Business Development Manager 
w Marken. 

Bakotech ocenia, że w najbliższych trzech latach w Polsce 
i regionie CEE usługi znacznie poszerzą swój zasięg. Szczegól-
nie dotyczy to UTM as a Service, Service Automation czy DRM 
(zarządzanie usługami cyfrowymi), których wzrost wartości ma 
sięgać 20 proc. rocznie. Z dużym optymizmem na rynek globalny 
patrzy wielu analityków. Przykładowo, według ekspertów z Mar-
ketsandMarkets w 2026 r. światowy rynek MSS (Managed Security 
Services) osiągnie wartość 43,7 mld dol. Dla porównania, rok temu 
było to „zaledwie” 22,8 mld dol. Dostawców tego rodzaju usług cze-
ka zatem duże przyspieszenie.  n
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Zdaniem specjalisty
nRobert Dziemianko, PR&Marketing Manager, G Data

Rozwój usług bezpieczeństwa wciąż jest w Pol-

sce zbyt powolny. Wśród tych z naszego 

portfolio największym popytem cieszą się roz-

wiązania do ochrony urządzeń końcowych 

oraz produkty desktop oferowane abonentom 

przez naszych partnerów ISP. Najważniejszą ko-

rzyścią, jaką odnoszą partnerzy świadczący usłu-

gi w modelu MSSP, jest możliwość dotarcia do małych fi rm 

pozbawionych działów IT. Z kolei w przypadku większych 

przedsiębiorstw argumentem może być zdjęcie z nich części 

obowiązków związanych z bezpieczeństwem IT.

nPaweł Wojciechowski, Business Development Manager, 
Fortinet
Popyt na usługi SECaaS systematycznie rośnie, 

jednak wciąż daleko jest do poziomu, jakiego 

byśmy oczekiwali. Są one łatwiejsze w utrzy-

maniu i wdrożeniu, a w wielu przypadkach nie 

wymagają zatrudniania specjalistów, ponieważ 

cały ciężar biorą na siebie usługodawcy. Najpopular-

niejszą usługą SECaaS, świadczoną przez partnerów, którzy 

z nami współpracują, jest zarządzany fi rewall. Dostrzegamy 

również rosnące zainteresowanie rozwiązaniami do ochrony 

poczty oraz aplikacji webowych. 

nAleksandra Rybak, Cybersecurity Sales Specialist, Cisco
Obserwujemy coraz większe zainteresowa-

nie modelem SECaaS wśród polskich klientów. 

Przyczynia się do tego stale pogłębiająca się 

luka kompetencyjna, związana z defi cytem 

specjalistów ds. bezpieczeństwa. Jednocześnie 

rozdrobnienie tego rynku oraz stale zmieniają-

cy się krajobraz cyberzagrożeń wywierają dodatko-

wą presję na działy IT. Dlatego fi rmy coraz częściej zwracają 

się do zewnętrznych dostawców usług, którzy zdejmą z nich 

część obowiązków związanych z ochroną infrastruktury IT 

i cyfrowych zasobów, przy stałym i przewidywalnym w dłuż-

szej perspektywie poziomie kosztów.

nGrzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos
Według raportu „The State of Ransomware 2022” 

już 57 proc. profesjonalistów IT zauważyło 

wzrost liczby cyberataków w ciągu ostatnie-

go roku. Z kolei aż 90 proc. ofi ar ransomware-

’u stwierdziło, że atak negatywnie wpłynął na 

ich działalność. Cyberbezpieczeństwo stało się 

zbyt złożone, aby większość fi rm mogła efektyw-

nie zarządzać tym obszarem we własnym zakresie. 

Po pierwsze, wraz ze stopniem zaawansowania zagrożeń ro-

sną też wymagania dotyczące umiejętności, które pozwalają 

zapewnić ochronę zasobów. Odpowiednią wiedzą dysponują 

tylko nieliczni, a przecież każda fi rma potrzebuje najlepszych 

zabezpieczeń. Po drugie, pamiętajmy o konieczności zapew-

nienia ochrony w trybie 24/7. Usługi SECaaS odpowiadają na 

obie te potrzeby.
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Rynek backupu świadczonego jako 
usługa nieustannie rośnie. Szacu-
je się, że jego wartość w 2026 roku 

sięgnie 17,73 mld dol., a przez najbliższe 
lata średnia roczna stopa wzrostu wynie-
sie ponad 33 proc. Polski producent opro-
gramowania do backupu – firma Xopero 
Software – mocno wkracza na ten rynek 
oferując swoim partnerom kompletną plat-
formę Xopero MSP Backup. Rozwiązanie to 
umożliwia dostawcom usług sprzedaż i za-
rządzanie ochroną danych klientów, a tym 
samym sposób na stworzenie dodatkowego 
źródła stałych, powtarzalnych przychodów 
ze sprzedaży oprogramowania do backupu 
i Disaster Recovery. 

W odróżnieniu od większości rozwią-
zań, platforma Xopero MSP Backup umoż-
liwia sprzedaż zarówno oprogramowania 
do tworzenia kopii zapasowych w chmu-
rze, jak i  on-premise. Partnerzy mają 

możliwość zdalnego zabezpieczenia in-
frastruktury IT o dowolnej wielkości, skła-
dającej z urządzeń końcowych, serwerów, 
usług Microsoft 365, VMware oraz Hyper-
-V, przywracania danych oraz zdalnego Di-
saster Recovery dla zachowania ciągłości 
działania. Ochroną danych i infrastruktury 
IT wszystkich klientów w różnych lokaliza-
cjach można zarządzać z poziomu jednej, 
kompletnej, a jednocześnie bardzo intuicyj-
nej konsoli, dostępnej w przeglądarce. Bez 
wychodzenia z domu i dojazdów do klien-
ta. W ten sam sposób przypisywane są no-
we licencje i obsługiwana płatność za nie.

W platformie Xopero MSP Backup resel-
lerzy mają możliwość natychmiastowego 
tworzenia 30-dniowych kont testowych dla 
swoich klientów. Mogą dynamicznie przy-
znawać licencje, przepinać je między klien-
tami, zdalnie zarządzać ochroną danych, 
podglądać statusy czy zdalnie przywracać 

dane do dowolnej lokalizacji. Dostępna 
jest też funkcja dodawania nieograniczo-
nej liczby magazynów danych – zarówno 
chmurowych, jak i lokalnych. Można też 
kupić przestrzeń w Xopero Cloud Storage 
na potrzeby przechowywania kopii za-
pasowych klientów, replikacji i spełnie-
nia reguły 3-2-1, a tym samym wygodnego 
rozszerzenia oferty o chmurowy magazyn  
danych. 

Backup na sprawdzonych 
podstawach 
Filarem platformy Xopero MSP Backup jest 
sprawdzony produkt, który chroni dane na 
ponad milionie urządzeń u tysięcy klien-
tów z całego świata– Xopero ONE Backup 
& Recovery. Jest to kompletne rozwiąza-
nie do zabezpieczenia danych w dowolnej 
infrastrukturze IT. Oprogramowanie wy-
posażono także w mechanizmy Disaster 

Xopero MSP Backup 
– sposób na zyskowny biznes
Sprzedaż backupu w modelu subskrypcyjnym otwiera zupełnie 
nowe drzwi dostawcom usług działającym w modelu MSP. Ich uwa-
gę z pewnością przyciągnie oferta polskiej firmy Xopero Software, 
której nowa platforma umożliwi stworzenie dodatkowego źródła 
wysokich przychodów i efektywnego biznesu działającego w mo-
delu BaaS (Backup as a Service). 

ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISK IT  JAKO USŁUGA
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Recovery i Business Continuity (BCDR) 
oraz unikalny pakiet Ransomware Protec-
tion. Klient zyskuje dostęp do takich funk-
cji klasy enterprise jak zaawansowane 
szyfrowanie, elastyczna retencja i wersjo-
nowanie, globalna deduplikacja na źródle, 
replikacja, kompresja do 70 proc., testowe 
odtwarzanie, natychmiastowe przywraca-
nie do dowolnej lokalizacji i wiele innych. 
Przejrzysta konsola umożliwia administra-
torom centralne zarządzanie regułami po-
lityki backupu oraz optymalizuje czas ich 
pracy. 

Biznes bez ryzyka
Przewagą platformy Xopero MSP Back- 
up jest zastosowanie modelu pay-as-you-
-go, dzięki któremu partner dokonuje zaku-
pu określonej liczby licencji w momencie, 
w którym ma już chętnych na nie klientów. 
Ten zerowy próg wejścia eliminuje jakie-

Czym Xopero wyróżnia się od światowych liderów 
rynku backupu?
Przede wszystkim dbamy o innowacyjność na-

szych produktów, dobre rozpoznanie potrzeb 

klientów i dopasowanie do nich naszych rozwią-

zań. Jesteśmy w tym skuteczni, ponieważ przez 

ponad 13 lat obecności na rynku udało się nam 

rozpocząć działalność biznesową w ponad 50 

krajach na wszystkich kontynentach, w których 

mamy tysiące zadowolonych klientów. Wśród 

referencyjnych są takie marki jak NHS, Netgu-

ru, Subway, Red czy Ninety One, zaś wśród klu-

czowych partnerów – T-Mobile, Orange i ESET. 

Jednym z przykładów takiego innowacyjne-

go rozwiązania jest Xopero Unified Protection, 

urządzenie stanowiące idealną symbiozę sprzę-

tu i oprogramowania do backupu. Jest ono do-

starczane w modelu plug & protect – wystarczy 

podłączyć do sieci, aby zacząć zabezpieczać 

dowolną infrastrukturę. Klient otrzymuje nieli-

mitowaną liczbę licencji, automatyczne aktuali-

zacje oraz do pięciu lat wsparcia technicznego 

i pięć lat gwarancji NBD onsite na sprzęt.

Jaka jest strategia Xopero dotycząca świadczenia 
usług backupu w modelu MSP?
W tej kwestii również chcieliśmy dość mocno 

wyróżnić się od konkurencji. Naszym partnerom 

udostępniliśmy kompletną i bardzo intuicyjną 

platformę Xopero MSP Backup, dzięki której sa-

mi mogą świadczyć usługi backupu i Disaster 

Recovery, w pełni zdalnie. Mogą sprzedawać 

zarówno rozwiązania do backupu chmurowe-

Trzy pytania do…
Karoliny Rurek-Nowak, 
Presales Engineer, Xopero

Dodatkowe informacje: 
Karolina Rurek-Nowak, Presales Engineer, Xopero

k.rurek-nowak@xopero.com
tel. 530 994 977

kolwiek ryzyko biznesowe. Jest to model 
subskrypcyjny z płatnościami miesięczny-
mi i rocznymi. Ponadto producent zapew-
nia najlepsze ceny na rynku – koszt licencji 
zaczyna się już od 3 zł za użytkownika Mi-
crosoft 365 czy 4 zł za ochronę urządzenia 
końcowego. Dodając do tego możliwość 
zdefiniowania własnej polityki cenowej, 
przełączania licencji między klientami, 
wsparcie producenta oraz wspomniany 
zerowy próg wejścia, stworzenie backupo-
wego biznesu z rekurencyjnymi i stale ro-
snącymi przychodami jest proste i dostępne 
dla każdego dostawcy usług MSP wchodzą-

go, jak i lokalnego – co jest dość unikatowe na 

rynku. Oferujemy im nawet 5-krotnie niższe 

ceny niż konkurencja, możliwość prowadzenia 

własnej polityki cenowej i wysokie marże. Ze-

rowy próg wejścia eliminuje jakiekolwiek ryzy-

ko biznesowe, a sprawdzony produkt, sprzedaż 

subskrypcyjna i wsparcie producenta sprawia-

ją, że stworzenie wysoce zyskownego biznesu 

jest dla nich szybkie i proste.

Wielu producentów rozwiązań do backupu chwa-
li się ostatnio mechanizmami chroniącymi przed 
skutkami ataku ransomware. Jak wygląda to 
w przypadku Xopero?
Oczywiście, wymagania klientów sprawiają, że 

nie sposób nie podążać za tym trendem. Zadba-

liśmy jednak o to, aby nasz pakiet Ransomwa-

re Protection zabezpieczał ich nie tylko przed 

skutkami ataków ransomware, ale również 

chronił przed rozprzestrzenieniem się zagro-

żenia w magazynie. Zapewniamy immutable 

storage, bazujący na technologii WORM, która 

zapobiega modyfikacji lub usunięciu danych, 

czyniąc je odpornymi na ransomware. Xope-

ro ONE przechowuje kopie w formatach nie-

wykonywalnych, co oznacza, że nawet gdy 

ransomware znajdzie się w plikach kopii, zło-

śliwy kod nie będzie mógł zostać uruchomiony 

na magazynie, a zagrożenie nie rozprzestrze-

ni się. Z kolei ograniczony dostęp do danych 

uwierzytelniających magazynu zabezpiecza 

je przed nieupoważnionym przechwyceniem 

przez atakujących.

cego na rynek ochrony danych i Backup as 
a Service

Dodatkowe informacje zamieszczono na 
www.xopero.com w zakładce „Partnerzy”. 
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Rozwiązania Darktrace obserwują zachowanie użytkowników, urządzeń i oprogramowania oraz 
sposób ich interakcji w sieci. Dzięki zaangażowaniu sztucznej inteligencji są w stanie w czasie 
rzeczywistym wykrywać anomalie i reagować na nie.

Darktrace to fi rma założona w 2013 r., 
specjalizująca się w ochronie śro-
dowisk chmurowych przed cyber-

zagrożeniami. Producent obecnie ma dwie 
siedziby, w San Francisco oraz brytyjskim 
Cambridge. W 2020 r. został ogłoszony 
przez Financial Times najszybciej rosną-
cą fi rmą tworzącą narzędzia umożliwia-
jące walkę z  zagrożeniami sieciowymi. 
Darktrace jest pionierem 
w implementacji sztucznej 
inteligencji w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa 
w sieci oraz twórcą tech-
nologii Cyber AI, przezna-
czonej do autonomicznego 
triażu i wstępnej analizy 
zagrożeń. 

Podstawowym modu-
łem całego rozwiązania jest Enterprise 
Immune System, odpowiedzialny za ana-
lizę kopii ruchu w fi rmowej infrastruktu-
rze IT, który na bazie metainformacji wy-
łuskanych z ruchu buduje modele zacho-
wania urządzeń i użytkowników. Kolejny 
moduł, Cyber AI Analyst, służy do zbiera-
nia informacji i wykonywania wstępnego 
śledztwa, które ma odciążać operatorów 
SOC. Bezpośrednio do ochrony różnych 
obszarów infrastruktury IT (urządzeń 
klienckich, serwerów e-mail, sprzętu IoT/
OT, usług chmurowych) służy natomiast 
moduł Respond (wcześniej oferowany pod 
nazwą Antigena). 

Główna konsola Darktrace może być 
dostarczana jako chmurowe rozwiąza-
nie SaaS lub wdrażana jest w lokalnej in-
frastrukturze jako fi zyczne urządzenie. 
Nowoczesny i przejrzysty interfejs użyt-
kownika pomaga analitykom w szybkim 
dotarciu do potrzebnych im informacji 
o incydentach oraz tego, co aktualnie dzieje 

się w fi rmowej sieci. Konsola integruje się 
z fi zycznymi (probe) lub wirtualnymi sen-
sorami (vSensor), które są umieszczane 
w różnych miejscach sieci, jeżeli w przed-
siębiorstwie nie ma scentralizowanej in-
frastruktury sieciowej. 

Darktrace ma również sensor, któ-
ry można zainstalować na urządzeniach 
pracowników zdalnych (cSensor). Dzięki 

temu także oni objęci są 
ochroną w momencie, gdy 
ich połączenie z  inter-
netem nie odbywa się za 
pośrednictwem zaufanej 
infrastruktury. Rozwią-
zanie to jest szczególnie 
przydatne w sytuacji, gdy 
fi rma ma siedziby w wie-
lu różnych lokalizacjach 

i nie jest możliwe skonfi gurowanie kopii 
ruchu z każdej z nich. Darktrace zapewnia 
też integrację z platformami chmurowymi 
(Microsoft 365, Defender, Azure Sentinel, 
Teams i innymi), z którymi interakcja od-
bywa się przez udostępniany przez nie in-
terfejs API. 

Taki zestaw rozwiązań i  narzędzi 
umożliwia zwalczanie nie tylko zagro-
żeń z zewnątrz, ale także wynikających 
z wewnętrznej działalności użytkowni-
ków, które według statystyk wciąż stano-
wią jeden z najbardziej niebezpiecznych 
i  powszechnych wektorów ataku. Źró-
dłem są nieostrożni, niezadowoleni lub by-
li pracownicy, którzy z różnych pobudek 
mogą wykorzystać dostęp do systemów 
wewnętrznych w celach niezgodnych z za-
łożeniami biznesowymi. Samouczą-
ca się sztuczna inteligencja, 
która bez przerwy ana-
lizuje sieciowe zacho-
wanie użytkowników, 

jest obecnie bardzo skuteczną technolo-
gią zdolną do wykrycia ataków zero-day, 
odbiegających od powszechnie znanych 
schematów i nieopisanych sygnaturami. 

Zautomatyzowane 

Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo w  wielu fi rmach są obecnie zbyt 
przeciążone, mają niewystarczające za-
soby, często też brakuje im odpowied-
nich kwalifi kacji wobec coraz bardziej 
zintensyfikowanych, zautomatyzowa-
nych i  nieprzewidywalnych ataków na 
bronioną przed nimi infrastrukturę. Licz-
ba koniecznych do obsługi alertów czę-
sto przytłacza zespoły bezpieczeństwa 

system, który uczy się użytkowników
Darktrace:
ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISK IT  JAKO USŁUGA

Darktrace zapewnia 
interakcję 
z platformami 
chmurowymi poprzez 
interfejs API.
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Łukasz Grudzień,
Presales Engineer, Integrity Partners 

Z przeprowadzonych 
przez nas wielu projektów 
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i wpływa na jakość ich pracy, ogranicza 
również ich zdolność do przewidywania 
przyszłych wektorów ataków, a więc i spo-
sobów na przygotowanie się oraz reago-
wanie na nie. Pewne natomiast jest jedno 
– złożoność cyfrowego biznesu oraz szyb-
kość prowadzenia ataków nowej generacji 
oznacza, że skuteczne zabezpieczenie się 
przed nimi leży już na gra-
nicy ludzkich możliwości. 
Pomocne może okazać się 
zaangażowanie w ten pro-
ces zautomatyzowanych 
mechanizmów bazujących 
na sztucznej inteligencji, 
które dostarcza Darktrace.

Na rynku dostępne są 
różne narzędzia oferujące 
z pozoru podobne możli-
wości i rozwiązania, ale ich 
skuteczność bywa dyskusyjna. Ich sposób 
działania często uzależniony jest od pre-
defi niowanych modeli ataków i historycz-
nych danych. Oczywiście, nadal w ogólnym 
rozrachunku działają one szybciej niż 
człowiek, ale mogą często generować duże 
ilości fałszywych alarmów i wymagać du-
żo czasu analityków w celu odpowiedniej 
konfi guracji. Kolejny problem to niepo-
trzebne blokowanie niegroźnych obiektów 

w kwarantannie, a jednocześnie „ślepota” 
na prawdziwe i bardzo szybko rozprze-
strzeniające się ataki. Dzieje się tak ze 
względu na to, że obecnie podejście sy-
gnaturowe jest przestarzałe i nieskutecz-
ne z powodu relatywnie łatwych metod 
jego obejścia. 

Remedium na takie problemy jest 
platforma automatyczne-
go reagowania na zagroże-
nia Darktrace Respond. 
Wykorzystuje ona sztucz-
ną inteligencję, podejmują-
cą autonomiczne decyzje, 
na bazie mechanizmów ma-
szynowego uczenia. W ciągu 
kilku sekund, z chirurgiczną 
precyzją neutralizuje szybko 
zmieniające się i nieprzewi-
dywalne ataki, przy zacho-

waniu pełnej działalności operacyjnej 
chronionej fi rmy. Respond potrafi  zablo-
kować potencjalny atak bez „wycinania” 
zaatakowanego obiektu z  normalnego 
funkcjonowania biznesowego. Blokowa-
ny użytkownik może nawet nie być świa-
domy, że w danej chwili znajduje się pod 
działaniem osłony dostarczanej przez 
moduł Respond. 

Mechanizm autonomicznego reago-
wania nie ogranicza się tylko do ochrony 
urządzeń końcowych, ponieważ celem 
atakujących rzadko jest pojedyncza stacja 
użytkownika. Dlatego opieką i inteligent-
ną analizą objęte mogą zostać różne śro-
dowiska – serwery poczty elektronicznej, 
narzędzia do współpracy, korporacyjna 
sieć, systemy chmurowe, a także rozwiąza-
nia IoT. Wbudowane w Respond rozwią-
zanie uczenia maszynowego nieustannie 
zbiera informacje o tym, jak funkcjonują 
poszczególne urządzenia w fi rmie. Wszel-
kie odstępstwa od wcześniej zarysowanej 
normy są skrupulatnie wyłapywane, zaś 
notyfi kacja dotycząca takiej sytuacji na-
tychmiast wysyłana jest do działu bezpie-
czeństwa, łącznie z wdrażanymi w czasie 
rzeczywistym działaniami zapobiegaw-
czymi. Takie podejście ułatwia przeciw-

działanie nowym rodzajom zagrożeń (np. 
ransomware), ukierunkowanym 

kampaniom phishingowym, 
a także atakom APT wyko-

rzystującym podatności 
typu zero-day. 

Klienci zainteresowani przetestowa-
niem rozwiązań Darktrace mogą skorzy-
stać ze świadczonej przez jej partnera 
– Integrity Partners – w pełni bezpłatnej 
usługi Proof of Value. W  procesie POV 
może wziąć udział jak największe grono 
potencjalnych użytkowników – od opera-
torów SOC, przez analityków L1 i L2, aż po 
sieciowych specjalistów. 

Skuteczne 
zabezpieczenie 
przed atakami 
leży na granicy 
ludzkich 
możliwości.
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Dzięki świadczonej przez partnerów G DATA usłudze Managed Endpoint Security klienci mogą 
skupić się na codziennej pracy, bowiem kwestie związane z bezpieczeństwem IT pozostawione 
są ekspertom producenta, co przekłada się na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Wramach usługi Managed End-
point Security partnerzy 
współpracujący z G DATA Soft-

ware przejmują odpowiedzialność za za-
dania związane z wdrażaniem rozwiązań 
ochronnych na urządzeniach końcowych, 
ich konfi guracją, a także bieżącą obsługą. 
Są również bezpośrednim kontaktem dla 
klientów w kwestiach związanych z licen-
cjami czy w sprawach pomocy technicz-
nej. Dla integratorów oraz fi rm oferujących 
usługi IT, które dbają o  bezpieczeństwo 
wielu klientów i zarządzają ich siecią fi r-
mową, producent wyposażył rozwiąza-
nia Managed Endpoint Security i Endpoint 
Protection Business w funkcję multitenancy.

Zabezpieczane systemy operacyjne klien-
tów są podłączane do serwerów zarządza-
jących, zapewniających scentralizowaną 

kontrolę oraz zaopatrywanie poszczegól-
nych urządzeń w aktualizacje. Serwery mo-
gą być utrzymywane przez partnera G DATA 
w wybranych przez niego centrach danych 
lub umieszczone w chmurze zarządzanej 
przez producenta. Dzięki temu klienci nie 
tylko oszczędzają na kosztach utrzymania 
serwera (nie ma konieczności dokonywa-
nia kosztownych zakupów i amortyzowa-
nia własnego sprzętu), ale także nie muszą 
martwić się o jego dostępność i konserwację. 
Konsola zarządzająca dostępna jest w chmu-
rze, zaś każdy klient zyskuje dostęp do rapor-
tów. Koszty licencji są rozliczane co miesiąc, 
a opłata dotyczy tylko dokładnej liczby ak-
tywnych licencji.

Standardowo w ramach usługi G DATA 
Managed Endpoint Security zapewniana 
jest ochrona antywirusowa (realizowana na 
bazie sygnatur, jak też zaawansowanych me-
chanizmów sztucznej inteligencji), antyran-
somware, zabezpieczenie przed eksploitami, 
kontrola zachowania się aplikacji, fi rewall, 
moduł bezpiecznej bankowości interneto-
wej (BankGuard), ochrona przed spamem, 
kontrola treści i dostępu do internetu itp. 
Rozwiązanie to dostępne jest dla klientów 
Windows, macOS i Linux. 

W ramach standardowej opłaty możliwe 
jest również skorzystanie z funkcji Exchan-
ge Mail Security, która udostępnia fi ltr an-
tywirusowy i antyspamowy dla Microsoft 
Exchange Server (2013 i nowsze). Opcjo-
nalnie natomiast dostępne są fi ltry anty-
wirusowe i  antyspamowe dla serwerów 
pocztowych Linux bazujących na Postfi x 
i  Sendmail (funkcja Linux Mail Security 
Gateway) oraz dla bram internetowych opar-
tych na Squid (funkcja Linux Web Security 
Gateway). 

Ciekawym rozwiązaniem jest stworzo-
na przez G DATA funkcja Virtual Remote 

Scan Server (VRSS), zapewniająca wspar-
cie dla platform wirtualizacyjnych Micro-
soft Hyper-V i VMware vSphere. Polega ona 
na wykorzystaniu odrębnego, centralnego 
serwera skanowania w celu zaoszczędze-
nia zasobów wirtualnych (w każdej maszy-
nie wirtualnej wdrożony jest tylko moduł 
LightAgent). Dodatkową oszczędność mo-
cy serwera wirtualizacyjnego zapewnia 
również fakt, że sygnatury zagrożeń syn-
chronizowane są jedynie pomiędzy serwe-
rem zarządzającym a serwerem zdalnego 
skanowania. 

Więcej informacji dostępnych jest na stro-
nie gdata.pl/business/cloud.

Wygodne zarządzanie  

Dodatkowe informacje:
Dział Handlowy G DATA, tel. (94) 37-29-650,

sales@gdata.pl

ochroną urządzeń końcowych

Robert Dziemianko,
Marketing Manager, 
G DATA Software

stwo w liczbach 2022”, 

n  Przesyłanie danych do zewnętrznych 

rozwiązań typu SIEM, takich jak Gray-

log, Splunk, Syslog

n  Funkcja Heartbeat sygnalizuje problemy 

komunikacyjne między urządzeniem 

klienckim a serwerem zarządzającym 

n  Zapisywanie zdarzeń dotyczących 

bezpieczeństwa w dziennikach systemu 

Windows

n  Rozszerzone informacje analityczne 

o incydentach bezpieczeństwa

n  Rejestrowanie zmian ustawień klienta 

w logach serwera G DATA

n  Zredukowanie wykorzystania procesora 

i pamięci

n  Przeniesienie całego rozwiązania na 

platformę .NET Framework 4.8 w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa

G DATA 
Business Solutions – nowości
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SonicWall zaprasza swoich partnerów do współpracy przy świadczeniu klientom własnych usług 
z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu SonicWall MSSP lub zapewnianych bezpośred-
nio przez producenta pod nazwą SECaaS.

Przy coraz większym poziomie wyrafi -
nowania cyberzagrożeń przedsiębior-
stwa szukają proaktywnych sposobów 

zabezpieczenia swoich środowisk IT 
– chmurowych, hybrydowych i on-premi-
se. Coraz częściej skłonne są do skorzysta-
nia z usług zarządzania bezpieczeństwem 
świadczonych przez fi rmy trzecie (MSSP), 
aby zapewnić sobie najlepszą w swojej kla-
sie ochronę przed cyberzagrożeniami.

Dla partnerów zainteresowanych takim 
modelem współpracy powstał program 
SonicWall MSSP, w ramach którego mogą 
wzbogacić swoją ofertę usług bezpieczeń-
stwa o dostęp do zestawu profesjonalnych 

rozwiązań zapewniających inteligentne wy-
krywanie zagrożeń, z licencjami rozlicza-
nymi w modelu abonamentowym. W ten 
sposób dostępne są usługi centralnego za-
rządzania bezpieczeństwem urządzeń koń-
cowych, sieci i poczty elektronicznej, które 
zapewnia obniżenie kosztów operacyjnych. 

Uczestniczący w programie SonicWall 
MSSP partnerzy mają możliwość bran-
dingu swoich usług oraz (w imieniu swo-
ich klientów) uzyskują dostęp do wsparcia 
świadczonego przez producenta. Na porta-
lu partnerskim znajdują się także specjali-
styczne szkolenia MSSP w ramach projektu 
SonicWall University. Więcej informacji 
dostępnych jest na stronie sonicwall.force.
com/partner.

Siostrzanym wobec SonicWall MSSP pro-
gramem partnerskim jest SonicWall Secu-
rity-as-a-Service (SECaaS). Korzystający 
z niego integratorzy mogą wdrażać rozwią-
zania ochronne SonicWall w siedzibie swo-
ich klientów, ale rozliczenie za nie następuje 
w ramach miesięcznej subskrypcji, bez po-
noszonych przez klienta jednorazowych 
inwestycji. Gwarantuje to partnerom comie-
sięczny strumień przychodów. Urządzenia 
te objęte są kompleksowym zarządzaniem 
i raportowaniem oraz całodobową pomocą 
techniczną. Kupujący usługę klient podpi-
suje jednoroczną umowę zobowiązującą go 
do uiszczania comiesięcznego abonamen-
tu. Po jej upływie klient może zrezygnować 
z  umowy z  zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, zaś partner może 
decydować czy zaproponować klientowi 
wymianę sprzętu na nowszy lub inny model. 
W ramach pakietu SECaaS oferowane są 
kompleksowe usługi ochrony sieci, które 

łączą w sobie rozwiązania antywirusowe, 
antyszpiegowskie, zapobieganie włama-
niom, inteligentną kontrolę aplikacji, fi ltro-
wanie treści, aktualizacje oprogramowania 
sprzętowego oraz wielosilnikowe środo-
wisko sandbox Capture Advanced Threat 
Protection (ATP). W ten sposób powsta-
je dodatkowa warstwa ochrony, umożli-
wiająca wykrywanie i powstrzymywanie 
nieznanych ataków typu zero-day, w tym 
ransomware. Opcjonalnie dostępne jest tak-
że wydajne i intuicyjne rozwiązanie Capture 
Security Center (CSC) do szybkiego wdra-
żania fi rewalli SonicWall u klientów oraz 
centralnego zarządzania usługami i użyt-
kownikami, co przekłada się na zmniejsze-
nie bieżących kosztów administracyjnych.

Zaangażowani w  program SonicWall 
Security-as-a-Service partnerzy, oprócz 
klasycznych usług zarządzania bezpie-
czeństwem, rozliczanych w modelu sub-
skrypcyjnym, mogą zapewniać swoim 
klientom szczegółowe miesięczne lub 
kwartalne raporty zawierające informacje 
dotyczące zablokowanych ataków, a także 
dane analityczne i wskazówki dotyczące 
konfi guracji infrastruktury sieciowej. Je-
śli zajdzie taka potrzeba, mają także dostęp 
do specjalistów ds. bezpieczeństwa fi rmy 
SonicWall, jak również wsparcia w przy-
padku najbardziej zaawansowanych i roz-
ległych ataków. 

od partnerów SonicWall 
Bezpieczne usługi 

n  Programem SECaaS objęte jest całe 

portfolio produktów SonicWall – od naj-

mniejszego do największego fi rewalla.

n  Po zakończeniu początkowego, 12-mie-

sięcznego okresu korzystania z usługi, 

klient może zwiększyć lub zmniejszyć 

skalowalność swojej zapory, aby dopa-

sować ją do swoich wymagań, a także 

zyskuje prawo do wdrożenia nowszego, 

bardziej wydajnego sprzętu. 

n  Rozliczenie za wszystkie urządzenia 

i świadczone usługi odbywa się w cyklu 

miesięcznym.

n  Klienci mogą łatwo rozpocząć korzy-

stanie z dodatkowych usług, takich jak 

high availability, DPI SSL, VPN i in.

n  Brak potrzeby przeprowadzania bada-

nia wiarygodności i zdolności fi nan-

sowej przedsiębiorstwa klienta (due 

diligence).

n  Możliwość zachowania linii kredyto-

wych na inne potrzeby biznesowe. 

Kluczowe różnice 
między usługą SonicWall SECaaS 

a fi nansowaniem/leasingiem
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Dodatkowe informacje:
Eryk Doliński, 

Security Business Development Manager, Ingram Micro
eryk.dolinski@ingrammicro.com
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Acronis Cyber Protect Cloud to 
pierwsze w branży rozwiązanie, 
które w  ramach jednego agenta 

i jednej konsoli łączy w sobie sfery: cyber-
bezpieczeństwa, ochrony danych i zarzą-
dzania urządzeniami końcowymi. Takie 
podejście znacznie zmniejsza ilość zaso-
bów potrzebnych do prowadzenia dzia-
łalności, ponieważ platforma udostępnia 
użytkownikom wiele narzędzi. Ponadto 
zapewnia MSP łatwe możliwości sprzeda-
ży dodatkowej w celu zwiększenia rentow-
ności. Mogą oni stać się także hurtowymi 
dostawcami usług dla innych sprzedaw-

ców detalicznych (do tego celu służy funk-
cja zarządzania sprzedawcami).

Acronis Cyber Protect Cloud jest ła-
twy do wdrożenia dzięki automatyczne-
mu wykrywaniu maszyn i mechanizmowi 
zdalnej instalacji agenta. Ogranicza pra-
ce administracyjne dzięki scentralizowa-
nemu, wielodostępnemu, grupowemu 
zarządzaniu oraz wbudowanym bez-
piecznym połączeniom zdalnym, stoso-
wanym w celu zapewniania pomocy.

Service Providerzy mogą skuteczniej 
śledzić i planować swoją pracę dzięki gro-
madzeniu katalogu sprzętu wykorzysty-

wanego przez klienta, śledzeniu zmian, 
ocenie podatności oraz scentralizowane-
mu monitorowaniu i raportowaniu z jed-
nego miejsca. Rozwiązanie to znacznie 
ułatwia im prowadzenie codziennych 
zadań, ponieważ zintegrowane jest z naj-
popularniejszymi narzędziami typu Re-
mote Monitoring & Management (RMM) 
i Professional Services Automation (PSA) 
takich producentów, jak: Autotask, Con-
nectWise, Kaseya, Atera, Plesk, cPanel, 
CloudBlue i AppDirect.

Chmura otwiera nowe 

Każdy klient może mieć inne preferencje 
dotyczące tego, czy chce przechowywać 
swoje dane lokalnie czy w chmurze. Acro-
nis oferuje Service Providerom możliwość 
utworzenia kopii zapasowej w chmurze 
hostowanej przez Acronis, Google lub Mi-
crosoft, w chmurze klienta lub w zasobie 
pamięci masowej w sieci lokalnej. 

Dzięki zaangażowaniu chmury w pro-
ces tworzenia kopii zapasowych możli-
we stało się też realizowanie scenariuszy 
zapewniających wysoką dostępność śro-
dowisk IT, które wcześniej leżały poza za-
sięgiem małych i średnich fi rm. Jednym 
z nich jest odtwarzanie danych do zaso-
bów znajdujących poza siedzibą fi rmy po 
wystąpieniu katastrofy naturalnej (po-
żar, zalanie, zawalenie się budynku), roz-
ległym cyberataku lub poważnej awarii. 

Acronis Cyber Protect Cloud zapew-
nia najlepszą w swojej klasie technolo-

Acronis:
cyfrowa ochrona 
w chmurze
Acronis już od paru lat promuje wśród partnerów model Managed 
Service Provider, w którym to oni przejmują dominującą rolę 
w kształtowaniu oferty dla swoich klientów. Pomaga im w tym 
wysoce skalowalna platforma Cyber Protect Cloud, umożliwiająca 
zarządzanie i pełną ochronę fi rmowych środowisk IT. 

n  Advanced Security – zintegrowana 

ochrona przed złośliwym oprogramo-

waniem, filtrowanie adresów URL, 

zapobieganie exploitom

n  Advanced Backup – wykonywana 

w trybie ciągłym kopia danych, także 

z takich systemów jak SAP HANA, 

Oracle DB, MariaDB, MySQL i klastrów 

aplikacji

n  Advanced Disaster Recovery – 

zarządzanie przywracaniem 

środowiska IT do pracy po awarii 

lub katastrofie, przełączanie awaryjne 

systemów produkcyjnych, VPN typu 

site-to-site

DODATKOWE MODUŁY 
Advanced Packs dla usługi Acronis Cyber Protect Cloud

n  Advanced Email Security – zabezpie-

czenie przed spamem, phishingiem, 

atakami z włamaniem do poczty 

służbowej (BEC), zaawansowanymi 

trwałymi zagrożeniami (APT) i atakami 

typu zero-day

n  Advanced File Sync and Share – usługa 

synchronizacji i udostępniania plików 

zapewniająca pełną kontrolę nad 

lokalizacją danych

n  Advanced Management – zarządzanie 

instalowaniem aktualizacji oprogra-

mowania, wprowadzanie poprawek 

w sposób bezpieczny dla systemu, 

monitoring stanu dysku twardego

ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISK IT  JAKO USŁUGA
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gię ochrony przed atakami ransomware, 
wzmocnioną mechanizmami wykrywa-
nia bazującymi na sztucznej inteligencji 
i analizie zachowania kodu, które ukie-
runkowane są na ataki typu „zero-day”. 
Oferuje także ochronę przed utratą istot-
nych danych przez kontrolę urządzeń. 
Zarówno agenty na urządzeniach końco-
wych, jak też zabezpieczone przez Acro-
nis Cyber Protect Cloud dane są chronione 
w specjalny sposób, aby uniemożliwić ich 
modyfi kację przez ransomware. 

Usługę Acronis Cyber Protect Cloud 
można uzupełnić o dodatkowe modu-
ły Advanced Packs, które rozszerzają jej 
funkcjonalność (szczegółowe informacje 
w ramce obok). Jednym z najważniejszych 
jest Advanced Security, który rozszerza 
ochronę stacji roboczych o pełne zabez-
pieczenie przed złośliwym oprogramo-
waniem oraz różnego rodzaju atakami 
i technikami wykorzystywania podatno-
ści. Zwiększa szybkość i dokładność wy-
krywania, zapewniając jednocześnie brak 
fałszywych powiadomień. Zaangażowa-
nie w ten proces chmury Acronis Cloud
powoduje, że możliwe jest dokładne ska-
nowanie bez nadmiernego obciążania 
urządzeń końcowych, a  jednocześnie 
w ten sposób powstaje baza danych zagro-
żeń, która zapewnia zwiększenie skutecz-
ności ich wykrywania. 

Acronis Cyber Protect Cloud może być 
też wyposażony w mechanizm oceny po-
datności urządzeń końcowych na zagro-
żenia. Funkcjonalność tę rozbudowuje 
dodatek Advanced Management, który 
automatyzuje proces instalowania aktu-
alizacji oprogramowania, przez co odcią-

Jakiego rodzaju fi rmy najchętniej widzielibyście 
w roli partnerów Acronisa z tytułem Managed 
Service Provider?
To może być każdy podmiot, który zajmuje się 

sprzedażą rozwiązań informatycznych. I nie-

koniecznie musi mieć wielkie doświadczenie 

w oferowaniu usług. Ważne, żeby taki partner 

był otwarty na nowości, umiał przedstawić 

klientowi korzyści z być może nietypowego 

dla niego sposobu ochrony danych i zarzą-

dzania nimi, a także był otwarty na chmurę 

i umiał o niej entuzjastycznie opowiadać. Na-

tomiast nie oznacza to, że zmuszamy klientów 

do przechowywania danych w chmurze – za-

lecamy to, aby mieli gwarantowany dostęp 

do danych w przypadku rozległej katastrofy 

lub awarii, ale oczywiście mogą oni korzy-

stać z praktycznie każdego rodzaju nośnika 

danych we własnym środowisku lub centrum 

danych partnera. Integratorom zapewnia-

my możliwość zarządzania z jednej konsoli 

wszystkimi aspektami związanymi z obsługą 

klienta – biznesowymi i technicznymi. 

Jaki jest największy wyróżnik partnerskiego mo-
delu usługowego w porównaniu z tradycyjnym?
W klasycznym modelu partner znajduje po-

tencjalnego klienta, zgłasza się do producenta 

w celu zarejestrowania projektu i otrzymania 

preferencyjnej ceny. Jeśli spóźni się kilka mi-

nut, projekt może zarejestrować konkurent 

i szansa przepada. Z kolei po zakończeniu 

wdrożenia często kontakt z klientem się ury-

wa i trudno jest mu zaoferować kolejne pro-

dukty, których – jak mu się wydaje – wcale nie 

potrzebuje. Tymczasem fi rma z tytułem Ma-

naged Service Provider nie funkcjonuje jako 

pośrednik w sprzedaży, ale dostawca usługi. 

Nie musi za każdym razem zgłaszać się do nas 

i rejestrować projektu. Jeżeli ma podpisany 

Trzy pytania do…
Artura Cyganka,
Regional Managera na region Europy Wschodniej w Acronis 

Dodatkowe informacje:
Artur Cyganek,

Regional Manager Eastern Europe, Acronis
artur.cyganek@acronis.com

ża dostawców usług. Zastosowano w nim 
technologię fail-safe patching (zapewnia 
automatyczne tworzenie kopii zapaso-
wej systemu przed procesem aktualizacji, 
by umożliwić łatwe odzyskanie systemu 
w stabilnej wersji na wypadek, gdyby ak-
tualizacja spowodowała problemy). 

kontrakt z klientem na obsługę IT w określo-

nym zakresie, wyeliminowane jest też ryzyko, 

że nagle tę współpracę zaburzy konkurencja. 

Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa dla 

obu stron, chociaż oczywiście to partner mu-

si starać się, aby obsługa jego klienta stała na 

jak najwyższym poziomie. My w tej sytuacji 

dostarczamy partnerowi najlepsze narzędzia, 

z których buduje własny produkt i oferuje go 

jako usługę. 

Jaką politykę cenową wobec klientów rekomen-
dujecie partnerom Managed Service Provider?
Dajemy im pełną elastyczność. To oni naj-

lepiej znają swoich klientów i wiedzą co dla 

nich będzie najkorzystniejsze. My zapew-

niamy stałe ceny w okresie trwania umowy, 

a więc partner wie, że nie spotkają go żadne 

niespodzianki. Dzięki modelowi „white label” 

może nawet zamienić nasze logo na własne. 

I to od niego zależy, czy będzie rozliczał się za 

tę usługę w modelu miesięcznym, kwartalnym 

czy rocznym. Natomiast naszym zadaniem 

jest dostarczenie profesjonalnych narzędzi, 

dzięki którym partner będzie mógł stworzyć 

własną usługę i przedstawić ją klientowi. Sta-

ramy się, żeby były one jak najbardziej uni-

kalne – naszym wyróżnikiem na rynku jest to, 

że w ramach jednej platformy możliwe jest 

backupowanie i archiwizowanie danych, za-

pewnienie ochrony przed złośliwym kodem, 

aktualizowanie systemów operacyjnych i apli-

kacji oraz tworzenie procedur disaster reco-

very. A wkrótce ta funkcjonalność zostanie 

jeszcze rozszerzona. Dla klientów dostęp do 

platformy o takiej różnorodności jest bardzo 

wygodny, więc istnieje małe ryzyko, że gdy 

już raz zaczną współpracę, to z niej zrezygnu-

ją. Musieliby wówczas wdrożyć kilka innych 

rozwiązań od różnych dostawców. 
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Sophos zdecydował o intensyfi kacji swoich działań w zakresie świadczenia usług cyberbezpie-
czeństwa. Stają się one strategicznym fi larem w portfolio producenta, chociaż dotychczasowe 
rozwiązania ochronne dla urządzeń końcowych, serwerów czy sieci i usług chmurowych pozo-
staną bardzo ważnym elementem oferty.

Sophos jest światowym liderem w au-
tomatycznym wykrywaniu i  za-
trzymywaniu zagrożeń. Badania 

przeprowadzone przez AV-TEST wska-
zują na skuteczność w tym zakresie, wy-
noszącą 99,98 proc. Jednak ze względu na 
zmianę technik prowadzonych ataków 
oraz wzrost ich złożoności nie wszystkie 
zagrożenia można powstrzymać w auto-
matyczny sposób. 

Dzieje się tak dlatego, że cyberprze-
stępcy do prowadzenia swoich kampa-
nii coraz częściej wykorzystują legalne, 
popularne oprogramowanie, skradzione 
dane uwierzytelniające, jak też nikomu 
nieznane, a przez to niezałatane podatno-
ści. Dzięki temu unikają automatyczne-
go wykrycia, co wprowadza konieczność 
zaangażowania specjalistów oraz mecha-

nizmów sztucznej inteligencji i  innych 
współpracujących ze sobą narzędzi w ce-
lu wykrycia zagrożenia, zbadania go i za-
reagowania w odpowiedni sposób. 

Niewiele fi rm jest w stanie zapewnić 
tak skuteczną ochronę samodzielnie, 
dlatego zmuszone są do współpracy ze 
specjalizującymi się w tym zakresie do-
stawcami usług bezpieczeństwa. Szcze-
gólnie w sytuacjach, w których potrzebne 
jest zaangażowanie eksperta. Sophos ma 
takie usługi w swojej ofercie już od kil-
ku lat, a obecnie intensywnie promuje je 
wśród swoich klientów, jak też zachęca 
integratorów i fi rmy z kategorii Managed 
Service Provider, aby współuczestniczy-
li w tej akcji, chociażby poprzez udział 
w programie partnerskim Sophos MSP 
Connect. 

Program ten został skonstruowany tak, 
aby partnerzy mogli zaspokoić wszyst-
kie potrzeby swoich klientów związane 
z bezpieczeństwem, dotyczące ochrony 
urządzeń końcowych, serwerów i zaso-
bów chmurowych. MSP Connect umoż-
liwia sprzedaż licencji terminowych 
w ramach jedno-, dwu- lub trzyletnich 
subskrypcji (opłacanych w modelu mie-
sięcznym), oferuje też opcję rozliczeń 
zbiorczych. Finalnie ułatwia klientom 
stworzenie całościowej, długoterminowej 
strategii bezpieczeństwa, a  partnerom 
czerpanie z niej systematycznych zysków. 

Uczestniczący w programie MSP Con-
nect partnerzy mogą obsługiwać środo-
wiska wszystkich swoich klientów za 
pośrednictwem ujednoliconej konsoli 
zarządzania Sophos Central, bazującej 
na chmurze i  wyposażonej w  intuicyj-
ny interfejs. Umożliwia ona pełen wgląd 

w stan usług oraz status bezpieczeństwa 
urządzeń. Zapewnione są też narzędzia 
automatyzujące instalację współpracują-
cego z platformą Central agenta Sophos 
u wszystkich klientów. Łatwość dodawa-
nia do niej kolejnych klientów oraz usług 
ochronnych bezpośrednio przekłada się 
na zwiększenie wydajności operacyjnej. 
Otwiera też drogę do sprzedaży kolejnych 
rozwiązań fi rmy Sophos.

Jednak nie wszyscy integratorzy są go-
towi, aby samodzielnie świadczyć swoim 
klientom usługi zabezpieczania ich infra-
struktury IT. Nie oznacza to jednak, że bę-
dą wykluczeni z możliwości zaspokojenia 
ich potrzeb. Sophos ma w ofercie usługę 
MDR (Managed Detection and Response), 
w ramach której specjaliści producen-
ta identyfi kują zagrożenia w środowisku 
klienta i je neutralizują. Do tego celu wy-
korzystują sztuczną inteligencję i uczenie 
maszynowe, a także wiedzę ekspertów 
z grupy Sophos X-Ops, dzięki czemu śred-
ni czas zaobserwowania działalności, któ-
ra może być szkodliwa, jest krótszy niż 
minuta, zaś jej zbadanie trwa 25 minut. 
Jeżeli diagnoza okaże się poprawna, to 
średni czas do pełnej neutralizacji wyno-
si 12 minut, co łącznie daje rekordowy wy-
nik 38 minut. Tak imponujące osiągnięcie 
jest możliwe dzięki tysiącom godzin do-
świadczenia specjalistów Sophos.

Sophos: 

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos  

grzegorz.nocon@sophos.com

cyberbezpieczeństwo jako usługa

Grzegorz Nocoń,
inżynier systemowy, 
Sophos 

ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISK IT  JAKO USŁUGA
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Firma ATEN rozszerzyła portfolio rozwiązań dla przedsiębiorstw o nową serię przełączników 
Secure KVM. Urządzenia zgodne są z powszechnie uznanymi w branży standardami Common 
Criteria oraz NIAP Protection Profi le.

Placówki rządowe oraz przedsię-
biorstwa przetwarzające duże ilości 
wrażliwych danych wciąż muszą 

stawiać czoła rosnącej skali zagrożenia 
dla ich środowisk IT. Popełniane są zarów-
no podstawowe błędy, jak wykorzystanie 
niezmienianych od dawna lub identycz-
nych haseł do kluczowych systemów, jak 
też wprowadzane są do infrastruktury 
urządzenia trudne w zarządzaniu, cho-
ciażby w ramach projektów Internetu 
Rzeczy (IoT). Takie podejście pozosta-
wia otwarte drzwi dla cyberprzestępców, 
którzy tylko czekają na nadarzającą się 
okazję. 

Jednym z najtrudniejszych aspektów 
związanych z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa są kwestie dotyczące zdalnego dostę-
pu do infrastruktury IT, jakże potrzebnego 
w dobie pracy zdalnej i hybrydowej. Po-
pularne, stosowane do tego celu oprogra-
mowanie jest podatne na ataki. Poza tym 
w przypadku wielu tzw. zamkniętych roz-
wiązań nie można dokonać jego instala-
cji. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzają 
się przełączniki KVM, które umożliwiają 
skonsolidowanie dostępu do wielu stacji 
roboczych i innych urządzeń za pomocą 
jednej klawiatury, monitora i myszy (kon-
sola KVM).

Producentem tego typu rozwiązań od 
ponad 40 lat jest tajwańska fi rma ATEN. 
W tym roku rozszerzyła ona swoją ofer-
tę o przełączniki z rodziny Secure KVM 
– wyposażone w dodatkowe mechanizmy 
zapewniające fi zyczną i cyfrową ochro-
nę. Urządzenia te przeznaczone są do 
wykorzystania przez placówki rządowe, 
wojskowe, wywiadowcze, jak też przed-
siębiorstwa przetwarzające poufne dane. 
Warto zainteresować nimi przede wszyst-
kim podmioty medyczne, których pracow-

nicy muszą często przełączać się między 
prywatnymi informacjami dotyczący-
mi pacjentów, a danymi niewrażliwymi. 
Wiele rygorystycznych obostrzeń, także 
defi niowanych przez prawo, obowiązuje 
również fi rmy z branży fi nansowej.

Fakt przynależności przełączników KVM 
do kategorii „bezpiecznych” stwierdza 
amerykański regulator – National Infor-
mation Assurance Partnership (NIAP). 
To organ odpowiedzialny za wdrażanie 
testów i certyfi kacji Common Criteria, 
we współpracy z Narodowym Instytutem 
Standardów i Technologii (NIST). NIAP 
pełni funkcję przedstawiciela USA w skła-
dającym się z 31 członków porozumienia 
Common Criteria Recognition Arrange-
ment (CCRA). Ma dbać o to, żeby oceny 
produktów IT i profi li ochrony odbywały 
się zgodnie z wysokimi i spójnymi stan-
dardami oraz przyczyniać się znacząco do 
wzrostu zaufania do certyfi kowanych pro-
duktów w kwestiach dotyczących bezpie-
czeństwa. 

Od 2015 r. dla bezpiecznych przełącz-
ników KVM na rynku międzynarodowym 
powszechnie akceptowanym certyfi katem 
był PSS PP v3.0 (profi l ochrony dla Peri-
pheral Sharing Switch). Jednak z powodu 
wzrostu poziomu złożoności cyberzagro-
żeń NIAP wprowadził w 2020 r. standard 
PSD PP v4.0. 

Nowe, bezpieczne przełączniki ATEN 
są zgodne ze wszystkimi tymi standarda-
mi. Zostały zaprojektowane specjalnie w 
celu wprowadzenia dodatkowej warstwy 
izolacji dla komputerów stacjonarnych 
i innych urządzeń. Są przeznaczone do 
wdrażania w placówkach z każdej bran-
ży, które przetwarzają informacje wraż-
liwe, poufne lub zastrzeżone i z tego 
powodu potrzebują wielopoziomowych 
zabezpieczeń.

ochrona fizyczna i cyfrowa 

Dodatkowe informacje:
Michał Kulesza, 

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

Przełączniki KVM: 

Nowe bezpieczne przełączniki Secure KVM fi rmy ATEN, zgodne ze standardami Common Criteria oraz NIAP Protection Profi le 
(PSD PP v4.0, PSS PP v3.0), gwarantują izolację zasobów przetwarzających wrażliwe dane.
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Jak popularne jest korzystanie z urzą-
dzeń komputerowych w  formie usłu-
gi wśród polskich przedsiębiorstw i jakie 
są u nas perspektywy rozwoju tego ryn-
ku? Trudno dokładnie powiedzieć, gdyż 
w Polsce nie prowadzono na ten temat 
szczegółowych badań. Przedstawiciele 
przedsiębiorstw zajmujących się tego ro-
dzaju działalnością twierdzą, że wyraź-
nie widoczny był wzrost zainteresowania 
wynajmem sprzętu w okresie pandemii. 
Trzeba było wtedy szybko organizować 
nowe stanowiska do pracy zdalnej, a nie 
wszyscy przedsiębiorcy dysponowali od-
powiednią liczbą urządzeń z zainstalowa-
nym oprogramowaniem. 

Oczywiście skutki lockdownów zdecy-
dowanie pomogły w rozpowszechnieniu 
modelu DaaS nie tylko w Polsce. Firmy zo-
stały zmuszone do nagłego przystosowania 
swoich środowisk i infrastruktur do zdalnej 
pracy. Często najlepszym rozwiązaniem 
okazywało się w tej sytuacji sięgnięcie po 
subskrypcyjny model korzystania z urzą-
dzeń IT. Jeszcze w 2019 r. Market Research 
Future prognozował, że przychody z bizne-
su w formule DaaS będą się zwiększać śred-
nio o 9 proc. rocznie, by w 2023 r. osiągnąć 
wartość 8 mld dol. w skali globalnej. Tym-
czasem w pandemicznej rzeczywistości już 
w 2021 r. ten rynek wart był kilkadziesiąt 
miliardów dolarów. 

Z nadziejami na rozwój
W Polsce ten segment rynku IT w zasadzie 
jeszcze raczkuje. Wiele fi rm dopiero kilka 
lat temu wprowadziło możliwość korzy-
stania ze sprzętu w formie usługi. Niektó-
re wychodzą z taką ofertą na rynek dopiero 
teraz. Co prawda, użytkownicy zdają się 
przejawiać coraz większe zainteresowa-
nie wynajmem maszyn wraz z pełną ob-
sługą serwisową i dodatkowymi usługami 

Usługa Device as a Service nie 
powinna ograniczać się wyłącz-
nie do samego wynajmu sprzętu 
– warto uzupełnić ją o dodatkową 
ofertę z zakresu cyberbezpie-
czeństwa czy zarządzania obie-
giem dokumentów.

Korzystanie ze sprzętu komputero-
wego w modelu usługowym prze-
grywa na razie z zakupami urządzeń 

na własność. DaaS to wciąż młody segment 
rynku IT, ale zdaniem analityków bardzo 
obiecujący. Przykładowo, Straits Research 
prognozuje, że w 2030 r. osiągnie on w ska-
li globalnej wartość 455 mld dol., w sto-
sunku do 43 mld dol. z roku 2021. Czeka go 
więc dynamiczny wzrost w tempie prawie 
40 proc. rocznie. Z kolei według szacun-
ków MarketsandMarkets rynek ten wzro-
śnie z 50,3 mld dol. w 2021 r. do 303,6 mld 
dol. w roku 2026. Średni roczny wskaźnik 
wzrostu (CAGR) szacowany jest przez tę 
agencję na 43,2 proc.

w abonamencie

SPRZĘT JAKO USŁUGA

Komputer 
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W modelu usługowym można oferować wiele rodzajów urządzeń. Za perspektywiczny w skali 

globalnej uchodzi rynek Internetu Rzeczy. Według danych portalu Statista w ciągu dziesięciu 

lat – od 2020 do 2030 roku – zainteresowanie korzystaniem z urządzeń IoT w formie usłu-

gi zwiększy się w wielu miejscach nie świecie ponad dziesięciokrotnie. Według prognoz za 

osiem lat najwięcej ma ich być w Stanach Zjednoczonych (61 mln sztuk, w stosunku do 4 mln 

w 2020 r.). Kolejne miejsce mają zajmować Chiny (60 mln, przy 5 mln w 2020 r.), a na trzecim 

powinna znaleźć się Europa, w której w 2030 roku ma być używanych w formie usługi 54 mln 

urządzeń IoT, podczas gdy w roku 2020 było ich „jedynie” 4 mln. 

IoT na wynajem 

30_33_Vad 4_2022_tekst SPRZĘT JAKO USŁUGA.indd   30 03.11.2022   11:48:04



niż zakupami, ale do sytuacji zadowalającej 
zarówno producentów, jak i integratorów, 
jest jednak jeszcze daleko. 

Na polskim rynku jest dzisiaj wiele ofert 
krótkoterminowego najmu sprzętu kom-
puterowego. Wynająć można praktycznie 
wszystko – od komputerów stacjonarnych 
i laptopów, poprzez projektory i ekrany do-
tykowe, aż po serwery i pamięci masowe. 
Zazwyczaj urządzenia te wypożyczane są 
okazjonalnie, z myślą o fi rmowych impre-
zach, do obsługi stanowisk targowych, na 
potrzeby organizatorów konferencji itp. 

Z drugiej strony coraz bardziej widocz-
na staje się też oferta długoterminowego 
wynajmu urządzeń IT, traktowanego ja-
ko alternatywa dla dokonywanych przez 
przedsiębiorców tradycyjnych zakupów 
nowych technologii. Często tego typu usłu-
gi mają w ofercie fi rmy, które wypożyczają 
sprzęt również na potrzeby krótkotermi-
nowe. Są też jednak i takie, które już spe-
cjalizują się ściśle w oferowaniu klientom 
biznesowym możliwości stałego, długo-
trwałego korzystania ze sprzętu IT na zasa-
dzie abonamentu czy subskrypcji. W wielu 
przypadkach DaaS, jako alternatywny mo-

del biznesowy, jest jednym z elementów 
szerokiej, kompleksowej oferty obsługi in-
formatycznej przedsiębiorstw. 

Taniej i szybciej 
Czym można zachęcić klientów do płace-
nia za wynajem urządzeń wraz z obsługą 
techniczną zamiast wydawania pieniędzy 
na ich zakup? Przy podejmowaniu decyzji 
z pewnością kluczowy jest argument natu-
ry fi nansowej. Model DaaS pozwala obni-
żyć fi nansowy próg wejścia w posiadanie 
nowoczesnych rozwiązań. Daje też szan-
sę równomiernego rozłożenia wydatków 
na dłuższy okres korzystania z nich. Wol-
ne środki można przeznaczyć na inne cele 
inwestycyjne. 

Model ten pozwala również w sposób 
elastyczny reagować na zmienne potrzeby 
w zakresie dostępu do urządzeń cyfrowych. 
W sytuacji zwiększonego zapotrzebowa-
nia, gdy trzeba na przykład okresowo za-
trudnić dodatkowych pracowników do 
obsługi zwiększonej liczby zleceń, nie ma 
potrzeby wykładania dużej kwoty na za-
kup komputerów czy kolejnych urządzeń 
sieciowych. Można je wypożyczyć tym-
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Korzyści z modelu DaaS 
(zdaniem osób odpowiedzialnych 
za decyzje w obszarze IT)

Ź
ró

dł
o:

 T
he

 F
ut

ur
e 

of
 W

or
k 

an
d 

D
ig

it
al

 T
ra

ns
fo

rm
at

io
n,

 L
en

ov
o 

20
21

Możliwość skupienia się przez wewnętrzny 
dział IT na bardziej strategicznych 
projektach

Zdolność do skalowania w czasie potrzeb 
sprzętowych

Łatwiejszy dostęp do bardziej aktualnych 
wersji sprzętu

Brak potrzeby martwienia się o szczegóły 
w zarządzaniu cyklem życia sprzętu

Możliwość przeniesienia wydatków 
z formuły CAPEX do OPEX 

Posiadanie tylko jednego usługodawcy 
odpowiedzialnego jednocześnie za sprzęt 
i oprogramowanie 

Umowa z tylko jedną fi rmą 
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czasowo, wraz z obsługą techniczną, tak 
jak w przypadku organizowania fi rmowej 
konferencji czy udziału w targach. To opty-
malne rozwiązanie, gdyż często komputery 
kupione w ramach wzmożonego zapotrze-
bowania, na przykład na potrzeby akcji 
promocyjnej, po uspokojeniu się sytuacji 
w fi rmie trafi ają do magazynu i czekają bez-
użytecznie na kolejną okazję. 

Z kolei w sytuacji konieczności zapew-
nienia fi rmie informatycznego środowiska 
pracy korzyść z wynajmu w modelu DaaS 
jest taka, że przy ograniczonym budżecie, 
można pozwolić sobie na stałe użytkowa-
nie bardziej zaawansowanego technolo-
gicznie komputera, serwera czy drukarki 
bez konieczności posługiwania się gorszy-
mi rozwiązaniami tylko dlatego, że są tań-
sze. To szansa na posiadanie nieustannego 
dostępu do najnowszych technologii z ich 
pełną obsługą serwisową. 

Firmy oferujące długotrwały wynajem 
sprzętu pozwalają przeważnie na elastycz-
ne dopasowywanie umowy w trakcie jej 
trwania do aktualnych potrzeb klienta. To 
daje możliwość zmniejszania lub zwiększa-
nia liczby wykorzystywanych urządzeń, jak 
też ich konfi gurowania i rekonfi gurowania 
w zależności od pojawiających się u odbior-
cy uwarunkowań biznesowych i zmian na 
rynku. Dostawca usługi zapewnia również 
obsługę techniczną, co gwarantuje cho-
ciażby możliwość szybkiej wymiany ze-
psutych czy wadliwych maszyn. 

Dodatkową korzyścią jest to, że usługo-
dawca zapewnia wynajem sprzętu wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem, któ-
re będzie od razu dopasowane do potrzeb 
klienta i gotowe do wykorzystania bez ko-
nieczności angażowania fi rmowego infor-
matyka. Z wielu analiz rynkowych wynika, 
że dla licznej grupy przedsiębiorstw pod-
stawową korzyścią z  usługi DaaS jest 
odciążenie fi rmowych infor-
matyków od zadań związa-
nych z bieżącą obsługą sprzętu. 
Dzięki temu wewnętrzny dział 
IT może skupić się na bardziej 
strategicznych projektach za-
miast tracić czas na serwiso-
wanie laptopów czy drukarek. 
Ten model daje klientom więk-
szą elastyczność działania po-
przez przekazanie dostawcy 
usługi odpowiedzialności za 
zarządzanie sprzętem.

Usługa DaaS nie ogranicza się jednak tylko 
do samego sprzętu. Jest to w gruncie rze-
czy połączenie wynajmu urządzeń, dostę-
pu do potrzebnego oprogramowania oraz 
zapewnienia stałego wsparcia techniczne-
go od specjalistów. Ale oferta może mieć też 
bardziej kompleksowy charakter i zawie-
rać propozycję całościowego wyposażenia, 
na przykład małego biura. W zestawie jest 
wtedy od razu kilka komputerów z opro-
gramowaniem, monitory, drukarka bądź 
urządzenie wielofunkcyjne, a do tego miej-

Zdaniem integratora 

n Paweł Kwidziński, dyrektor działu biznesu, Delkom 2000
Widzimy stale rosnące zainteresowanie modelem usługowym 

w zakresie korzystania z urządzeń IT. Dla wielu jest to jednak 

wciąż jeszcze rozwiązanie nieznane. Nasza rola sprowadza się 

więc w dużej mierze do edukacji klientów. Korzystanie z usług 

subskrypcyjnych jest już dzisiaj popularne w wielu dziedzinach, 

takich jak odtwarzanie muzyki i fi lmów czy wynajem samocho-

dów. DaaS, jako model subskrypcyjny w obszarze IT, także jest 

w przyszłości skazany na sukces. Potrzebna jest jedynie większa populary-

zacja tego rozwiązania. Docelowo to zdecydowanie coś więcej niż leasing 

czy najem długoterminowy. W modelu DaaS klient zyskuje przede wszystkim 

elastyczność korzystania ze sprzętu komputerowego – ma możliwość roz-

wiązania umowy w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych kosz-

tów. Obecnie w Polsce brak jednak powszechnie dostępnych mechanizmów 

fi nansowych, które pozwalają na daleko idącą elastyczność. Każda fi rma mu-

si szukać rozwiązań we własnym zakresie. 
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sce w chmurze na przechowywanie i prze-
twarzanie danych. Dla większej fi rmy może 
być do tego jeszcze dołożony system obie-
gu dokumentów czy system zarządzania 
drukiem. 

Obudowanie wynajmu sprzętu i opro-
gramowania dodatkowymi usługami mo-
że być sposobem na zwiększenie wśród 
klientów zainteresowania korzystaniem 

z modelu DaaS. To szansa dla 
integratorów i  resellerów na 
rozwój swojej działalności biz-
nesowej poprzez poszerzenie 
portfolio usług. Możliwości 
jest wiele i  wciąż ich przy-
bywa. W  ostatnim czasie na 
rynku pojawiły się chociażby 
propozycje analiz wydatków 
z  wykorzystaniem algoryt-
mów sztucznej inteligencji. 
Pozwalają one prognozować 

stopień wykorzystania urządzeń drukują-
cych, a tym samym również optymalizować 
koszty ich użycia. 

Na znaczeniu będą też z  pewnością 
zyskiwać kwestie dotyczące cyberbez-
pieczeństwa czy dostępu do rozwiązań 
chmurowych. Po co klient ma szukać spo-
sobów realizacji związanych z tym potrzeb 
u kogoś innego, skoro może wszystko do-
stać w pakiecie od jednego usługodawcy, 
razem z wypożyczonym laptopem czy ser-
werem. Z perspektywy odbiorcy nie bez 
znaczenia będzie też z pewnością możli-
wość rozliczenia wszystkiego na jednej 
fakturze jako jednej usługi. To swoista sub-
skrypcja w pełni wyposażonego, kompute-
rowego stanowiska bądź całego środowiska 
pracy przedsiębiorstwa. 

DaaS to usługa skierowana do fi rm o różnej 
wielkości i z różnych branż. W mniejszych 
może pełnić funkcję zdalnego, zewnętrz-
nego działu IT, zaś w większych dostarczać 
wsparcia informatykom zatrudnionym we 
własnym, wewnętrznym dziale IT. Rola in-
tegratora polega na dostarczeniu każdemu 
potencjalnemu klientowi argumentów ade-
kwatnych do jego sytuacji i potrzeb. To bar-
dzo ważna umiejętność w prezentowaniu 
oferty i procesie negocjacji. 

Nie ma bowiem jednej, uniwersalnej 
formuły przekonania użytkownika do 
skorzystania z usługi DaaS. Dla każdego 

Na polskim 
rynku brakuje 
jednolitego 
modelu 
fi nansowania 
usług DaaS.

SPRZĘT JAKO USŁUGA
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liczyć, czy rzeczywiście będzie to dla nie-
go opłacalne. Może się bowiem okazać, że 
na przykład w tym zwiększonym, wygląda-
jącym z pozoru atrakcyjnie, abonamencie 
trzeba będzie zapewnić dodatkowe świad-
czenia, dostarczyć więcej materiałów czy 
zatrudnić kolejnych specjalistów. 

 
Szczególnego znaczenia nabiera też wy-
bór odpowiedniej formy sfinansowania 
dostępu do oferowanego w ramach usłu-
gi sprzętu. Producenci dopuszczają różne 
możliwości – kupno za środki własne, za-
kup kredytowany, wynajem, leasing, dzier-
żawę… Trzeba więc wiedzieć, która opcja 
w danej sytuacji będzie najbardziej opłacal-
na. Do tego niezbędne jest ustalenie, w ja-
ki sposób z udostępnionego sprzętu będzie 
korzystał klient. 

Integrator musi dobrze ocenić, które roz-
wiązania są dla niego w danym przypadku 
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może mieć znaczenie co innego. Dla jed-
nego przedsiębiorcy ważna będzie przede 
wszystkim oszczędność kosztów, dla inne-
go kluczową rolę może odgrywać zdjęcie 
z firmowego działu IT obowiązku bieżą-
cej obsługi urządzeń komputerowych. To 
ostatnie może mieć dla wielu firm szcze-
gólne znaczenie dzisiaj, gdy są trudności 
z pozyskaniem specjalistów IT. Odciąże-
nie firmowych informatyków od codzien-
nych zadań serwisowych może pozwolić 
na przekierowanie ich do pracy, która jest 
bardziej strategiczna z biznesowego punk-
tu widzenia.

Dlatego tak ważne jest umiejętne przy-
gotowanie przez usługodawcę odpowied-
niej oferty. Integratorzy powinni pamiętać 
przy tym o zabezpieczeniu również swoich 
interesów. Wiążą się one zarówno z dyspo-
nowaniem własnymi zasobami finansowy-
mi, na przykład wzięciem w leasing sprzętu 
od producenta, jak i z możliwością zatrud-
nienia odpowiedniej kadry specjalistów. 
Jeśli usługodawca będzie chciał zapewnić 
klientowi pełną obsługę techniczną wynaj-
mowanych urządzeń, musi mieć gwaran-
cję zatrudnienia w zespole odpowiedniego 
pracownika. Przy coraz większym stopniu 
skomplikowania rozwiązań IT potrzebni 
są coraz bardziej doświadczeni i coraz le-
piej wykształceni specjaliści, których trze-
ba odpowiednio wynagrodzić. 

Przedstawiciele branży zwracają uwa-
gę, że właśnie trudności z dostępem do ka-
dry posiadającej niezbędne doświadczenie 
i kwalifikacje stanowi często istotną barierę 
w przejściu na subskrypcyjny model dzia-
łalności. Jeśli bowiem chce się oferować 
usługi w modelu DaaS, należy zapewnić 
klientom stałą obsługę, a do tego potrzeb-
ni są odpowiedni fachowcy. Z drugiej stro-
ny trzeba dysponować środkami, które 
pozwolą sfinansować zakup potrzebne-
go sprzętu, oprogramowania, materiałów, 
części i innych rzeczy, które trzeba będzie 
dostarczyć klientowi w ramach kontraktu, 
a w razie awarii szybko wymienić. 

Niezbędna jest więc skrupulatna analiza 
wszystkich – technicznych, finansowych, 
organizacyjnych i kadrowych – aspektów 
całego przedsięwzięcia. Usługodawca mu-
si dobrze skalkulować wszystkie za i prze-
ciw w przypadku każdej konkretnej oferty. 
Nawet jeśli klient będzie skłonny zapłacić 
więcej, integrator powinien dokładnie po-

W Polsce nie widać jeszcze specjalnego zain-

teresowania płaceniem abonamentu za uży-

wanie sprzętu w sektorze MŚP, szczególnie 

wśród małych firm. Wynajem pojedynczych 

urządzeń może być dla nich wciąż mniej 

opłacalny niż zakup. Do tego dochodzi za-

korzeniona mocno wśród przedsiębiorców 

potrzeba posiadania składników swojego 

majątku na własność. Inaczej jest w przy-

padku dużych przedsiębiorstw, w których 

kupuje się zazwyczaj duże ilości sprzętu za 

znaczne kwoty, a poczucie własności roz-

mywa się w anonimowych strukturach kor-

poracyjnych. Ze względu na skalę potrzeb, 

oszczędności mogą być w tym przypadku 

znaczące i przemawiać do wyobraźni kadry 

zarządzającej. 

Jednak, póki co, nawet w dużych firmach, 

na polskim rynku DaaS nie jest jeszcze co-

dziennością. Wyjątek stanowią jedynie usługi zarządzania środowiskiem druku oraz obiegu 

dokumentów, które zyskują na polskim rynku coraz większą popularność. Dzisiaj już na sta-

łe zagościły w wielu polskich firmach, instytucjach i urzędach. W modelu usługowym sprzęt 

drukujący i skanujący oferowany jest wraz z serwisem oraz oprogramowaniem i różnego 

rodzaju dodatkowymi usługami. Outsourcing druku pozwala na przeniesienie odpowiedzial-

ności za zarządzanie całym procesem druku i obróbki dokumentów do zewnętrznej firmy. 

Przedsiębiorcy przekonali się już w dużym stopniu do korzyści z tego typu rozwiązania. 

W grupie małych podmiotów zainteresowanie płaceniem abonamentu za używanie sprzętu 

komputerowego widać wśród startupów, czy rozpoczynających działalność firm prowadzo-

nych przez młodych ludzi, którzy wychodzą z założenia, że nie warto inwestować wszyst-

kich środków w wyposażenie techniczne. Lepiej wynająć potrzebny sprzęt, a pozostały 

budżet przeznaczyć na rozwój podstawowej działalności lub strategiczne inwestycje.

Druk wyjątkiem

najbardziej korzystne. Właśnie od tego 
w dużej mierze będzie zależała decyzja, czy 
bardziej opłaca się wydać własne pieniądze 
na zakup, czy też skorzystać z zewnętrzne-
go finansowania. Warto też próbować ne-
gocjować z producentem specjalną cenę, na 
przykład dla dużego zamówienia. 

Przedstawiciele branży podkreślają, 
że na polskim rynku brakuje jednolitego, 
spójnego modelu finansowania i dostar-
czania usług w modelu DaaS, co stanowi 
jedną z barier jego rozwoju. Nie ma syste-
mu, który by obejmował w równym stopniu 
wszystkich interesariuszy – od producen-
tów sprzętu, przez usługodawców, po 
użytkowników i odbiorców usług. Dlatego 
wszyscy zainteresowani tą formą działal-
ności muszą za każdym razem dogadywać 
się indywidualnie, bezpośrednio między 
sobą. Gdyby istniały standardowe, wy-
pracowane dla całego rynku rozwiązania, 
wszystkim byłoby łatwiej.  n
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Praca zdalna i rozwój domowych biur 
wymusiły na fi rmach usprawnienie 
obiegu dokumentów. To powoduje, 

że nieustannie rośnie skala ich cyfryzacji 
i proces ten raczej nie zatrzyma się w naj-
bliższym czasie. Jednak w obiegu wciąż nie 
brakuje dokumentów papierowych, które 
czasami z powodu uregulowań prawnych, 
a czasem zwykłej wygody, są preferowa-
ne przez pracowników. Taka sytuacja po-
woduje konieczność bliższego przyjrzenia 
się procedurom zarządzania informacjami 
w fi rmie – od ich pozyskania lub wytwo-
rzenia, przez różnie wyglądające procesy 
ucyfrowienia, po sposób przesyłania, prze-
twarzania, a fi nalnie archiwizacji lub trwa-
łego usunięcia. 

Od integratorów ocze-
kuje się umiejętności sku-
tecznego realizowania 
powyższych procesów. Po-

mocne tu może być portfolio Epsona, jak też 
wspierany przez tego producenta program 
Managed Print Services (MPS). W jego ra-
mach klient otrzymuje możliwość dru-
kowania i  skanowania bez konieczności 
płacenia z góry za umożliwiający te czyn-
ności sprzęt.

Efektem udanego wdrożenia usług do 
zarządzania drukiem jest redukcja niepo-
trzebnych wydatków i  strat związanych 
z tworzeniem dokumentów, optymaliza-
cja infrastruktury, a nawet zmniejszenie 
fl oty urządzeń, co również przekłada się 
na dodatkowe oszczędności. To partner 
odpowiada za zagwarantowanie ciągło-
ści dostaw materiałów eksploatacyjnych 

i utrzymanie zapasu urzą-
dzeń drukujących na 
okoliczność wystąpie-
nia nieprzewidywalnych 
zdarzeń. Możliwość ska-
lowania środowiska dru-
ku w  tym modelu oraz 
reagowania w momencie 
rozwoju fi rmy zapewnia 

klientom większą wydajność, rentowność 
i przewidywalność kosztów.

W  ramach usługi MPS dostarczane 
są urządzenia o coraz większej funkcjo-
nalności, które stają się centrami obie-
gu informacji i pozwalają skutecznie je 
współużytkować. Wśród przedsiębior-
ców z roku na rok coraz bardziej rośnie też 
świadomość potrzeby uszczelniania sys-
temów przed ewentualnymi wyciekami 
wrażliwych danych. Odpowiadając na to 
ryzyko, Epson od lat dostarcza swoje urzą-
dzenia z pełnym zestawem oprogramowa-
nia Epson Print Admin do zarządzania 
procesami druku i uprawnieniami użyt-
kowników oraz Epson Device Admin, 
które umożliwia zarządzanie fl otą – także 
taką, w skład której wchodzą urządzenia 
innych producentów.

Jednym z obszarów, którym w ostatnim 
czasie szczególnie interesują się fi rmy chcą-
ce usprawnić system obiegu cyfrowej in-
formacji, jest skanowanie. Rośnie sprzedaż 
urządzeń wielofunkcyjnych, ale użytkow-
nicy są zainteresowani także funkcjami, 
które umożliwiają wprowadzenie zdigita-
lizowanego obrazu do cyfrowego obiegu 
i wykorzystanie znajdujących się na nim 
informacji. Problem jednak w tym, że takie 
oprogramowanie wymaga dodatkowej ob-
sługi przez użytkownika. Tymczasem po-
wszechne jest oczekiwanie, aby proces ten 
zautomatyzować w maksymalnym możli-
wym stopniu, nawet bez konieczności włą-
czania komputera.

Od kilku lat Epson aktywnie rozbudowu-
je portfolio skanerów i urządzeń wielofunk-
cyjnych, które podłączane są bezpośrednio 
do sieci i działają jako samodzielny, w pełni 
funkcjonalny sprzęt. Pozwalają na znacznie 
więcej niż tylko prosta digitalizacja obrazu. 

Zarządzane usługi druku
– sposób na optymalizację
W celu zwiększenia efektywności swoich fi rm, klienci chcą druko-
wać szybko, wydajnie i tanio, a od urządzeń oczekują niezawod-
ności i szerokiej funkcjonalności. Epson i jego partnerzy wiedzą, 
jak pogodzić te niełatwe wymagania. 

SPRZĘT JAKO USŁUGA
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Zapewniają między innymi mechanizm roz-
poznawania znaków OCR, automatyczne, 
inteligentne konwertowanie zeskanowa-
nych obrazów zawierających tekst czy suro-
wych plików PDF do edytowalnych plików 
tekstowych, w tym Worda. Świetnym repre-
zentantem tego trendu jest wprowadzony 
niedawno na rynek skaner WorkForce 
DS-790WN.

Nieustannie rozwijane są także urzą-
dzenia drukujące i w ten kontekst idealnie 
wpisuje się sprzęt z rodziny Epson Work-
Force Enterprise. Olbrzymie oszczędności 
zapewniają głowice Precision Core, któ-
rych praca oparta jest na niewykorzystu-
jącej ciepła technologii druku Heat-Free. 
Gwarantuje to nawet do 83 proc. mniejsze 
zużycie energii elektrycznej, a poza wi-
docznymi od razu ogromnymi oszczędno-
ściami na rachunkach za prąd, pozwala na 
rzadsze serwisowanie i przekłada się na 
dłuższą żywotność sprzętu. 

Te atramentowe urządzenia, w prze-
ciwieństwie do drukarek laserowych, 
pozbawione są wielu podzespołów wy-
magających wymiany, takich jak bębny, 
zasobniki tonera, pasy transmisyjne, ele-
menty nagrzewające itd. W urządzeniach 
Epsona praktycznie jedynym materiałem 
eksploatacyjnym jest atrament. Co waż-
ne, aplikowany jest nie z małych kartridży, 
a ogromnie wydajnych toreb, co pozwala 
na jednym zasileniu drukować dosłownie 
dziesiątki tysięcy stron – zarówno mono-
chromatycznych (do 86 tys.), jak i w kolo-
rze (do 50 tys.). W przypadku większych 
grup roboczych polecane są szczególnie 
modele ze stałą głowicą drukującą z serii 
WorkForce Enterprise lub RIPS, np. WF-
-C20600 D4TW (A4), WF-C879RDWF
(A3) oraz WF-C579RDTWF (A4). 

Są to urządzenia doceniane na polskim 
rynku ze względu na wydajność, prosto-
tę obsługi i długowieczność. Zastosowany 
w nich zaawansowany system wymiany po-
jemników z atramentem zapewnia wysoką 
wydajność drukowania. Urządzenia Work-
Force Enteprise zmniejszają też negatywny 
wpływ na środowisko związany z logisty-
ką i  recyklingiem, gdyż generują nawet 
96 proc. mniej odpadów eksploatacyjnych 
w porównaniu z analogicznymi drukar-
kami laserowymi i kopiarkami. Także sa-
me tusze DURABrite i UltraDURABrite 
zapewniają bardzo wysoką wydajność, co 

Jakimi zaletami charakteryzuje się proponowa-
ny przez Epsona model dzierżawy sprzętu w ra-
mach umowy serwisowej? 
Najważniejsza z nich dotyczy rozliczania się 

tylko za używanie, a nie posiadanie urządze-

nia, co zapewnia użytkownikom wymierne 

oszczędności. Sprzęt jest wydzierżawiany 

przez naszego partnera w ramach indywidu-

alnego kontraktu serwisowego. Użytkownik 

płaci wyłącznie za wydrukowaną liczbę stron, 

a w kwestii kosztów eksploatacyjnych zwią-

zanych z drukiem, odpowiedzialny jest tylko 

za kupno papieru. Cała reszta spoczywa na 

barkach integratora dostarczającego sprzęt 

i uszytą na miarę usługę, co zapewnia precy-

zyjne szacowanie wydatków na utrzymanie 

zaplecza IT oraz optymalizację budżetową. 

Z kolei dla integratora oznacza to komfort 

prognozowania przychodów. 

W jaki sposób od strony praktycznej realizowa-
ne są te usługi przez ich dostawców?
Partner najpierw przeprowadza analizę 

funkcjonowania danego przedsiębiorstwa 

oraz przyczyn i czasu drukowania dokumen-

tów przez pracowników. Ten etap pozwala 

wskazać obszary wymagające optymalizacji. 

W kolejnym kroku proponuje najlepiej pasu-

jące i dobrane rozwiązania, a po dostarcze-

niu urządzeń zajmuje się kompleksowo ich 

serwisowaniem, uzupełnianiem materiałów 

Trzy pytania do…
Krzysztofa Jańca, 
MPS Specialist w Epsonie 

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Janiec,

MPS Specialist, Epson
krzysztof.janiec@epson.pl

przekłada się na niski koszt druku w prze-
liczeniu na jedną stronę.

Administratorzy mogą także korzystać 
z wielu rozwiązań usprawniających prze-
pływ pracy. Epson Open Platform, Epson 
Print Admin, Document Capture Pro i Ep-
son Device Admin to narzędzia oferują-
ce zaawansowane funkcje, dzięki którym 
urządzenie z rodziny Epson WorkForce 
jest czymś więcej niż tylko drukarką i ska-
nerem – staje się prawdziwym hubem cy-
frowego obiegu dokumentów.

Ciekawostką jest też zaproponowane 
ostatnio przez Epson pierwsze na świe-
cie biurowe urządzenie do recyklingu pa-
pieru. PaperLab wytwarza z wcześniej 

eksploatacyjnych oraz okresowym serwisem 

i wsparciem technicznym. Umowa gwarantuje 

ciągłość pracy urządzeń w najwyższym stop-

niu ich sprawności. 

Jakie oczekiwania stawiacie wobec partnerów?
Umiejętność zaproponowania właściwe-

go rozwiązania zależy przede wszystkim 

od kwalifi kacji i doświadczenia integratora, 

dlatego bardzo angażujemy się w działania 

edukacyjne i wsparcie swoich partnerów han-

dlowych. Dzięki temu mogą oni zaoferować 

klientom wartość dodaną w postaci wsparcia 

eksperckiego. Najważniejsza jest tu dogłęb-

na wiedza o produktach – nie tylko o sa-

mych urządzeniach, ale także o systemach 

zwiększających ich wydajność i funkcjonal-

ność oraz poziom bezpieczeństwa. Co waż-

ne, dołączenie usług MPS do oferty stanowi 

dla partnerów szansę na dotarcie do takiego 

klienta końcowego, który z różnych przyczyn, 

na przykład budżetowych, nie zdecydowałby 

się na kupno sprzętu. Dla partnerów dużą za-

letą jest też fakt, że mogą oferować klientom 

sprzęt bardzo trwały, w którym nie trzeba 

często wymieniać materiałów eksploatacyj-

nych. Przy czym jest to sprzęt, który się nie 

psuje, a nawet gdyby, to jest objęty dobrym 

systemem gwarancyjnym. Dzięki temu możli-

we jest generowanie znacznie wyższych mar-

ży niż w przypadku druku laserowego. 

zadrukowanych dokumentów nowy pa-
pier praktycznie bez użycia wody, dzię-
ki autorskiej technologii Dry Fiber. To 
rewolucyjne rozwiązanie, które pozwa-
la fi rmom w bezpieczny sposób niszczyć 
wrażliwe informacje bez ich wynoszenia 
na zewnątrz, jak też produkować własny 
papier.
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SPRZĘT JAKO USŁUGA

Pakiet usług PC as a Service (PCaaS)
zapewnia ochronę komputerów przed 
wirusami i innymi zagrożeniami oraz 

kompleksowe wsparcie techniczne na miej-
scu u klienta następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu awarii. Użytkownicy mają za-
gwarantowaną wymianę zużytej baterii, 
a także możliwość zachowania uszkodzo-
nego twardego dysku w przypadku je-
go awarii. Ponadto klient może liczyć na 
aktualizację systemu operacyjnego oraz 
oprogramowania antywirusowego, które 
oferowane jest w standardzie. Klienci mo-
gą po trzyletnim okresie najmu wykupić 
sprzęt na własność lub wymienić na nowy, 
w ramach przedłużenia umowy. Dodatko-
we informacje o Sharp PCaaS dostępne są 
na stronie www.pcaas.pl.   

Z kolei nowy pakiet usług Helpdesk IT 
polega na zapewnieniu kompleksowego 
wsparcia dla markowych komputerów PC 
oraz oprogramowania przez jeden punkt 
kontaktowy, czyli dział wsparcia technicz-

nego fi rmy Sharp. Każdy, nawet najmniej-
szy klient, otrzymuje wsparcie techniczne 
na najwyższym profesjonalnym poziomie. 
Dział ten wspiera przedsiębiorstwa w wielu 
krajach na Starym Kontynencie, świadcząc 
wsparcie techniczne w językach lokalnych.  

W ramach Helpdesk IT zapewniana jest 
pomoc techniczna nie tylko dla kompute-
rów PC, ale także dla systemu Windows, pa-
kietów biurowych (w tym Microsoft 365), 
poczty elektronicznej, przeglądarek inter-
netowych oraz innych popularnych aplika-
cji wykorzystywanych w biurze. Zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami, Sharp mo-
że świadczyć dodatkowe usługi wsparcia 
technicznego, na przykład dla określone-
go oprogramowania CRM/ERP wykorzy-
stywanego przez klienta w fi rmie czy też 
starszego oprogramowania systemowego. 
Liczba zgłoszeń serwisowych dla sprzętu 
i oprogramowania jest nielimitowana. Usłu-
ga świadczona jest w dni robocze w godzi-
nach pracy (tryb 8/5), a także opcjonalnie 
w trybie całodobowym. 

Natomiast pakiet usług IT Complete 
PC Support (CPCS), czyli kompleksowe 
wsparcie dla komputerów PC, to rozsze-
rzenie oferty Helpdesk IT o proaktywną 
ochronę przed cyberatakami i ich skutka-
mi oraz tworzenie w chmurze zapasowej 
kopii danych wraz z usługą ich odzyskania 
w przypadku zablokowania czy usunięcia 
danych. Odpowiedzialni za wparcie inży-
nierowie Sharp dbają o instalację aktuali-
zacji bezpieczeństwa systemu Windows 
oraz oprogramowania antywirusowego 
i narzędziowego (wszystkie łaty są wcze-
śniej testowane, a ich instalacja odbywa się 
za zgodą użytkownika, w dogodnym dla nie-
go czasie). 

Dodatkowo, w celu ochrony (chociaż-
by przed skutkami ataków typu ransom-

ware lub przypadkowym wykasowaniem 
cennych danych) Sharp zapewnia klien-
tom korzystającym z Microsoft 365 
ochronę poprzez wykonywanie kopii zapa-
sowej danych w chmurze i ich odtworzenia 
w przypadku utraty. Koszt tej usługi jest 
uzależniony jedynie od liczby kompute-
rów przypisanych do usługi i ograniczony 
terminem ważności podpisanej umowy. 
W ramach CPCS opcjonalnie oferowa-
na jest usługa migracji dla Microsoft 365. 
W standardzie zapewniono dostęp do 
usług zapewniających bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie – EDR (Endpoint 
Detection and Response), czyli ochrona 
urządzeń końcowych przed zagrożeniami 
Zero-Day oraz monitoring 24/7. 

Dzięki wprowadzonym usługom nasi 
Partnerzy mają możliwość wyróżnić swoją 
ofertę i nawet bez dodatkowych kompetencji 
oferować nowoczesne rozwiązania IT.

Dodatkowe informacje:
Cezary Mąka,

ITS Business Development Manager CEE, Sharp 
cezary.maka@sharp.eu 

Cezary Mąka, 
ITS Business Development Manager 

CEE, Sharp 

Sharp dynamicznie rozszerza zakres oferowanych usług IT. Oprócz 
wprowadzonej rok temu usługi PC as a Service, oferuje dodatkowe
pakiety, w tym wsparcie techniczne dla sprzętu i oprogramowa-
nia, tworzenie kopii danych w chmurze oraz proaktywną całodo-
bową ochronę urządzeń przed skutkami cyberataku. 

BEZPIECZEŃSTWO 
podczas pracy zdalnejSharp: 

Dynabook Portégé X40-K
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Integratorzy mogą pełnić szczególną rolę przy obsłudze 
klientów w zakresie wszystkich aspektów związanych 
z drukowaniem. W końcu to oni najlepiej znają ich środowi-
sko IT, potrzeby biznesowe, a także zazwyczaj pełnią funk-
cję zaufanego doradcy. Oferta Brother umożliwia realizację 
takiego właśnie scenariusza. 

Działalność biznesowa przedsię-
biorstw nadal w dużym stopniu uza-
leżniona jest od druku i systemów 

obiegu dokumentów. Dlatego urządzenia 
drukujące muszą być niezawodne, zapro-
jektowane tak, aby czas przestoju był jak 
najkrótszy. Ważna jest też ich zgodność ze 
wszystkimi najnowszymi standardami. 

Uwagę należy przykładać jednak także 
do efektywnego zarządzania posiadanymi 
przez fi rmy zasobami fi nansowymi. W kry-
zysowych czasach konieczne jest zapre-
zentowanie się klientom z niestandardowej 
strony, a jest to możliwe tylko dzięki nie-
ustannemu rozwijaniu oferty oraz wprowa-
dzaniu do niej innowacyjnych rozwiązań. Te 
jednak kosztują, konieczne jest więc znaczne 
ograniczenie wydatków poświęcanych na co-
dzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Kluczowe zatem staje się, aby każda złotów-
ka przeznaczona na jego unowocześnienie 

była odpowiednio spożytkowana. Dlaczego 
część aspektów związanych z bieżącą dzia-
łalnością warto objąć modelem usługowym. 

– Brother ma specjalną ofertę, dzięki któ-
rej przedsiębiorstwa, które zdecydują się na 
podpisanie umowy na Usługę Zarządzania 
Drukiem, mogą zoptymalizować swoje kosz-
ty, ponieważ płacą jedynie za wydrukowane 
strony. Zachęcamy fi rmy partnerskie, aby za-
interesowały się świadczeniem Usług Zarzą-
dzania Drukiem MPS fi rmy Brother, które 
umożliwiają obsługę profesjonalnego sprzętu 
biurowego z fachową pomocą ekspertów i ser-
wisem, a przez to zoptymalizowanie bizne-
sowego ekosystemu swoich klientów – mówi 
Paweł Lechicki, MPS Coordinator w pol-
skim oddziale Brother. 

Takie podejście ułatwia wyeliminowanie 
problemu, który polega na tym, że klienci czę-
sto patrzą na koszty druku w sposób wybiór-
czy. Najczęściej przy wyborze urządzenia 

w pierwszej kolejności skupiają się na jego 
cenie, rzadziej zwracają uwagę na koszt tone-
rów i papieru, a praktycznie zawsze pomijają 
pełną eksploatację sprzętu, serwis i czas stra-
cony przez wyłączenie urządzenia z użytku. 
W  ramach świadczonej przez partnerów 
Brother usługi MPS wszystkie te czynniki są 
zagregowane dzięki przekazaniu odpowie-
dzialności za nie jednej, wyspecjalizowanej 
jednostce, co pozwala znacząco obniżyć wy-
datki na druk i uzyskać ich przejrzystość. 

Zaangażowani w oferowanie Usług Za-
rządzania Drukiem MPS partnerzy Brother 
odpowiedzialni są za prowadzenie analizy 
potrzeb swoich klientów. Przeszkoleni do-
radcy dobierają oraz wdrażają odpowied-
ni sprzęt i oprogramowanie do zarządzania 
dokumentami oraz dostępem do urządzeń. 
Następnie ich zadaniem jest stałe monito-
rowanie tego środowiska, co pozwala na 
usprawnienie procesów i fakturowanie na 
podstawie faktycznego zużycia. W takim mo-
delu współpracy każde wdrożenie rozwią-
zań drukujących jest wspólnym projektem 
producenta i partnera, dzięki czemu użyt-
kownicy dostają nie tylko najlepsze urządze-
nia dostosowane do ich wymagań, bez utraty 
wewnętrznych zasobów i czasu na bieżącą 
obsługę sprzętu, ale również specjalistyczny 
know-how dostawcy. 

Usługi Zarządzania Drukiem 

Dodatkowe informacje:
mps@brother.pl

szansą dla integratorów 

Korzyści dla partnerów
n Rozszerzenie swojej oferty o możliwość podpisywania umów MPS z klientami

n Dodatkowe wsparcie cenowe od producenta

n Ograniczenie inwestycji własnych środków przy sprzedaży kontraktowej

n Dostęp do platformy online do tworzenia ofert i umów

n Szkolenia, pomoc techniczna i serwisowa

Korzyści dla klientów końcowych
n Poprawa wydajności biznesu

n Oszczędność czasu i pieniędzy

n Zwiększenie wydajności drukowania dokumentów i ich bezpieczeństwa

n Pełna obsługa serwisowa oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych

n Monitoring urządzeń objętych umową MPS

Usługa Zarządzania Drukiem MPS
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Liczba fi rmowych aplikacji oferowanych w modelu Software 
as a Service rośnie w lawinowym tempie. Wiele wskazuje 
na to, że cyfrowa transformacja i hybrydowy model pracy 
podtrzymają dynamikę tego wzrostu.

SaaS SaaS 
OPROGRAMOWANIE JAKO USŁUGA

napędza biznes 
chmurowy
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Od CRM do aplikacji 
niszowych
Ponad trzy dekady temu producenci tra-
dycyjnego oprogramowania ERP, tacy jak 
Oracle czy SAP, zbijali fortuny na sprze-
daży swoich rozwiązań i  ich lokalnych 
wdrożeniach. Najwięksi dostawcy potrafi li 
przywiązać do siebie klientów, choć nieko-
niecznie w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. Niejednokrotnie migracja do innego 
systemu wiązała się z wysokimi kosztami, 
w rezultacie większość użytkowników po-
zostawała przez długie lata wierna jedne-
mu producentowi. Jednak wraz z upływem 
czasu model jednorazowej dostawy i lokal-
nego wdrażania coraz mniej przystawał 
do oczekiwań klientów korporacyjnych. 
W  międzyczasie pojawili się nowicjusze 
z alternatywnymi rozwiązaniami. 

Chris Benioff  w 1999 r. odszedł z Oracle’a 
i założył fi rmę Salesforce, która szybko sta-
ła się pionierem SaaS. Jak wiadomo, Sales-
force od samego początku konsekwentnie 
stawiał na oprogramowanie CRM. Zresztą 
do dziś jest to najbardziej popularny rodzaj 
oprogramowania dostarczanego w mode-
lu chmurowym. Według Fortune Business 
Insights około jednej czwartej globalnych 
przychodów generowanych w tym segmen-
cie rynku pochodzi właśnie ze sprzedaży 
CRM. Wysokie miejsca w tym zestawieniu 
zajmują systemy ERP, hosting oraz eCom-
merce i narzędzia do szeroko pojętej komu-
nikacji i współpracy. Natomiast jeśli chodzi 
o dostawców, liderami są: Microsoft, Adobe, 
Oracle, IBM, Salesforce i Amazon.

O ile w przypadku CRM-ów czy syste-
mów do współpracy i komunikacji migracja 

do SaaS wydaje się być proce-
sem płynnym, o tyle przenie-
sienie do chmury ERP-ów 
stanowi swego rodzaju wyzwa-
nie. Jak się jednak okazuje, fi rmy całkiem 
nieźle sobie radzą z tym zadaniem. Według 
danych Hubspot w 2020 r. aż 8 na 10 używa-
nych na świecie ERP-ów było ulokowanych 
w środowisku chmurowym. Jednak rodzi-
mi specjaliści zauważają, że w Polsce proces 
adaptacji ERP do modelu SaaS jest wolniej-
szy niż średnia światowa.

– W Polsce jest to nadal rozwijający się 
segment rynku. Lokalne fi rmy często oba-
wiają się rozwiązań całkowicie bazujących 
na chmurze, dlatego też w najbliższych latach 
dominować będą u nas systemy hybrydowe. 
Choć akurat w  przypadku ERP tradycyj-

Firmy zaczynają powoli odchodzić od 
oprogramowania sprzedawanego 
w pudełkach na rzecz SaaS. Według 

prognozy Gartnera tegoroczne globalne 
przychody ze sprzedaży usług chmury pu-
blicznej wyniosą 497,4 mld dol., co ozna-
cza wzrost o 20,4 proc. w ujęciu rocznym. 
SaaS pozostaje największym segmentem 
tego rynku, a według analityków w 2022 r. 
wydatki użytkowników końcowych wy-
niosą w tym przypadku 176,6 mld dol., pod-
czas gdy w przyszłym roku mają już sięgnąć 
208 mld dol. 

Również autorzy raportu „State of 
SaaSOps 2021” uważają, że w  miarę jak 
przedsiębiorstwa kontynuują i  przyspie-
szają projekty cyfrowej transformacji, 
SaaS zachowa swoje wysokie tempo wzro-
stu. W 2021 r. przeciętna fi rma używała 110 
takich aplikacji, a więc o 30 więcej niż rok 
wcześniej. W porównaniu z 2017 nastąpił 
7-krotny wzrost i niemal 14-krotny od 2015 r. 
Z dużym optymizmem patrzą na ten seg-
ment rynku analitycy z McKinsey & Com-
pany, którzy przewidują, że globalny rynek 
SaaS będzie rósł w tempie 40 proc. rocznie. 
Jednak część ekspertów wskazuje na czyn-
niki, które mogą spowolnić rozwój tego ty-
pu usług. 

– Poważnym wyzwaniem dla fi rm pozo-
staje kompatybilność wsteczna oraz zapew-
nienie dostępu do wcześniejszych systemów 
i interfejsów, utrzymanie zastanych rozwią-
zań czy migracja do nowych wersji. Trzeba się 
też liczyć z rosnącymi kosztami wynikającymi 
z wdrożenia dodatkowych narzędzi – mówi 
Marek Drob, dyrektor w zespole Cloud and 
Engineering w Deloitte.
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na infrastruktura ma swo-
je poważne ograniczenia, 

które utrudniają regularne 
usuwanie i  dodawanie modułów, licencji 

oraz mocy obliczeniowej. Nie wspominając 
już o każdorazowym koszcie wprowadza-
nia takich zmian – tłumaczy Sebastian 
Bryczkowski, Business Development 
Manager w S&T. 

Z analiz Deloitte’a wynika, że polscy 
przedsiębiorcy wykazują największe 
zainteresowanie modelem SaaS w od-
niesieniu do obszaru związanego z obsłu-
gą klienta (CRM, Service Management, 
ITSM, Customer Support) oraz w zakre-
sie wsparcia pracy grupowej i zarządzania 
projektami oraz platform low-code. Opro-
gramowanie w modelu usługowym znajdu-

ją też coraz szersze zastosowanie w branży 
HR, w takich procesach jak zarządzanie ta-
lentami, e-learning czy wprowadzanie do 
fi rmy nowych pracowników. 

W  nieodległej przyszłości zarówno 
w Polsce, jak na świecie, powinna rosnąć 
rola wertykalnego modelu SaaS. W przeci-
wieństwie do horyzontalnego, jest on bar-
dziej spersonalizowany i koncentruje się na 
klientach z jednego obszaru lub branży. Kla-
sycznym przykładem jest oprogramowanie 
fi rmy Brightwheel, przeznaczone dla osób 
opiekujących się dziećmi. Niegdyś klienci 
musieli płacić koncernom dostarczającym 
systemy ERP krocie za opracowanie narzę-
dzia dostosowanego do ich indywidualnych 
wymagań. Obecnie za około 50 dolarów 
miesięcznie można uzyskać dostęp do tego 
rodzaju rozwiązań oferowanych w modelu 
SaaS. Analitycy są zgodni, że fi rmy tworzące 
niszowe aplikacje, często też określane jako 
Micro-SaaS, mają potencjał do bardzo szyb-
kiego rozwoju.

Jednym z  motorów napędowych rynku 
SaaS w Polsce jest segment rozwiązań do 
współpracy i komunikacji. W dużym stop-
niu jest to zasługa Microsoftu, który na-
daje ton wszystkim dostawcom tej klasy 
oprogramowania. Firma mocno postawi-
ła na promocję chmurowej wersji swojego 
produktu i czasami wręcz można odnieść 
wrażenie, że pudełkowy Offi  ce przestał ist-
nieć, co oczywiście nie jest prawdą. Micro-
soft wzbogacił chmurową wersję swojego 
fl agowego pakietu o możliwości, których 
próżno szukać w tradycyjnej wersji. Doty-
czy to zaawansowanych modułów komu-

nikacji wewnętrznej i zewnętrznej, czy też 
narzędzi do usprawniania procesów auto-
matyzacji oraz zarządzania przepływem 
danych. Niezaprzeczalnym atutem chmuro-
wej wersji Offi  ce’a jest jego nieograniczona 
mobilność. Wprawdzie malkontenci narze-
kają, że oprogramowanie jest bezużyteczne 
tam, gdzie nie ma internetu, ale pod koniec 
2022 r. znalezienie takich miejsc, zwłaszcza 
w miastach, może być sporym wyzwaniem. 

Microsoft kontroluje nieco ponad poło-
wę globalnego rynku pakietów oferowanych 
w modelu SaaS, zachowując dużą przewagę 
nad grupą pościgową. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że fi rma kierowana przez Satyę 
Nadellę ma wszystko pod kontrolą, ale jak 
to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. 
Sporą chrapkę na ten segment rynku ma 
Google, które może napsuć nieco krwi kon-
cernowi z Redmond. Microsoft 365 oraz 
Google Workspace różnią się raczej niuan-
sami, ale to fi rma goniąca lidera powinna 
uwypuklać swoje przewagi. 

W czyje zatem gusta trafi a oprogramo-
wanie Google’a? W wielu przypadkach są 
to niewielkie zespoły pracujące nad wspól-
nymi dokumentami. Pakiet Google powi-
nien spodobać się też użytkownikom, którzy 
stawiają na prostotę i nie poszukują wodo-
trysków. Poza tym, atutem Google’a jest 
przeszukiwanie dokumentów. 

Według różnych szacunków do Google’a 
należy około 20 proc. rynku chmurowych 
aplikacji biurowych. Jednak, jak zauważa 
Craig Roth, VP Analyst Gartnera, dostawca 
ten zdobywa jedynie od 1 do 2 proc. udziału 
w rynku rocznie. 

– Microsoft oraz Google oferują produk-
ty, które warto stosować. Myślę, że na 
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Firmy tworzące 
niszowe aplikacje 
Micro-SaaS mają 
potencjał do bardzo 
szybkiego rozwoju.

Zdaniem specjalisty  

n Mariusz Siwek, Channel Director Poland, Infor
Perspektywicznym obszarem w segmencie SaaS są rozwiązania mul-

ti-tenant. Zastosowanie tego modelu sprawia, że nowoczesne usługi 

SaaS zapewniają użytkownikom wartość dodaną, a przede wszyst-

kim łatwiejszy dostęp i możliwość praktycznego zastosowania roz-

wiązań bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym 

czy narzędzi do analizy predykcyjnej. Z drugiej strony, środowisko 

multi-tenant wymaga od użytkownika przyjęcia i przestrzegania spraw-

dzonych, standardowych procesów. Pomaga to uniknąć pokusy niepotrzebnych, 

niezweryfi kowanych modyfi kacji, które mogą komplikować modernizację. Mo-

del ten zapewnia też wszystkie korzyści chmury obliczeniowej, jak ogromna ela-

styczność, sprawność i bezpieczeństwo, a jednocześnie koszty infrastruktury są 

dzielone na większą liczbę użytkowników biznesowych.
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podział sił na rynku mają wpływ dostaw-
cy usług decydujący gdzie alokować zasoby 
oraz jak dokonywać integracji w fi rmowym 
środowisku. Sporo do powiedzenia powinni 
mieć niezależni dostawcy oprogramowania 
szukający możliwości podłączenia się do któ-
regoś z ekosystemów – tłumaczy Craig Roth.

Pewnego rodzaju „bonusem” dla konku-
rentów Microsoftu może być zmiana pro-
gramu partnerskiego dokonana przez tego 
producenta w bieżącym roku. Firma wpro-
wadziła nowy program New Commerce 
Experience, który przyniósł ze sobą mię-
dzy innymi podwyżki cen subskrypcji mie-
sięcznych, nowe zasady oceny zdolności 
partnera, a także zniesienie statusów Gold 
i Silver. Wymienione działania spotkały się 
z niezadowoleniem części partnerów gigan-
ta z Redmond.

– Microsoft pod pretekstem wdrożenia no-
wego modelu wprowadził podwyżki. Wcze-
śniejszy program Cloud Solution Provider był 
dobrze oceniany, ale tego samego nie można 
powiedzieć o NCE. Nowy program znacz-
nie ogranicza elastyczność oferty i utrudnia 
nam relacje z klientami – mówił Jakub Skał-
bania, założyciel Netwise w audycji z cyklu 
Tech Trendy Biznes na kanale CRN Polska 
(dostępny w serwisach YouTube, Spotify, 
iTunes). 

Warto jednak zauważyć, że również 
Google w tym roku zmienił swoją ofertę. 
Koncern przestał udostępniać przedsię-
biorcom darmową wersję pakietu G Suite 
(dawniej Workspace) i  zaczął przenosić 
wszystkie konta do płatnego Workspace’a. 
Zamieszanie na rynku próbują wykorzystać 
mniejsi gracze, tacy jak Zoho. W styczniu, 

a więc gdy pojawiły się informacje o zamy-
kaniu darmowej usługi Google’a, platforma 
Zoho odnotowała 120-proc. wzrost migracji 
z domen hostowanych przez Google. 

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że roz-
stanie z koncernami z „wielkiej trójki” wcale 
nie musi być łatwe i przyjemne, chociażby ze 
względu na możliwości oraz koszty transfe-
ru danych. Czyżbyśmy zatem mieli do czy-
nienia z powtórką z przeszłości? 

SaaS i kilka znaków zapytania 
Wprawdzie SaaS cieszy się nieustającym 
popytem, ale istnieją prze-
szkody hamujące rozwój 
tego segmentu rynku. Orę-
downicy tego rozwiązania 
wspominają o  dużej ela-
styczności, jednak cześć 
działań podejmowanych 
przez usługodawców, w  tym koszty wyj-
ścia lub podwyższanie stawek za możliwość 
zmiany liczby licencji z miesiąca na miesiąc, 
stawiają pod znakiem zapytania swobodę ja-
ką ma zapewniać SaaS. Inną palącą kwestią 
jest bezpieczeństwo danych. Ten problem 
z pewnością będzie narastać wraz z rosnącą 
liczbą używanych przez przedsiębiorstwa 
aplikacji chmurowych. Według „State of 
SaaSOps 2021” duże przedsiębiorstwo (za-
trudniające powyżej 10 tysięcy pracowni-
ków) korzystało przeciętnie z 447 aplikacji 
SaaS.

Oprogramowanie chmurowe zmienia re-
guły gry pod względem produktywności, ale 
także w zakresie kontroli nad krytycznymi 
zasobami fi rmy. Niestety, rodzi to zagroże-
nia w postaci błędnej konfi guracji aplikacji, 
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przyznawania nadmiernych uprawnień i ry-
zyka niekontrolowanego dostępu. Nie bez 
przyczyny ponad połowa (54 proc.) respon-
dentów uczestniczących w badaniu „State of 
SaaSOps 2021” uważa, że SaaS rozrasta się 
i jest trudne do zarządzania. To dobra wia-
domość dla integratorów oraz developerów, 
ponieważ ze strony użytkowników aplikacji 
chmurowych będzie rosło zapotrzebowanie 
na rozwiązania do ochrony i zarządzania da-
nymi przetwarzanymi przez SaaS. Pojawia 
się też szansa stworzenia wspólnej oferty dla 
klienta końcowego zawierającej usługi SaaS, 

aplikacje z obszaru e-com-
merce oraz inne dodatkowe 
narzędzia dla administrato-
rów IT. 

– Według mojej oceny 
przeciętna polska fi rma ko-
rzysta z  30 różnych apli-

kacji SaaS. Co nie zmienia faktu, że jest to 
liczba dająca podstawy do wdrażania roz-
wiązań wspomagających kontrolę nad tego 
typu usługami. Moim zdaniem trzeba liczyć 
się z koniecznością rozwoju różnego rodzaju 
narzędzi do kontrolowania, grupowania i roz-
liczania tego modelu – mówi Piotr Kawecki, 
CEO ITBoom.

Hossa na rynku SaaS trwa już od dwuna-
stu lat, ale zdaniem analityków z Meritech 
(fi rmy inwestującej w  dostawców SaaS) 
nadchodzą chudsze lata. Ostatnie miesiące 
przyniosły ze sobą znaczy spadek akcji fi rm 
SaaS notowanych na giełdach publicznych 
(około 90 spółek). W ubiegłym roku ich sku-
mulowana wartość wyniosła 2 biliony dol., 
ale w połowie tego roku spadła do 1 biliona. 

– Krach popytu na SaaS jest mało praw-
dopodobny. Dla wielu fi rm i mniejszych pod-
miotów jest to jedyny ekonomicznie słuszny 
model korzystania z usług. Na dłuższą metę 
nie potrafi ą one bowiem zabezpieczyć i usank-
cjonować fi nansowania wdrożeń w modelu 
tradycyjnym – zauważa Piotr Kawecki. 

Wprawdzie Meritech nie wieszczy koń-
ca SaaS, aczkolwiek ostrzega dostawców te-
go typu usług, że najbliższe lata mogą być 
dla nich trudne, a dla części z nich zabrak-
nie miejsca na rynku. Jednym z najwięk-
szym wyzwań jest to, że fi rmy wchodzą na 
coraz trudniejsze rynki. Dlatego oprócz po-
siadania dobrego produktu, aby przetrwać 
zawirowania, będą musiały płynnie dostoso-
wywać się do zmieniających się warunków 
rynkowych.  n

Krach popytu na 
SaaS jest mało 
prawdopodobny.  

Zdaniem integratora 

n Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager, S&T
Elastyczność chmury umożliwia dostosowanie się do dynamicz-

nych wzrostów biznesowych, ale również ograniczenie wydatków 

w przypadku miesięcy, w których poziom sprzedaży jest niższy. 

Dzięki temu koszty modelu subskrypcyjnego są przewidywalne, 

a wykorzystywane zasoby można dostosowywać do bieżących po-

trzeb. Jednak, aby model SaaS funkcjonował w danej fi rmie jako re-

alne wsparcie w optymalizacji jej funkcjonowania, konieczne są dwie 

rzeczy. Pierwszą jest opracowanie przemyślanej strategii, która umożliwi okre-

ślenie jasnych celów związanych z wdrożeniem nowych technologii w danej 

fi rmie, jak też przeciwdziałanie zjawisku niekontrolowanego poszerzania się 

usług chmurowych. Druga to posiadanie zaufanego partnera dającego rękojmię 

należytego przeprowadzenia transakcji i rzetelnego pośredniczenia między 

dostawcą a klientem. 

OPROGRAMOWANIE JAKO USŁUGA
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Rozwiązanie QNAP Boxafe umożliwia zautomatyzowane wyko-
nywanie kopii zapasowych danych pochodzących ze środowisk 
aplikacji chmurowych Google Workspace i Microsoft 365.

Chociaż usługi w chmurze postrze-
gane są jako niezawodne i zawsze 
dostępne, ich użytkownikom na-

dal umyka fakt, że to oni są odpowie-
dzialni za przechowywane w nich dane. 
Na obowiązek ten wskazują zresztą sa-
mi dostawcy usług, a nawet jeśli zapew-
niają odzyskiwanie skasowanych plików 
czy wpisów do kontaktów lub kalendarza, 
z reguły możliwe jest to tylko przez pe-
wien ograniczony czas. 

Aby zapewnić pełną ochronę danych 
zgromadzonych w  usługach Google 
Workspace oraz Microsoft 365, specjaliści 
QNAP-a opracowali rozwiązanie Boxafe 
– jedyne dostępne na rynku, które umoż-
liwia przechowywanie kopii zapasowych 
z aplikacji SaaS zarówno w chmurze, jak 
też lokalnie, w  siedzibie przedsiębior-
stwa (na serwerze QNAP NAS). Boxafe 
jest licencjonowany według liczby za-
bezpieczanych kont (dla pierwszych 30 
kont licencja jest bezpłatna). Nie ma na-
tomiast limitu liczby kont, z których moż-
na chronić dane. 

Z zasobów przechowywanych w usłu-
dze Google Workspace zabezpieczane 
mogą być wiadomości Gmail (wraz z za-
łącznikami), wszystkie wersje plików 
w  Google Drive oraz wszystkie wpisy 
w usługach Kontakty i Kalendarz. Boxafe
obsługuje pakiety Google Workspace 
Business Starter, Business Standard, 
Business Plus i Enterprise, a także Google 
Workspace for Education i Nonprofi ts.

W podobny sposób backupowane są da-
ne z Microsoft 365 (OneDrive, Outlook,
Kontakty, Kalendarz), ale dodatkowo 
umożliwiono tworzenie kopii zapaso-

wych wszystkich bibliotek dokumentów 
SharePoint (w tym zawartości stron, apli-
kacji i in.) oraz wszystkich konwersacji 
Teams, kalendarza i zawartości witryny 
Teams (w tym biblioteki dokumentów, 
OneNote i in.). Boxafe obsługuje pakiety 
Microsoft 365 Business, Enterprise, Edu-
cation oraz Exchange Online.

Dzięki opcji przyrostowego backupu 
tworzone są kopie zapasowe tylko zmie-
nionych danych, aby zaoszczędzić czas 
i  miejsce w  pamięci. Ponadto dostęp-
na jest funkcja przeniesienia zasobów 
byłych pracowników na konto innego 
pracownika. Boxafe zapewnia też przej-
rzysty i przyjazny interfejs użytkownika. 
Pokazuje w nim status ochrony, raport 
ostatnich zadań, a także udostępnia pod-
gląd danych zgromadzonych w  kopii 
zapasowej, aby uniknąć przywrócenia 
niewłaściwych plików – operacji tej mogą 
dokonywać także sami użytkownicy, bez 
konieczności korzystania z pomocy IT. 
Do ich dyspozycji jest również moduł za-
awansowanego wyszukiwania, ułatwiają-
cy znajdowanie plików na podstawie ich 
nazwy, twórcy i innych informacji. Użyt-
kownicy mogą przywracać w granularny 
sposób pojedyncze pliki, wiadomości i in-
ne elementy. 

Autoryzowanymi dystrybutorami roz-
wiązań QNAP w Polsce są: AB, EPA Sys-
temy, Incom Group i Konsorcjum FEN.

backup dla aplikacji 
chmurowych

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

gbielawski@qnap.com

Boxafe:  
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n Tomasz Janoś
jak też zapobieganie nieautoryzowanemu 
dostępowi do urządzeń i zmianom wpro-
wadzanym w systemie przez osoby do tego 
nieuprawnione.

Rzecz jasna, infrastrukturą centrum da-
nych można zdalnie zarządzać przy uży-
ciu narzędzi zarówno programowych, jak 
i sprzętowych. W obu przypadkach istnieje 
możliwość takiej konfi guracji rozwiązania, 
aby pracujący zdalnie administrator czy też 
użytkownik o  odpowiednich uprawnie-
niach mógł wykonywać wszelkie operacje 
w systemach operacyjnych urządzeń tak, 
jakby odbywało się to lokalnie. 

Usługi zdalnego zarządzania zaso-
bami informatycznymi polegają 
przede wszystkim na administro-

waniu sprzętem oraz warstwą oprogramo-
wania. Proces ten obejmuje także zdalne 
monitorowanie i rozwiązywanie proble-
mów, a także ogranicza fi zyczny dostęp do 
krytycznej dla działania przedsiębiorstw 
infrastruktury IT. Dostarczaną wraz z usłu-
gą zarządzania dodatkową wartością dla 
klienta stają się: sprawne wdrażanie i ob-
sługa infrastruktury, krótszy czas przywra-
cania po awarii, ograniczanie do minimum 
nieplanowanych kosztów operacyjnych, 
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ZDALNE ZARZĄDZANIE  INFRASTRUKTURĄ IT

Świadczący usługi zdalnego zarządzania infrastrukturą IT 
powinni ułatwiać klientom przechodzenie od taktycznego 
administrowania, którego celem jest wyłącznie zapobieganie 
niepożądanym sytuacjom, do bardziej strategicznego podej-
ścia, odpowiadającego na wiele innych potrzeb.

nMichał Kulesza, Business Development Manager, 
Aten
Przewagą rozwiązań sprzętowych jest ela-

styczność – przełącznika KVM po prostu 

„nie obchodzi” do czego jest podłączany. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość 

działania rozwiązania, należy zadbać o re-

dundancję w zasilaniu oraz łączach LAN, a tak-

że szyfrowanie połączeń oraz kompatybilność z serwerami 

uwierzytelniającymi. Warto także zwrócić uwagę na takie 

funkcje, jak możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkow-

ników w ramach jednego przełącznika oraz opcja podglądu 

wszystkich maszyn na jednym ekranie. Zdalne zarządzanie 

infrastrukturą to nie tylko przełączniki KVM, ale także ser-

wery szeregowe czy inteligentne listwy PDU. Komplekso-

we wdrożenie sprzętu wraz z oprogramowaniem DCIM daje 

pełny wgląd w fi rmowe środowisko IT. 

Zdaniem specjalisty  

nBogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42
Oprogramowanie jest jednym z wielu typów za-

sobów, którymi fi rma powinna zarządzać. Ma 

przy tym kilka szczególnych cech, obejmują-

cych zgodność z warunkami licencjonowania 

oraz specyfi czne reguły licencyjne. Systemy 

SAM są niezbędne do zarządzania oprogramo-

waniem, eliminowania ryzyka kar po audytach 

zgodności oraz optymalizacji kosztów, uwzględniającej ciągle zmie-

niające się reguły licencjonowania. Ponieważ oprogramowanie jest 

wyjątkowo drogim składnikiem majątku IT, obserwujemy niezmien-

nie duże zainteresowanie rozwiązaniami SAM i to bez względu na 

to, jakiego typu aplikacji klienci używają. Wzrost zainteresowania 

modelem SaaS w naszym regionie dotyczy obecnie bardzo niewiel-

kiej liczby rodzajów oprogramowania, więc nie jest to czynnik prze-

dłużający żywot rozwiązań SAM, a jedynie jedna z dostępnych form 

ich użytkowania.
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Najprostszym systemem zdalnego za-
rządzania zasobami IT będzie rozwiązanie 
programowe w postaci aplikacji zainsta-
lowanej w lokalizacji, do której loguje się 
operator. W takim modelu jakość jego pra-
cy będzie zależna od dwóch elementów, 
a więc aplikacji klienckiej oraz szybkości 
i stabilności połączenia sieciowego. W mo-
mencie awarii któregokolwiek z nich, traci 
się dostęp do zasobów. 

– To jest główna wada takiego rozwiąza-
nia. Zaletą natomiast jest niski koszt wdro-
żenia. Aplikacje można zainstalować na 
serwerze, nie angażując dodatkowych za-
sobów sprzętowych. Dostęp do oprogramo-
wania operator uzyskuje „lokalnie”, czyli 
tam, gdzie jest ono zainstalowane – tłuma-
czy Przemysław Prochera, Business Deve-
lopment Manager – Data Center Solutions 
w Stovarisie. 

W przypadku rozwiązań sprzętowych 
dostęp do zasobów bazuje na wykorzystu-
jących protokół IP przełącznikach Key-
board Video Mouse (KVM over IP), któ-
re dają operatorowi bezpośredni dostęp 
do wielu urządzeń wyposażonych w port 
grafi czny. Możliwe jest też użycie kon-
sol szeregowych, zapewniających dostęp 
w trybie tekstowym do urządzeń z tzw. por-
tem konsoli. Także w przypadku rozwią-
zań sprzętowych ich działanie zależy od 
dwóch elementów. Pierwszym jest zainsta-
lowany sprzęt (np. przełącznik KVM over 
IP), a drugim połączenie sieciowe. I znowu: 
awaria któregokolwiek z nich pozbawia za-
rządzającego dostępu do zasobów. 

– W przypadku rozwiązania sprzętowe-
go ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest 
jednak znacznie mniejsze. W trybie sprzę-
towym istnieje też możliwość pełnej obsłu-
gi danego urządzenia, tak jak odbywa się to 
lokalnie, chociażby przez dostęp do BIOS-u.
Dostęp do zasobów realizowany jest na przy-
kład poprzez protokół HTML, bez potrzeby 
instalowania Javy, z użyciem szyfrowania 
ze stanowiska operatora. Ponadto nie jest 
wymagane dodatkowe oprogramowanie 
– twierdzi Przemysław Prochera. 

Konsole szeregowe zapewniają zarzą-
dzanie w paśmie (in-band) oraz poza nim 
(out-of-band). Dzięki funkcji awaryjnego 
przełączania na sieć komórkową oferują 
dodatkowe możliwości łączności, nawet 
gdy zawiedzie sieć podstawowa. Wówczas 
komunikacja odbywa się przy wykorzysta-
niu łączności 4G/LTE.

Coraz bardziej zautomatyzowane rozwiąza-
nia do zarządzania infrastrukturą pomagają 
uprościć rutynowe czynności wykonywa-
ne ręcznie. Tym samym ograniczają liczbę 
błędów ludzkich, które są powodem nawet 
80 proc. wszystkich przestojów w serwe-
rowniach i  centrach danych. Przykłado-
wo, najnowsze wersje konsol szeregowych 
oferują, poza typowymi funkcjami służący-
mi zarządzaniu zasobami IT, również ela-
styczność w postaci automatyzacji NetOps. 
Dając możliwość uruchamiania standardo-
wych narzędzi NetOps, takich jak Docker, 
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n Przemysław Prochera, Business Development 
Manager – Data Center Solutions, Stovaris

Powszechnie obserwowanym obecnie tren-

dem w zarządzaniu infrastrukturą IT jest 

dążenie do ograniczania kosztów opera-

cyjnych, przy jednoczesnym zaspokojeniu 

kompleksowych potrzeb klientów i zapewnie-

niu im ciągłości działania – zarówno jeśli chodzi 

o warstwę sprzętową posiadanej infrastruktury, jak i warstwę 

aplikacji. Dlatego specjaliści muszą wypracować strategiczne 

podejście do zarządzania infrastrukturą IT. W swoich działa-

niach są zobligowani do zagwarantowania odpowiednich cza-

sów SLA, które wynikają z treści zawartych umów, dotyczących 

na przykład konkretnego wdrożenia u klienta. A wymagania, 

jakie są stawiane nowoczesnej infrastrukturze, to maksymal-

ny czas pracy bez przestojów, stały dostęp oraz zabezpieczenia 

klasy korporacyjnej. 
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Ansible i Python na serwerze konsoli, uła-
twiają operacje w scentralizowanych i zdal-
nych lokalizacjach. 

– Wystarczy wysłać wcześniej skonfigu-
rowaną konsolę do danej lokalizacji, aby 
zarządzać wdrożeniem od razu. Z  kolei 
wbudowany w konsolę moduł TPM zapew-
nia ochronę plików konfiguracyjnych i gwa-
rantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa 
– mówi Przemysław Prochera. 

Urządzenie, po zainstalowaniu przez ob-
sługę, automatycznie kontaktuje się z admi-

nistratorem poprzez bezpieczne połączenie 
LTE. Kontrola całego procesu wdrażania 
odbywa się za pomocą oprogramowania do 
scentralizowanego zarządzania. Konsola od 
razu po podłączeniu do sieci pobiera aktual-
ne pliki konfiguracyjne. Standardowe konte-
nery Dockera i środowisko uruchomieniowe 
Python umożliwiają bez-
pośrednie uruchamianie 
szeregu procedur auto-
matyzacyjnych na danym 
urządzeniu. 

W zarządzaniu (także 
zdalnym) i  zapewnianiu 
niezawodności infrastruk-
tury centrum danych klu-
czowy jest monitoring parametrów pracy 
i alarmów aparatury obiektowej, zwłaszcza 
elementów składowych systemów dystry-
bucji energii i  klimatyzacji. Duży nacisk 
kładzie się też na kontrolowanie warunków 
środowiskowych, zwłaszcza temperatury 
i wilgotności. Niekorzystne zmiany tych pa-
rametrów mogą być pierwszym sygnałem, 
że w centrum danych narasta problem z je-
go wydajnością, a w konsekwencji – nieza-
wodnością. 

– Sytuacja związana ze skażeniem Odry 
pokazała, jak ograniczoną wiedzę na temat 
niektórych zjawisk posiadamy, gdy nie są 
prawidłowo monitorowane. Podobnie może 
być w centrum danych, gdzie bez informa-
cji, co się dzieje, możemy przegapić ważne 
symptomy nadchodzącej katastrofy – mówi 
Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Ma-
nager CEE w Vertivie. 

Przykładowo, wykrycie rosnących prą-
dów upływu może świadczyć o  tym, że 
wkrótce któryś z zasilaczy urządzeń IT ule-
gnie awarii. Jeśli będzie to miało wpływ tyl-
ko na ten jeden serwer, to możemy mówić 
o szczęściu. W gorszym scenariuszu może 
zdarzyć się, że spowoduje to pożar, a tym 
samym znacznie większe szkody. Panujące 
trendy wskazują wyraźnie, że bez wiedzy, 
co się dzieje w centrum danych, nie mamy 
szans poprawnie nim zarządzać.

Warunki funkcjonowania centrów danych 
są najczęściej określone przez umowy SLA 
(Service Level Agreement), które opisują 
jakość usług świadczonych albo wewnętrz-
nym użytkownikom przedsiębiorstwa 

(z centrali firmy oraz jej oddziałów), albo ze-
wnętrznym partnerom biznesowym i klien-
tom. W zapewnianiu zagwarantowanego 
poziomu takich usług kluczowym elemen-
tem staje się stałe monitorowanie i zarządza-
nie centrum danych przy użyciu narzędzi  
z obszaru DCIM (Data Center Infrastruc- 

ture Management). 
Rozwiązania DCIM 

monitorują zasoby cen-
trum danych i zarządza-
ją ich wykorzystaniem, 
w tym zużyciem energii 
przez cały sprzęt IT (ser-
wery, pamięci masowe, 
przełączniki sieciowe). 
Kontrolują komponenty 
fizycznej infrastruktury, 
takie jak zasilacze awa-

ryjne (UPS), jednostki dystrybucji zasilania 
(PDU) i klimatyzatory precyzyjne dla serwe-
rowni (CRAC). Narzędzia DCIM mają po-
móc administratorom osiągnąć maksymalną 
efektywność energetyczną i zapobiec pro-
blemom ze sprzętem, które mogą prowadzić 
do przestojów.

Dzięki DCIM można wykrywać naru-
szenia umów SLA, szybko znajdować ich 
przyczyny i  wdrażać odpowiednie dzia-
łania naprawcze. Co równie ważne, za-
awansowane monitorowanie i zarządzanie 
infrastrukturą centrum danych poma-
ga w  zapewnieniu ciągłości działalności 
i sprawnym jej odzyskiwaniu na wypadek 
awarii. Ma to szczególne znaczenie na obec-
nym etapie transformacji cyfrowej, a także 
w związku z coraz bardziej wyśrubowany-
mi wymaganiami dotyczącymi zachowania 
zgodności z przepisami. Regulacje prawne 
i audyty określają procesy oraz procedury, 
które powinny być odpowiednio udoku-
mentowane i skrupulatnie monitorowane.

Platforma do zarządzania infrastrukturą 
centrum danych może być hostowana nie lo-
kalnie, ale w chmurze. Dzięki temu zapew-
nia nowe funkcje (np. bazujące na sztucznej 
inteligencji i uczeniu maszynowym), a także 
eliminuje  takie problemy z tradycyjnymi na-
rzędziami, jak długi czas wdrażania i złożo-
ność rozwiązania.

Dostarczany w modelu Software as a Ser- 
vice (SaaS) chmurowy DCIM zapewnia 

Bez narzędzi Software 
Asset Management 
zarządzanie kosztami 
związanymi  
z programowaniem  
to duże wyzwanie. 
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Coraz częściej słyszy się o wyko-

rzystaniu mieszanej i rozszerzonej 

rzeczywistości (Augmented Reality) 

w zdalnym zarządzaniu infrastrukturą. 

O ile obecnie dostęp do danych z DCIM na 

terenie serwerowni uzyskuje się najczę-

ściej przy użyciu laptopa lub tabletu, to 

dzięki wykorzystującemu AR urządzeniu 

do noszenia – zazwyczaj specjalnym 

goglom – można wyświetlać potrzebne 

informacje bez konieczności użycia rąk 

i dodatkowych urządzeń. Prezentowane 

w postaci tekstu i grafik instrukcje postę-

powania mogą być dostarczane i aktuali-

zowane w czasie rzeczywistym. Zdaniem 

obserwatorów rynku takie narzędzia 

mogą przyczynić się do minimalizowania 

ryzyka błędów i zwiększenia produktyw-

ności personelu technicznego w centrach 

danych. Mogą być one wykorzystywane 

także do zdalnego zarządzania na przy-

kład sprzętem kolokowanym w centrum 

danych. Bazująca na AR usługa Smart 

Hands daje właścicielowi sprzętu kontrolę 

nad nim i wrażenie obecności w obiekcie, 

eliminując barierę odległości i uspraw-

niając czynności serwisowe. Dzięki niej 

można z dowolnego miejsca zarządzać 

infrastrukturą we współpracy z technika-

mi operatora serwerowni, nie tracąc czasu 

na dojazd do niej. 

Zdalnie,  
ale jakby na miejscu... 

ZDALNE ZARZĄDZANIE  INFRASTRUKTURĄ IT
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Zdaniem integratora 

n Jacek Forysiak, Managing Director, Atende
Klienci, którzy są świadomi znaczenia monitoringu infrastruktury 

centrum danych, korzystają z tego typu usług. Od lat świadczymy 

serwis naprawczy i nie tylko reagujemy wtedy, gdy coś się stanie, 

ale oferujemy także serwis prewencyjny z elementami predyk-

cji. Nasz system monitoringu, wdrażany u klientów, potrafi  zbierać 

informacje z wielu różnych źródeł – nie tylko ze sprzętu, na bazie 

danych z SNMP i innych standardowych protokołów, ale także te po-

chodzące z monitoringu procesów w aplikacji. Ciągle rozwijamy i udoskona-

lamy nasz system, oferując go klientom, którzy jeszcze kilka lat temu mówili, 

że już posiadają indywidualne rozwiązania do monitoringu dostarczane przez 

poszczególnych dostawców, na przykład UPS-ów, a dzisiaj wyrażają zainte-

resowanie globalnym wglądem w swoją infrastrukturę IT. Chcą usługi, która 

całodobowo i na bazie zapisów umowy SLA będzie ją kontrolować. I ten trend 

będzie narastał. 

prostsze wdrażanie, a aktualizacje opro-
gramowania, nowy fi rmware czy poprawki 
bezpieczeństwa są dostarczane automa-
tycznie. Dodatkowo dużo łatwiejsze sta-
je się odzyskiwanie po awarii – dzięki 
przechowywanej stale w  chmurze 
kopii zapasowej systemu. Architek-
turę DCIM as a Service można wdro-
żyć w dowolnej infrastrukturze łączącej 
się z chmurą. W usługach tego rodzaju wy-
korzystuje się różne urządzenia mobilne 
(w tym smartfony i tablety), a administra-
torzy potrzebują jedynie połączenia inter-
netowego, aby uzyskać natychmiastowy 
dostęp do aplikacji i zdalnie monitorować 
swoją infrastrukturę. 

Co więcej, dostawcy narzędzi DCIM 
bazujących na chmurze zbierają zanoni-
mizowane informacje o  użytkowanych 
systemach od wielu swoich klientów. Na-
stępnie wykorzystują mechanizmy sztucz-
nej inteligencji i uczenia maszynowego, aby 
na podstawie wielu zgromadzonych danych 
uzyskać wgląd w obszary i trendy, takie jak 
zapotrzebowanie na energię, jej koszty, wy-
dajność chłodzenia, zarządzanie zasobami 
czy ślad węglowy. To właśnie wsparte przez 
AI i ML utrzymanie predykcyjne (obok ła-
twego zdalnego dostępu) ma stanowić 
o przewadze narzędzi chmurowych. Mają 
one ograniczyć przestoje i koszty obsługi 
centrum danych. Zamiast przeprowadzać 
konserwację zgodnie z harmonogramem 
(niezależnie czy jest potrzebna, czy nie), ro-
bi się to tylko wtedy, gdy jest ona wymagana.

Według specjalistów zdalne podejście 
bazujące na specjalizowanym oprogramo-
waniu chmurowym pozwa-
la przełamać dotychczasowe 
ograniczenia charakterystycz-
ne dla systemów on-premise. 
Umożliwia analizę danych ty-
sięcy urządzeń i przekazanie 
użytkownikom wiarygodnych 
rekomendacji. Uruchomione 
w chmurze oprogramowanie 
do zarządzania infrastrukturą DC umoż-
liwia także efektywne monitorowanie 
zasobów fi zycznych osadzonych w rozpro-
szonej strukturze. 

– Wystarczy podłączenie do internetu, że-
by monitorować infrastrukturę brzegową. 
Co więcej, działanie systemu monitorujące-
go nie jest narażone na skutki awarii w lo-
kalnych serwerowniach. Zbieranie danych 

w jednym miejscu stało się dziś więc znacz-
nie łatwiejsze i bardziej niezawodne niż kie-
dykolwiek – twierdzi Przemysław Szczę-
śniak, inżynier sprzedaży Secure Power 
w Schneider Electric. 

Trend edge computingu, czyli przeno-
szenia przetwarzania danych bliżej miej-
sca ich powstawania, będzie prowadził do 
stosowania systemów, które dobrze skalu-
ją się do środowisk rozproszonych, na przy-
kład kilkunastu mniejszych serwerowni czy 
punktów dystrybucyjnych. Efektem jest za-
stępowanie wdrażanych lokalnie rozwiązań 
przez te bazujące na chmurze. 

Przedsiębiorstwa korzystają zwykle z wie-
lu rozwiązań programowych o  skompli-
kowanych zasadach licencjonowania, 
zazwyczaj wdrożonych w  środowiskach 

wirtualizacyjnych. Zma-
gają się z monitorowaniem 
wykorzystania aplikacji, 
zgodności licencyjnej i efek-
tywności kosztowej swojego 
oprogramowania. 

Według rozmaitych ana-
liz korporacje wykorzy-
stują kilkaset aplikacji, za 

pomocą których ich pracownicy obsługu-
ją procesy w fi rmie. Co więcej, z biegiem 
czasu izolowane rozwiązania programo-
we stają się coraz bardziej złożone i za-
leżne od siebie, dlatego ich śledzenie staje 
się jeszcze trudniejsze. Dodatkowo trze-
ba zapewnić kontrolę aktualizacji, zmian 
w licencjonowaniu, wygaśnięć i zgodności 
oprogramowania.

Aby tym wszystkim efektywnie zarzą-
dzać potrzebne jest narzędzie, które za-
pewni przedsiębiorstwu kontrolę nad 
kosztami oprogramowania, dostęp do 
wiedzy o zobowiązaniach wynikających 
z  licencji oraz potencjalnym ryzyku ich 
nieprzestrzegania. Dzięki rozwiązaniom 
typu SAM (Software Asset Management) 
można zarządzać całym oprogramowa-
niem z jednego miejsca i maksymalizować 
uzyskiwaną z jego użycia wartość. Na ryn-
ku dostępnych jest wiele tego rodzaju roz-
wiązań oraz dostawców usług zarządzania 
oprogramowaniem, z których cześć świad-
czy swoje usługi w chmurze.

Od pewnego czasu rośnie znaczenie za-
rządzania systemami i  aplikacjami do-
starczanymi w  modelu SaaS. Są badania 
dowodzące, że straty przedsiębiorstw, 
wynikające z  nieefektywnego używania 
oprogramowania chmurowego, co roku po-
dwajają się. Nadmierne koszty w obszarze 
SaaS obejmują wszystkie licencje na opro-
gramowanie, za które fi rma jest obciążana, 
ale których nie używa. Dotyczy to chociażby 
zduplikowanych lub osieroconych kont, któ-
re są opłacone, ale nie wykorzystane. To dość 
powszechne zjawisko dla szybko rozwijają-
cych się fi rm, które kupują wiele aplikacji Sa-
aS bez strategii stojącej za takimi decyzjami.

Na koniec warto przytoczyć opinię anali-
tyków Gartnera, według których bez narzę-
dzi SAM zarządzanie kosztami związanymi 
z oprogramowaniem stanowi obecnie duże 
wyzwanie dla przedsiębiorstw. Z kolei wy-
posażona w  takie rozwiązanie fi rma ma 
szansę ograniczyć te koszty nawet o kilka-
dziesiąt procent.  n

Dzięki DCIM 
można wykrywać 
naruszenia 
umów SLA.
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Wśród wielu użytkowników wciąż 
panuje błędne przekonanie, że cała od-
powiedzialność za bezpieczeństwo prze-
twarzanych w chmurze danych spoczywa 
wyłącznie na dostawcy usług. W rzeczy-
wistości jednak odpowiednie środki za-
bezpieczające musi podjąć zarówno 
usługodawca, jak i usługobiorca. Odpo-
wiedzialność jest dzielona pomiędzy 
wszystkie strony kontraktu. Jej zakres 
i poziom zależą od modelu wykorzystywa-
nej chmury, rodzaju świadczonych usług, 
ale również od charakteru przetwarza-
nych danych, czy nawet branży reprezen-
towanej przez odbiorcę.

Dzielenie się odpowiedzialnością za 
bezpieczeństwo wykorzystywanego śro-
dowiska chmurowego znajduje odzwier-
ciedlenie również w  obowiązujących 
regulacjach prawnych. Problemem w ich 
praktycznym stosowaniu jest jednak to, 
że na gruncie polskim nie ma jednego 
uniwersalnego aktu prawnego, który by 
kompleksowo regulował związane z ni-
mi kwestie. 

Dostawcy i użytkownicy usług chmuro-
wych muszą uwzględnić w swoich dzia-
łaniach szereg wymogów prawnych, 
rozproszonych po różnych przepisach 
– począwszy od ustaw, przez rozporządze-
nia, aż po rządowe uchwały oraz unijne 
dyrektywy. Przedsiębiorcy muszą odwo-
ływać się do wielu aktów prawnych, które 
w sposób bezpośredni lub tylko pośrednio 
określają wymagania pod adresem usług 
w chmurze. Są wśród nich zarówno usta-
wy o charakterze ogólnym, jak też regula-
cje branżowe. 

Z racji tego, że usługa chmurowa ma 
charakter cyfrowy, należy stosować się do 
regulacji wynikających z ustawy o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną. Zgod-
nie z jej art. 7 usługodawca musi zapewnić 
taki poziom bezpieczeństwa, który unie-
możliwi osobom nieuprawnionym do-
stęp do treści przekazu składającego się 
na usługę. W szczególności sposobem je-
go osiągnięcia jest zastosowanie technik 
kryptograficznych. Niedopełnienie tego 

Odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie środowisk 
chmurowych spoczywa zarówno na ich dostawcach, jak  
i użytkownikach. Jej zakres i poziom są regulowane przez 
wiele różnych przepisów. W każdym przypadku trzeba 
uwzględniać konkretne wymagania prawne.

Wszelkiego rodzaju raporty 
i analizy pokazują, że usługi 
chmurowe cieszą się rosną-

cym zainteresowaniem użytkowników. 
Przyczyniła się do tego w dużym stopniu 
pandemia, która spowodowała potrzebę 
szybkiego wdrażania rozwiązań do zdal-
nej pracy i komunikacji. Są one obecnie 
rozwijane w związku z zyskującym na po-
pularności hybrydowym modelem pracy. 
Z drugiej strony, popyt na chmurę napę-
dzają przybierające na sile procesy cyfro-
wej transformacji, która obejmuje kolejne 
obszary funkcjonowania poszczególnych 
przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. 

Wyzwaniem, z  którym stale muszą 
mierzyć się zarówno dostawcy chmu-
ry, jak i ich partnerzy oraz sami odbiorcy 
usług, jest stosowanie się do istniejących 
regulacji prawnych. Obowiązek zapew-
nienia zgodności z  wymogami prawa 
wdrażanych rozwiązań oraz sposobów 
ich wykorzystania spoczywa nie tylko na 
użytkownikach, ale także dostawcach śro-
dowisk chmurowych. 

ale obowiązująceale obowiązujące
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Regulacje rozproszone,  

We wspólnej przestrzeni
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie europej-

skiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space). 

Zawiera on propozycje wprowadzenia wspólnego, europejskiego formatu dla: 

skróconych kart zdrowia, obrazów medycznych i ich opisów, wyników badań 

laboratoryjnych, e-recept oraz wypisów ze szpitala. Wskazuje również na obo-

wiązek zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznej dokumentacji 

medycznej na poziomie europejskim. Zdaniem ekspertów proponowane roz-

wiązania mogą przełożyć się na wzrost popularności rozwiązań chmurowych 

w branży ochrony zdrowia za sprawą digitalizacji zasobów medycznych 

wzmocnionej wprowadzonymi wymogami. 
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wymogu może być podstawą do pociągnię-
cia dostawcy usługi do odpowiedzialności 
prawnej.

W  zakresie wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę 
również ustawę o krajowym systemie cy-
berbezpieczeństwa. Obejmuje ona między 
innymi dostawców usług elektronicznych, 
do których zaliczeni zostali również do-
stawcy usług w chmurze. Ich obowiązki 
zostały określone w rozdziale 4 ustawy, 
szczególnie w art. 17 i 18. Przede wszyst-
kim muszą oni podejmować właściwe 
i proporcjonalne środki techniczne i orga-
nizacyjne w celu właściwego zarządzania 
ryzykiem, na jakie narażone są wykorzy-
stywane do świadczenia usługi systemy 
informatyczne. 

punktów widzenia
Przy realizacji usług chmurowych należy 
też zadbać o ochronę danych poufnych. 
W tym przypadku zastosowanie będą mia-
ły zapisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, która określa zasady ochro-
ny tajemnicy przedsiębiorstwa oraz usta-
wy o  ochronie informacji niejawnych. 
Ta ostatnia ustanawia specjalne warun-
ki przetwarzania informacji niejawnych 
we wszelkiego rodzaju systemach telein-
formatycznych i nakazuje dokonanie ich 
akredytacji. W sposób bezpieczny muszą 
być przetwarzane również inne informa-
cje prawnie chronione, w tym tajemnica 
zawodowa (adwokacka, lekarska) lub te-
lekomunikacyjna. 

Oprócz wspomnianych wyżej rodzajów 
danych poufnych szczególnej ochronie 
podlegają także dane osobowe. Jej zasa-
dy reguluje obowiązujące od 2018 r. unijne 
Rozporządzenie o ochronie danych osobo-
wych (RODO). Określone w nim wymogi 
odnoszą się nie tylko do administratorów 
danych osobowych, lecz również do pod-
miotów, którym administratorzy powie-
rzyli przetwarzania tych danych, a więc 
i  do operatorów usług chmurowych. 
Ich obowiązki są zdefi niowane w art. 28 
RODO. 
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W kontekście 
chmury 
znaczenie ma 
także Kodeks  
Cywilny.

Długa lista
Opublikowane w 2020 r. przez 

Ministerstwo Cyfryzacji „Narodowe 

Standardy Cyberbezpieczeń stwa. 

Standardy Cyberbezpieczeń stwa 

Chmur Obliczeniowych (SCCO)” 

zawierają wykaz przepisów i norm 

związanych z bezpieczeństwem 

przetwarzanych informacji w mo-

delach chmur obliczeniowych. 

Znajduje się w nim 19 aktów 

prawnych, w tym 14 o charakterze 

krajowych ustaw, rozporządzeń 

i uchwał Rady Ministrów, a pięć 

w randze unijnych dyrektyw 

i rozporządzeń. W dokumencie 

wskazano również osiem norm ISO 

dotyczących zarówno stosowanych 

technik bezpieczeństwa, zarządza-

nia nim, jak i zasad ochrony infor-

macji. Listę uzupełniają wskazane 

na zasadzie referencyjnej wytycz-

ne amerykańskiej agencji NIST 

(National Institute of Standards 

and Technology). 

Branża z obawami
Agencja Unii Europejskiej ds. 

Cyberbezpieczeństwa (ENISA) 

prowadzi prace nad europejskim 

schematem certyfi kacji cyberbez-

pieczeństwa usług chmurowych 

(EUCS). Ma on zdefi niować wyma-

gania dla technologii chmurowych 

i ich dostawców. Niektóre zapisy 

proponowanych regulacji budzą 

wątpliwości przedstawicieli bran-

ży cyfrowej. Chodzi o wymagania 

dotyczące certyfi katu wysokiego 

poziomu, który ma być najwyż-

szym z trzech projektowanych 

poziomów certyfi kacji bezpieczeń-

stwa usług chmurowych. Siedziba 

główna dostawcy usług, który 

chciałby uzyskać ten najwyższy 

certyfi kat, musiałaby znajdować 

się w Europie, a sam dostawca nie 

mógłby podlegać podmiotom spo-

za Unii Europejskiej. CEE Digital 

Coalition, w skład której wchodzą 

organizacje branżowe z 11 krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej, 

proponuje zastąpienie powyższego 

przepisu wymogiem legalnej dzia-

łalności oddziału dostawcy chmu-

ry na terenie Unii Europejskiej. 

46_49_Vad 4_2022_tekst DANE W CHMURZE PUBLICZNEJ ASPEKTY PRAWNE.indd   47 03.11.2022   12:25:20



Podmiot przetwarzający dane osobo-
we w imieniu administratora zobowiąza-
ny jest przede wszystkim do stosowania 
odpowiednich do tego celu środków or-
ganizacyjnych i technicznych ( jak cho-
ciażby szyfrowanie czy pseudonimizacja 
danych). Ostateczna decyzja o wyborze 
konkretnych rozwiązań zabezpieczają-
cych dane należy do operatora po analizie 
ryzyka związanego z procesem przetwa-
rzania. Przepisy nie pozwalają dostawcom 
usług przetwarzania danych osobowych 
na zlecanie zadań podwykonawcom bez 
uprzedniej zgody administratora tych  
danych.

Obowiązkiem administratora jest wy-
bór dostawcy usług chmurowych, któ-
ry jest wiarygodny, rzetelny i gwarantuje 
poprawne oraz bezpieczne przetwarza-
nie danych osobowych. Decyzja musi ba-
zować na dokładnie przeprowadzonej 
analizie ryzyka oraz skrupulatnej ocenie 
kompetencji podmiotu oferującego usłu-
gi w chmurze. Incydent, który zdarzy się 
operatorowi, będzie miał konsekwencje 
również dla samego administratora. 

Z innych regulacji o charakterze ogól-
nym zastosowanie w  przypadku usług 
w chmurze będą miały przepisy o ochro-
nie własności intelektualnej. Chodzi 
w szczególności o sprawdzenie czy licen-
cja na oprogramowanie pozwala na prze-
noszenie go do środowiska chmurowego, 
a jeśli tak, to na jakich warunkach. 

Wśród regulacji branżowych warto zwró-
cić uwagę na przepisy dotyczące wykorzy-
stania chmury obliczeniowej w bankach. 
Możliwość taką dopuszcza art. 6 a Prawa 
bankowego. Wynika z niego, że umowa ko-
rzystania przez bank z chmury oblicze-
niowej jest umową outsourcingową i ma 
charakter umowy agencyjnej regulowanej 
przepisami Kodeksu cywilnego. W nie-
których przypadkach (w tym „podoutso-
urcingu”) podpisanie umowy z dostawcą 
wymagać będzie dodatkowo zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 Niektóre aspekty korzystania z  roz-
wiązań chmurowych zostały określone 
w wydanej przez KNF Rekomendacji D 

dotyczącej zarządzania obszarami tech-
nologii informacyjnej i bezpieczeństwa 
środowiska teleinformatycznego w ban-
kach. Podobna rekomendacja została też 
wydana dla firm i towarzystw ubezpiecze-
niowych. 

W styczniu 2020 r. Urząd Komisji Nad-
zoru Finansowego opublikował komu-
nikat dotyczący przetwarzania przez 
podmioty nadzorowane informacji 
w chmurze obliczeniowej publicznej lub 
hybrydowej. Zawiera on przykłady prak-
tycznego rozumienia zagadnień zwią-
zanych z  wykorzystaniem rozwiązań 
chmurowych na rynku finansowym. 

Dostawcy i użytkownicy usług chmu-
rowych powinni w  swojej działalności 
uwzględniać także regulacje o charakte-
rze pozaprawnym. Należą do nich wszel-
kiego rodzaju standardy, normy (w tym 
normy ISO), rekomendacje oraz zbiory 
dobrych praktyk. Dookreślają one wska-
zane na poziomie ustawowym wymagania 
i zasady korzystania z systemów teleinfor-
matycznych.

W branży finansowej funkcjonuje kilka 
tego typu opracowań. Związek Banków 
Polskich przygotował standard wdrożeń 
przetwarzania informacji w  chmurze. 
Również Polska Izba Ubezpieczeń przy-
jęła podobny standard dla firm ubezpie-
czeniowych. Swoje standardy i wytyczne 
pod adresem rozwiązań chmurowych ma-
ją również inne środowiska zawodowe. 
Na przykład na zlecenie Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Warszawie został 
opracowany Standard przetwarzania in-
formacji w chmurze obliczeniowej przez 
radców prawnych. Natomiast Krajowa 
Izba Radców Prawnych przyjęła wytycz-
ne CCBE, czyli Wytyczne Rady Adwoka-
tur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 
w zakresie korzystania przez prawników 
z usług pracy w chmurze. 

W szczególny sposób regulowane jest 
wykorzystanie rozwiązań churowych 
w sektorze publicznym. Przy zamawia-
niu i kontraktowaniu tego typu usług pod-
stawowe znaczenie ma Prawo zamówień 
publicznych. Dopuszcza ono możliwość 
przetwarzania danych w chmurze. W myśl 
jego zapisów zamówienie na takie usługi 
jest standardowym zamówieniem publicz-
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Zakresy odpowiedzialności dostawcy i użytkownika  
w zależności od rodzaju usługi chmurowej

Źródło: Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa. Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych 
(SCCO), Ministerstwo Cyfryzacji 2020
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Klasyfikacja kategorii informacji w dokumencie Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO)

KATEGORIE 
INFORMACJI

WYMAGANE 
ZABEZPIECZENIA 

DLA CHMURY 
OBLICZENIOWEJ

CENTRA 
PRZETWARZANIA 

DANYCH - JURYSDYKCJA

DOSTĘP DO 
ZASOBÓW SEPARACJA WYMAGANIA DLA 

PERSONELU

Niekontrolowane 
informacje 

nieklasyfikowane

Zabezpieczenia SCCO 
na poziomie niskim 
/ umiarkowanym 

potencjalnego wpływu na 
atrybuty bezpieczeństwa

Przetwarzanie dozwolone 
w centrach danych poza 

polską jurysdykcją

Internet i/lub 
wydzielone usługi 
transmisji danych

Dostęp publiczny
Personel dopuszczany 
przez dostawcę usług 
chmur obliczeniowych

Kontrolowane 
informacje urzędowe

Poziom SCCO1 + 
zabezpieczenia do ochrony 

informacji urzędowych

Przetwarzanie dozwolone 
w centrach danych w 
polskiej jurysdykcji

Internet i/lub 
wydzielone łącza 

logiczne – wymagania 
Narodowych 
Standardów 

Cyberbezpieczeństwa

Wirtualna / logiczna silna separacja 
pomiędzy organizacyjnymi 

zasobami publicznych chmur 
obliczeniowych (tenantami) oraz 

dedykowany kontrolowany dostęp 
do zasobów informacyjnych

Personel posiadający 
poświadczenia 
bezpieczeństwa 

osobowego na poziomie 
„poufne”

Kontrolowane 
wrażliwe informacje 

urzędowe

Poziom SCCO2 + 
zabezpieczenia Rządowego 

Klastra Bezpieczeństwa

Przetwarzanie danych 
w Rządowej Chmurze 
Obliczeniowej (RChO)

Rządowy Klaster 
Bezpieczeństwa

Wirtualna / logiczna silna separacja 
pomiędzy organizacyjnymi 

zasobami RChO oraz dedykowane 
i kontrolowane przez RKB punkty 

styku z sieciami publicznymi

Personel posiadający 
poświadczenia 
bezpieczeństwa 

osobowego na poziomie 
„tajne”

Informacje niejawne
Poziom SCCO3 + wymagania 

ochrony informacji 
niejawnych

Przetwarzanie w centrach 
danych akredytowanych 

do przetwarzania 
określonej klauzuli 

informacji niejawnych

Sieci akredytowane 
do przekazywania 
określonej klauzuli 

informacji niejawnych

Akredytacja bezpieczeństwa dla 
wszystkich zasobów dedykowanych 

chmur obliczeniowych. Silna 
separacja od sieci publicznych

Personel posiadający 
poświadczenia 
bezpieczeństwa 

osobowego na poziomie 
„ściśle tajne” lub „tajne”

nym. Przy ich kontraktowaniu przez insty-
tucje publiczne zastosowanie mają też inne 
przepisy, jak na przykład rozporządzenie 
Rady Ministrów w  sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności czy rozporzą-
dzenie MinistraCyfryzacji w  sprawie 
szczegółowych warunków organizacyj-
nych i technicznych, jakie powinien speł-
niać system teleinformatyczny służący do 
uwierzytelniania użytkowników. 

W 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji,  
w ramach Narodowych Standardów Cyber-
bezpieczeństwa, opublikowało także do-
kument Standardy Cyberbezpieczeństwa 
Chmur Obliczeniowych (SCCO). Definiują 
one cztery poziomy bezpieczeństwa prze-
twarzanych informacji determinujące sto-
sowanie poszczególnych modeli chmur 
obliczeniowych w sektorze publicznym. 
Natomiast na zlecenie Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów zostały opracowane wy-
tyczne dla administracji publicznej w za-
kresie wykorzystania usług chmurowych 
w sektorze usług publicznych. 

Do tego w ramach Wspólnej Infrastruk-
tury Informatycznej Państwa (WIIP) 
działa System ZUCH (Zapewnienia Usług 
Chmurowych). To platforma informatycz-
na, za pośrednictwem której organy ad-
ministracji publicznej mogą wyszukiwać 

Ź
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i pozyskiwać usługi chmurowe zweryfi-
kowane pod względem bezpieczeństwa. 
Zawiera ona również wskazówki, które 
pomagają ocenić przydatność technolo-
gii chmurowych w sektorze publicznym. 

umowa
W związku z tak dużym roz-
proszeniem regulacji praw-
nych dotyczących chmury 
obliczeniowej, szczególne-
go znaczenie nabiera umo-
wa cywilno-prawna między 
usługodawcą i usługobior-
cą. Obecnie stanowi ona 
podstawowy sposób okre-
ślania relacji pomiędzy 
poszczególnymi stronami 
usługi chmurowej. Odpo-
wiednio spisana, wskazu-
jąca konkretne, wzajemne 
zobowiązania i uprawnienia, staje się klu-
czem do dobrej współpracy biznesowej 
dostawcy środowiska chmurowego bądź 
jego partnera z klientami. 

Wskazane jest, by znalazły się w niej 
nie tylko zasady i warunki podjęcia oraz 
realizacji współpracy, lecz również oko-
liczności rezygnacji z usług w chmurze. 

Chodzi o zabezpieczenie się dostawcy na 
wypadek poniesienia szkody w sytuacji 
rozwiązania przez użytkownika umowy 
bez ważnego powodu. Użytkownik jest 
wtedy zobowiązany do jej naprawienia, 
ale trzeba pamiętać, że ta reguła działa 

również w drugą stronę – 
także on, w sytuacji kon-
fliktowej, może dochodzić 
swoich praw.

W umowie mogą zostać 
zawarte również wyłącze-
nia lub ograniczenia odpo-
wiedzialności dostawcy 
usług chmurowych. Nie 
zawsze jednak będą one 
dopuszczalne i  możli-
we. W  relacjach bizne-
sowych dostawcy usług 
chmurowych mogą pró-
bować chronić swoje in-
teresy przez ograniczenie 

odpowiedzialności w  sytuacjach nie-
dookreślonych lub nieprecyzyjnie ure-
gulowanych. Ze względu na znaczącą 
rolę umów w kontraktach chmurowych, 
wśród przepisów o charakterze ogólnym 
istotne znaczenie będzie miał więc jesz-
cze Kodeks cywilny –  warto pamiętać 
również o nim.        n  

Przy usługach 
chmurowych 
szczególnego 
znaczenia nabiera 
umowa cywilno-
prawna między 
usługodawcą  
i usługobiorcą.
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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT N01

jeśli pracujesz  w fi rmie z branży IT, możesz 

BEZPŁATNIE  zaprenumerować magazyn  CRN Polska?

crn.pl/rejestracja

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem prenumerata@crn.pl.
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