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Nie angielskie, nie kreolskie, ale na-
sze, nasze polskie. Nie austriackie, 
nie jakieś inne, ale rodzinne, ale ro-

dzinne! Ta stara kabaretowa piosenka przy-
plątała mi się w związku z „polską teslą” 
o wdzięcznej nazwie Izera, którą złośliw-
cy przekręcają na „(m)Izerę” lub „mizerię”. 
A przecież ta rzekoma „mizeria” ma nas, po 
długich latach moto-smuty, wprowadzić 

na światowe salony moto-
ryzacyjne. Zanim jednak 
zaczniemy zadawać tam 
szyku, efektowna makie-
ta musi stać się efektywna 
i ruszyć z miejsca. Dlatego 
zaniepokoiła mnie głucha 
cisza, jaka na długie miesią-
ce zapadła wokół pomysłu 

na naszą państwową teslę. 
I kiedy zdawało się, że miliardy pójdą 

w błoto i podzieli ona smutny los „pol-
skiego lambo”, czyli Arrinery Hussaryi, 
gruchnęła wieść, że podpisaliśmy umowę 
z chińskim dostawcą podwozia, na którym 
niebawem pomkniemy Autostradą Wol-
ności do motoryzacyjnego raju. Przy czym 
będziemy pędzić pojazdem wprawdzie jak 
najbardziej państwowym, ale takim jakby 
dwupaństwowym, bo polsko-chińskim, 
a w zasadzie to nawet chińsko-polskim. Co 
oczywiście nie stanowi powodu do wstydu 
w czasach, kiedy Chiny stały się fabryką 
świata. To znaczy nie stanowiłoby, gdyby 
to nie był projekt państwowy za pieniądze 
podatników. 

Bo chyba jednak ma znaczenie, czy za 
pieniądze z naszego VAT-u i CIT-u rozwi-
jamy polską myśl techniczną, czy jednak 
dajemy zarobić komu innemu, kupując 
wytwór cudzej myśli technicznej. Ten 
drugi wariant ćwiczyliśmy w PRL-u,
produkując w Polsce różne dobra na za-
granicznych licencjach. A jako że kopia 
rzadko kiedy jest lepsza od oryginału, 
światowych rynków w ten sposób nie 
podbiliśmy. 

Auta takich marek jak BMW, Toyota czy 
Tesla są słusznie uważane za niemieckie, 
japońskie i amerykańskie, pomimo że znaj-
dują się w nich elementy wyprodukowa-

ne w Chinach. Samochody te zostały bowiem 
wymyślone i zaprojektowane w Niemczech, 
Japonii czy USA. I dlatego będą „narodowe” 
niezależnie od miejsca produkcji. W przy-
padku natomiast Izery mogę chyba zaryzy-
kować stwierdzenie, że będzie (o ile w ogóle 
będzie) tak samo polska, jak polskie były 
– dajmy na to – tablety Modecom czy smart-
fony Goclever. 

Jeśli wydajemy pieniądze podatników na 
tak poważny projekt, zasysający miliardy na-
szych pieniędzy, to oczekiwałbym, że będzie-
my wytwórcami technologii, właścicielami 
know-how i posiadaczami patentów. I do-
piero wtedy sobie wybierzemy fabrykę, a nie 
na odwrót. Innymi słowy: nie jest ważne, kto 
jest właścicielem fabryki, ale do kogo należy 
dział R&D. A w przypadku Izery nie należy 
on do nas. 
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Specjaliści IT cieszą się z rosnących wynagrodzeń, które zwiększają się w tempie 

dwucyfrowym rok do roku – wynika z danych Devire. Największe podwyżki w tym roku (na-

wet 40-procentowe) otrzymali specjaliści znający język Python – w III kw. 2022 r. ich zarobki 

sięgały ponad 25 tys. zł. Ze sporych podwyżek cieszyli się również specjaliści od takich języ-

ków, jak C, Go, Java, .NET oraz ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Warto przy tym odnotować 

mocną pozycję programistów aplikacji mobilnych, których płace wzrosły średnio o 30 proc.

Terg w roku fi nansowym 2021/2022 (zakończonym 31 marca br.) osiągnął 11,85 mld zł 

przychodów, zwiększając sprzedaż o przeszło 1,8 mld zł rok do roku. Tym samym właściciel 

sieci i e-sklepu Media Expert oraz sklepów internetowych Electro.pl i Avans.pl stał się liderem 

na rynku sprzedaży detalicznej elektroniki w Polsce, detronizując Euro-net (RTV Euro AGD). Co 

ciekawe, w Tergu znacząco spadł koszt wynagrodzeń – z 283,6 mln zł do 237,4 mln zł – i na-

wet z wydatkami na ZUS był niższy niż w poprzednim roku (w roku obrotowym spółka zatrud-

niała przeciętnie 3,5 tys. osób).

S4E w III kw. br. osiągnęło wzrost przychodów ze sprzedaży o 31 proc. rok do roku, do 

74,4 mln zł. Zysk netto poprawił się natomiast w tym okresie o 16 proc., sięgając poziomu 

1,3 mln zł. Z kolei spadła marża brutto na sprzedaży o blisko 1 pkt proc. (z 9,62 proc. do 

8,67 proc.). Ponadto o 40 proc. spadły koszty ogólnego zarządu w spółce, co oczywiście mia-

ło wpływ na wyższy zysk netto. Dystrybutor zwiększył przychód we wszystkich segmentach 

produktowych (Dell, Hitachi, Commvault, Nutanix, Quantum, Huawei).

Comarch podpisał umowę z japońskim integratorem Itochu Techno-Solutions, której 

celem jest połączenie portfolio produktów telekomunikacyjnych Comarchu z wiedzą i znajo-

mością japońskiego rynku przez Itochu – tak, aby wspólnie oferować tamtejszym klientom 

szyte na miarę produkty. Obecnie obie fi rmy pracują już nad projektami obejmującymi tele-

komunikację mobilną, stacjonarną i 5G. Współpraca krakowskiej grupy z Itochu rozpoczęła się 

w 2019 r. Country Managerem Comarchu w Japonii od 2019 r. jest Łukasz Zezulak, który biz-

nesem w Kraju Kwitnącej Wiśni zajmuje się od kilkunastu lat. 

Exclusive Networks zwiększyło swoje globalne przychody w III kw. 2022 r. 

o 42 proc. (do ponad 1,1 mld euro). Tak dobry wynik był możliwy między innymi dzięki popy-

towi w sektorze cyberbezpieczeństwa, który jest napędzany przez dążenie przedsiębiorstw do 

ochrony zdalnych i hybrydowych środowisk pracy, zależnych od chmury. Dystrybutor rapor-

tuje przy tym trend wzrostowy w segmencie dużych przedsiębiorstw, które „modyfi kują swoje 

strategie bezpieczeństwa w kierunku podejścia opartego na skonsolidowanej platformie, skła-

niając się ku partnerom dystrybucyjnym w celu zapewnienia zintegrowanych rozwiązań i ela-

stycznego fi nansowania”. Firma ma obecnie biura w 46 krajach. W Polsce w 2020 r. przejęła 

krakowski Veracomp (obecnie Exclusive Networks Poland).

„Cyfryzacja społeczeństw trwale 
zwiększyła popyt na sprzęt 
i usługi IT” – Andrzej Przyby-
ło, prezes zarządu AB. 

„Programiści cały czas upomi-
nają się o podwyżki związane 
z rosnącą infl acją” – Iwona 
Soroko-Pasiroska, Senior 

Account Manager IT w Devire.

Fabryka Foxconna w Chinach została zdemolowana przez pracowników po 

tym, jak dowiedzieli się o opóźnieniu w wypłacie premii. Na fi lmach wrzucanych do sieci widać 

wybijane okna, niszczone kamery i tłum walczący z policją. Fabrykę niedawno objęto blokadą 

w związku z walką chińskich władz z epidemią koronowirusa. Wówczas część zatrudnionych tam 

osób uciekła, a szacunkowo moce produkcyjne zakładu spadły do 70 proc. Według nieofi cjalnych 

danych lokalne władze partyjne skierowały do fabryki część działaczy, aby stanęli przy taśmach 

łatając luki kadrowe. Cała sytuacja to szczególnie duży problem dla Apple’a, jako że Foxconn jest 

największym producentem iPhone’ów. 

DataWalk, wrocławska spółka specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do ana-

lityki danych, po trzech kwartałach osiągnęła wprawdzie 25,8 mln zł przychodów, tj. 29 proc. 

więcej niż rok wcześniej, ale odnotowała przy tym 97,9 mln zł straty netto. „Niestety wciąż klu-

czowym wyzwaniem były nasze własne ograniczenia” – komentuje Paweł Wieczyński, prezes 

DataWalk, w liście do akcjonariuszy. Według niego wąskim gardłem okazała się inżynieria syste-

mowa. Jak zapewnia, spółka inwestuje w zwiększenie możliwości, jak też w poprawę procesów 

przedsprzedażowych. 

Cisco może zwolnić 5 proc. załogi, tj. około 4,1 tys. pracowników – podał Silicon Valley 

Business Journal. Producent przedstawił niedawno plan restrukturyzacji, przewidujący zwolnie-

nia, rekrutacje i roszady kadrowe wewnątrz fi rmy, a także ograniczenie powierzchni biurowej 

w związku z pracą hybrydową. Realizacja planu ma kosztować 600 mln dol. Chuck Robbins, 

CEO Cisco, nie ujawnia szczegółów zwolnień. 

Alphabet (Google), Meta, Twitter czy Uber mogą osiągać po-

dobny poziom przychodów mając o wiele mniej pracowników – twierdzi Brad Gerstner, CEO fi r-

my inwestycyjnej Altimeter Capital. Dodaje, że „to słabo skrywany sekret w Dolinie Krzemowej”. 

Szczególnie surowej krytyce został ostatnio w tym kontekście poddany między innymi Alphabet. 

Według TCI Fund Management koncern „ma zbyt dużo pracowników, a koszt na pracownika jest 

zbyt wysoki”, sięgając prawie 300 tys. dol. wynagrodzenia na osobę, podczas gdy w Microsof-

cie płacą przeciętnie 176,858 tys. dol., a mediana dla 20 największych fi rm z branży to jedynie 

117,055 tys. dol. (dane za 2021 r. wg S&P Global Market Intelligence). 

Amazon zamierza zmniejszyć zatrudnienie o około 10 tys. pracowników – ustalił The 

New York Times. Tak wiele osób na raz jeszcze nie straciło pracy w fi rmie w ciągu jej 28-letniej 

historii. Cięcia oznaczają 3-procentową redukcję w biurach korporacji oraz mniej niż 1 proc. 

ogółu zatrudnionych, uwzględniając również centra logistyczne. Na koniec 2021 r. dla Amazona 

w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracowało na świecie aż 1,2 mln osób. „Mamy zestaw ini-

cjatyw, nad którymi metodycznie pracujemy, a które naszym zdaniem przyniosą lepszą strukturę 

kosztów dla rozwoju fi rmy” – zapowiedział niedawno Andy Jessy, CEO Amazona.

"Dzięki przejęciu IncluIT sta-
jemy się prawdziwie glo-
balnym graczem” – Yuriy 
Adamchuk, CEO Avenga. 
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WYDARZENIA

n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Gang oszustów  
w rękach policji

Policja rozbiła 6-osobową grupę 

specjalizującą się w oszustwach przy 

zakupie sprzętu elektronicznego. 

Działała na szkodę jednego z mię-

dzynarodowych portali sprzedażo-

wych. Straty jak dotąd oszacowano 

na ponad 250 tys. zł, z tym że kwota 

ta może okazać się wyższa.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani sto-

sowali mechanizm fikcyjnego zwrotu 

zamówionych towarów. Składali 

zamówienia na elektronikę podając 

nieprawdziwe nazwiska i adresy. 

Następnie wprowadzali w błąd plat-

formy e-commerce, co umożliwiło im 

otrzymywanie zarówno zamówionej 

elektroniki, jak i zwrot wpłaco-

nych pieniędzy. Policja nie ujawnia 

szczegółów tej metody. Oszustwa 

miały miejsce w latach 2019–2020. 

Śledztwo prowadzi rzeszowska 

prokuratura. Pięciu z zatrzymanych 

najbliższe trzy miesiące spędzi 

w areszcie. Wśród postawionych im 

zarzutów jest oszustwo i podrabianie 

dokumentów. 

n  ZUS kupuje 47 tys. licencji 
ZUS zamawia licencje Microsoftu na System Center, w tym 47 tys. Sys Ctr SMCML User oraz 100 

System Center Server Datacenter 16 core. Zakład wymaga przy tym 36-miesięcznego wspar-

cia Software Assurance, które obejmuje rozwiązywanie problemów w trybie 24/7 i prawo do 

uaktualniania wersji zakupionego oprogramowania. ZUS na realizację zamówienia przeznaczył 

10,5 mln zł brutto, jednak raczej nie będzie musiał wydać całej tej kwoty. Wśród czterech zło-

żonych ofert (Crayon, APN Promise, Comparex i Integrated Solutions) najniższą – w wysokości 

7,9 mln zł – zaoferowało Integrated Solutions, a cena stanowi jedyne kryterium wyboru. 

n  Fińska firma przejęła InteliWise 
Fińska firma informatyczna Efecte sfinalizowała 

zakup InteliWise, przejmując 100 proc. akcji 

warszawskiej spółki za 27,4 mln zł. Warszawska 

firma powstała w 2005 r. Dostarcza rozwiązania 

wykorzystujące sztuczną inteligencję do auto-

matyzacji zdalnej obsługi i komunikacji (między 

innymi voiceboty, chatboty, live chat, messenger 

i wideo). Z kolei Efecte zajmuje się oprogramowa-

niem klasy ITSM, HR i asset management. 

 – Chcemy być europejską alternatywą numer 

jeden, stając w szranki z amerykańskimi i chiń- 

skimi gigantami – podkreśla Niilo Fredrikson,  

CEO Efecte. W tym celu, w oparciu o polskich 

specjalistów AI Finowie rozbudują w naszym  

kraju swoje globalne centrum R&D. Firma zamie-

rza zdobyć klientów w Polsce, w tym w segmen-

cie MŚP. Deklaruje, że zaoferuje zintegrowane 

rozwiązania z zakresu digitalizacji i automatyzacji 

procesów według koncepcji „europejskiej chmury 

na własnych warunkach”. 

n Terg może kupić E Net
Terg, do którego należy sieć Media Expert, 

uzyskał zgodę UOKiK-u na przejęcie  

E Net Production, firmy z Katowic do-

starczającej oprogramowanie do platform 

e-commerce (w tym do e-sklepów Media 

Marktu, Alsenu i Vobisu). Zamiar zakupu 

wzbudził spore poruszenie na rynku i nie-

pokój konkurentów Terga, a UOKiK „prze-

świetlał” sprawę ponad pół roku. Urząd 

w uzasadnieniu do podjętej decyzji zapewnia, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia 

konkurencji. Szczegółowa analiza miała wykazać, że Terg nie uzyska dostępu do wrażliwych 

danych innych firm korzystających z rozwiązań E Netu. Terg w roku finansowym 2021/2022  

(1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.) osiągnął rekordowe 11,85 mld zł przychodów (+18,2 proc. 

rok do roku) i 413,9 mln zł zysku netto  nieznacznie mniej niż rok wcześniej. 

n  Polski partner Salesforce’a 
sprzedany 

Francuska Hardis Group przejęła 

Cloudity, firmę powstałą w 2014 r., któ-

ra zatrudnia 200 pracowników w Polsce, 

Niemczech i Szwecji. Hardis Group to 

firma doradcza i usługowa oraz integra-

tor rozwiązań Salesforce’a i Workplace 

from Meta. Ma 1,2 tys. pracowników, 

a w 2021 r. osiągnęła 132,7 mln euro 

przychodów. Posiada oddziały we 

Francji, Hiszpanii, Holandii i w Polsce 

(od 2021 r.). Na bazie polskiej firmy 

stworzono nową strukturę pod marką 

Cloudity, zatrudniającą obecnie 350 

specjalistów. Ma być wiodącym integra-

torem Salesforce’a na skalę europejską 

z 28 mln euro przychodów w 2022 r. 

W 2023 roku planowany jest 30-proc. 

wzrost obrotów na tej działalności.

CRN nr 12/2022 7

07_CRN_12_2022 newsy.indd   7 29.11.2022   08:46:06



WYDARZENIA

Analitycy Cybersecurity Ventures 
straszą, że w 2023 r. szkody wyrzą-
dzone przez cyberprzestępców wy-

niosą 8 bilionów dol., podczas gdy osiem lat 
wcześniej były to „zaledwie” 3 biliony dol. 

Tymczasem sposobów i narzędzi obro-
ny nie brakuje, a wręcz przeciwnie. Skąd 
zatem rosnące problemy? Otóż coraz czę-
ściej pojawiają się opinie, że największym 
wyzwaniem, przed jakim obecnie stoi bran-
ża cyberbezpieczeństwa, jest właśnie nad-
mierna liczba dostępnych rozwiązań. 

– Klient nie wie, komu zaufać, a poważnym 
utrudnieniem jest duża złożoność techniczna 
produktów. Dlatego w gąszczu ofert i sprze-
dawców trzeba znaleźć zaufanego partnera, 
który rzeczywiście rozwiąże problemy zwią-
zane z bezpieczeństwem – tłumaczył Domi-
nique Meurisse, wiceprezes Gatewatcher 
ds. sprzedaży. 

Odwiedzający tegoroczne targi it-sa w ce-
lu znalezienia takiego partnera mieli twar-
dy orzech do zgryzienia. W Norymberdze 
zjawili się zarówno gracze odgrywający 
pierwszoplanowe role w  tym segmencie 
rynku (w tym Cisco, Palo Alto Networks, So-
phos, Fortinet, ESET, Acronis czy G Data),

jak i wielu mniejszych, szerzej nieznanych 
dostawców. Dla tych drugich, młodych fi rm, 
organizatorzy utworzyli specjalną strefę 
Startups@it-sa. Nie zabrakło też producen-
tów, którzy działają w segmencie ochrony 
danych, takich jak Commvault, Veeam czy 
Rubrik. 

Ogółem na tegorocznym it-sa pojawiło 
się 693 wystawców z 29 krajów i jest to re-
kordowa liczba wystawców międzynarodo-
wych. Organizatorzy poinformowali, że już 
we wrześniu nie było wolnej powierzchni 
wystawienniczej. 

Gościom odwiedzającym tegoroczne targi 
z całą pewnością rzucały się w oczy wszech-
obecne skrótowce, jak EDR, XDR czy ZTNA. 
Pierwsze dwa odnoszą się do oprogramo-
wania przeznaczonego do ochrony urzą-
dzeń końcowych. Endpoint Detection and 
Response oraz Extended Detection and Re-
sponse rozwinęły się na bazie antywiru-
sa i cieszą się rosnącą popularnością wśród 
średnich i dużych fi rm. Z kolei Zero Trust 
Network Access to nowa koncepcja ochrony, 
której autorzy uważają, że każdy użytkownik, 
urządzenie oraz adres IP uzyskujący dostęp 
do zasobów stanowi zagrożenie dla bezpie-

czeństwa fi rmowej sieci i danych (dlatego 
należy dokonywać ich weryfi kacji podczas 
łączenia się z fi rmową siecią). Jednak przy-
jęcie tej strategii wymaga od administrato-
rów dużych zmian, zarówno pod względem 
sprzętu oraz oprogramowania, jak i polityki 
bezpieczeństwa. 
Niemniej tegoroczne targi pokazują, że 
ZTNA to obecnie jeden z najważniejszych 
kierunków w branży cyberbezpieczeństwa. 
Zresztą potwierdza to nagroda UP22@it-sa 
Award przyznawana produktom zgłasza-
nym przez startupy. W tym roku otrzyma-
ła ją platforma TrustCerts, która bazując na 
technologii blockchain zapobiega kradzie-
ży tożsamości i fałszerstwom. Firmy mogą 
zintegrować ją z wewnętrznymi procesami, 
umożliwiając automatyczne tworzenie, pod-
pisywanie i zarządzanie dokumentami. 

Kolejnym zyskującym ma znaczeniu 
trendem jest postępująca adaptacja mode-
lu usługowego. Jednym z dostawców, któ-
ry najmocniej promował cybersecurity as 
a service, był Sophos. 

– Ataki stają się coraz bardziej wyrafi no-
wane. W tych czasach sama technologia to za 
mało, aby poradzić sobie z tym problemem. 
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Tegoroczne targi it-sa w Norymberdze nie pozostawiły żadnych  złudzeń - cyberbezpieczeństwo 
jest jednym z najważniejszych sektorów branży IT.  Do Bawarii przyjechało niemal 700 fi rm, jak 
też nie zawiedli goście odwiedzający imprezę.

w centrum świata IT
Cyberbezpieczeństwo

n Wojciech Urbanek, Norymberga
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Potrzebna jest kombinacja rozwiązań do 
ochrony punktów końcowych, fi rewall, zabez-
pieczenia dla użytkowników mobilnych, a tak-
że wiedza ekspercka. Z naszych analiz wynika, 
że hakerzy dość długo potrafi ą się ukrywać 
w sieciach korporacyjnych. Dlatego koncen-
trujemy się na modelu usługowym, a zwłasz-
cza MDR, aby móc łatwiej i szybciej wykrywać 
intruzów – tłumaczy Jörg Schindler, Senior 
Public Relations Manager w Sophosie. 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że MDR 
(Managed Detection and Response) to zarzą-
dzana usługa bezpieczeństwa, która obejmu-
je analizę, proaktywne wykrywanie zagrożeń 
i możliwość reagowania na incydenty. Nieza-
przeczalnym atutem takich fi rm, jak Sophos, 
są setki specjalistów, którzy potrafi ą analizo-
wać dane pochodzące z niezliczonej liczby 
punktów końcowych i fi rewalli. 

– Dysponujemy ogromnym jeziorem danych. 
W przypadku fi rm, które nie zatrudniają od-
powiedniej liczby specjalistów od bezpieczeń-
stwa, analiza milionów, a czasami miliardów 
wpisów jest niemożliwa. Nasze systemy, bazu-
jąc na uczeniu maszynowym, fi ltrują zdarze-
nia, a następnie wybierają te naprawdę istotne. 
Nasz zespół MDR dokonuje na tej podstawie 
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analizy i  wskazuje na poważne problemy, 
którymi należy się zająć – podkreśla Jörg 
Schindler. 

Wzrost znaczenia usług cyberbezpie-
czeństwa dostrzegają również specjaliści 
Gatewatcher, tworzący systemy Network 
Detection and Response. Cytowany już Do-
minique Meurisse jest zwolennikiem roz-
szerzania modelu usługowego, m.in. ze 
względu na ograniczone możliwości w za-
kresie analizy informacji generowanych 
przez systemy wykrywania zagrożeń. Dla-
tego fi rmy poszukujące partnerów zwracają 
uwagę nie tylko na ich umiejętności sprze-
dażowe czy strategię działania, ale przede 
wszystkim wiedzę ekspercką. 

Polskie akcenty 
w Norymberdze
Na targach można było spotkać kilku rodzi-
mych dostawców, którzy nie ukrywali, że ich 
obecność wiąże się z planami szerszego za-
istnienia na niemieckim rynku. Swoją ofertę 
na it-sa zaprezentowała m.in.  Dagma. Śląski 
dystrybutor zadebiutował w ubiegłym roku 
na rynkach DACH, obejmujących Niemcy, 
Austrię i Szwajcarię, powołując do życia spół-
kę Dagma Gmbh. W Norymberdze dystrybu-
tor prezentował produkty takich dostawców 
jak: Safetica, Senhasegura, Gatewatcher oraz 
Holm Security.

– Frekwencja jest dość duża i dotyczy za-
równo partnerów handlowych, jak i klientów 
końcowych. Co ciekawe, ci ostatni coraz czę-
ściej pytają o rozwiązanie oferowane w mode-
lu usługowym. Oczywiście wynika to z braku 
specjalistów ds. bezpieczeństwa – mówi Mi-
kołaj Sikorski, Chief Business Developer 
w Dagmie. 

W Norymberdze swoje rozwiązania za-
prezentowała Konwerga –  integrator IT 
z Poznania. Firma dostarcza systemy z za-

kresu sieci teleinformatycznych oraz cy-
frowego monitoringu wizyjnego CCTV. 
Konwerga prezentowała m.in. makietę wy-
posażoną w sensory oraz platformę do za-
rządzania procedurami bezpieczeństwa 
klasy PSIM, integrującą mniejsze systemy 
w tym np. monitoring wizyjny z analityką 
wideo, kontrolę dostępu, systemy parkin-
gowe czy systemy informacji pasażerskiej.

– To nasz debiut na it-sa. Poszukujemy part-
nerów wśród fi rm niemieckich zajmujących się 
instalacją systemów monitoringu wizyjnego. 
Chcemy wspomóc ich naszą wiedzą i doświad-
czeniem związanym z wdrażaniem zaawanso-
wanych projektów – tłumaczy Michał Wolski, 
Key Account Manager w fi rmie Konwerga. 

Z kolei przedstawiciele innej polskiej fi r-
my – Rublon – to stali bywalcy it-sa. 

– W  tym roku na targach pojawili się 
wszyscy duzi gracze, więcej jest też gości od-
wiedzających stoiska. W 2021 roku wciąż obo-
wiązywały jeszcze ograniczenia wynikające 
z pandemii i część producentów zrezygnowa-
ła w uczestnictwa w wydarzeniu – mówi Mi-
chal Wendrowski, CEO Rublona.

Firma opracowuje rozwiązania do wielo-
składnikowego uwierzytelniania przezna-
czone dla pracowników. To platforma MFA, 
którą wdraża się wraz z różnymi metodami 
uwierzytelniania, o wyborze których decy-
duje administrator. Co ciekawe, lwia część 
przychodów ze sprzedaży produktu pocho-
dzi z rynków zagranicznych. 

– W  Polsce mamy kilku klientów oraz 
partnerów, w tym Net Complex. Bardzo do-
brze radzimy sobie w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie wprawdzie panuje duża konkurencja, 
ale tamten rynek ma ogromny potencjał. Na 
pewno naszym atutem są atrakcyjne ceny, choć 
w przyszłym roku zamierzamy je przynaj-
mniej trochę podwyższyć – zapowiada Michał 
Wendrowski. 
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z założenia, że skoro nasz produkt wykrywa 
zagrożenia, to jednocześnie stanowi przed 
nimi ochronę. Co nie jest prawdą, bo jeśli 
bierzemy pod uwagę wykrywanie i ochronę, 
to mamy do czynienia z dość skomplikowa-
nym procesem. W tym przypadku potrzeb-
ne są przynajmniej dwa osobne komponenty 
– jednym z nich jest EDR, a więc produkt 
powstały w wyniku ewolucji antywirusa. 
To jednak za mało, aby skutecznie odpierać 
cyberataki. 

n Dlaczego? 
Po pierwsze są miejsca, gdzie trudno wdro-
żyć EDR. Po drugie, kiedy spojrzymy na 
dwadzieścia najbardziej znanych i popu-
larnych rodzajów cyberataków, to okazuje 
się, że aby je wszystkie powstrzymać, trzeba 
posiadać narzędzia pochodzące co najmniej 
od czterech różnych dostawców. Natomiast 
analiza zdarzeń w sieci jest bardzo efektyw-
na, bowiem sieć nigdy nie kłamie. Co jest 
bardzo ważne w dobie dużej popularności 
pracy zdalnej, która – jakby na to nie patrzeć 
– sprzyja infekcji komputerów, a następnie 
rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogra-

mowania w fi rmowej sieci. 
NDR rozszerza możliwo-
ści ochrony, a co najważ-
niejsze, nasze produkty 
są wyposażone w otwarte 
API, można więc je inte-
grować z systemami EDR, 
XDR, SIEM czy SOAR. 

n W jakich środowi-
skach pracuje wasz NDR? 
Nasz NDR może przechwytywać informa-
cje w środowisku fi zycznym, wirtualnym 
oraz chmurowym. Nie wysyłamy żadnych 
metadanych do chmury publicznej. To waż-
ne, zwłaszcza z punktu widzenia klientów 
europejskich. 

  Gatewatcher, przynajmniej jak na 
razie, jest mało znaną w Polsce marką. 
Czym się zajmujecie?
Dominique Meurisse Jesteśmy francu-
ską fi rmą, która od 2015 roku działa na rynku 
bezpieczeństwa IT. Dostarczamy rozwią-
zania do wykrywania zagrożeń występu-
jących w sieci, które w branży określane są 
jako NDR. Dysponujemy przy tym certyfi ka-
cją ANSSI – francuskiej krajowej agencji ds. 
bezpieczeństwa cybernetycznego. Doszli-
śmy do wniosku, że należy oddzielić systemy 
służące do wykrywania i ochrony. Wiele or-
ganizacji łączy jedno i drugie w ramach jed-
nego rozwiązania, co w obecnych czasach 
nie do końca zdaje egzamin, mamy bowiem 
do czynienia z zaawansowanymi atakami 
ukierunkowanymi oraz przeprowadzany-
mi za pomocą złośliwego oprogramowania 
ransomware. Przeciwstawianie się tego typu 
zagrożeniom wymaga specjalnych narzędzi. 

n Dysponujecie nimi? 
Aż 45 proc. naszego personelu stanowią 
pracownicy działu R&D. To nas wyróżnia 
na tle konkurencyjnych dostawców. Moż-
na powiedzieć, że jesteśmy 
dużym laboratorium, które 
nieustannie pracuje nad no-
wymi koncepcjami. W dobie 
zaawansowanych cyberata-
ków nie ufamy tylko jednej 
technologii. 

n W branży cyberbezpie-
czeństwa w  ostatnim cza-
sie pojawiło się wiele nowych skrótów. 
Gatewatcher oferuje systemy NDR, a na 
rynku dostępne są też systemy EDR, 
XDR, SIEM czy SOAR. Czy klienci nie 
gubią się w tej terminologii?
Rzeczywiście, część ludzi jest zdezoriento-
wana. W efekcie niektórzy klienci wychodzą 

n Dlaczego wybraliście Dagmę jako wy-
łącznego dystrybutora w Polsce? 
Obecnie posiadamy 75 partnerów na ca-
łym świecie. Ich dobór jest bardzo ważny, 
chociażby z tego powodu, że obsługa na-
szych produktów wymaga specjalistycz-
nej wiedzy. Poza tym mocno stawiamy na 
rozwój modelu usługowego. Chcemy mieć 
pewność, że nasi partnerzy nie tylko za-
pewnią nam dostęp do lokalnego rynku, 
ale również odpowiedni poziom wsparcia 
technicznego. Z Dagmą łączą mnie długie 
i dobre relacje, mieliśmy okazję współpra-
cować przy innych projektach. Znam też 
założycieli tej fi rmy. Wiem, że jest to bar-
dzo dobry partner dla dostawcy rozwiązań 
technologicznych takich, jak nasze. Dagma 
ma wszelkie predyspozycje do tego, aby 
wprowadzić produkt na rynek, a także za-
gwarantować najwyższy poziom obsługi 
klientów, zarówno od strony technicznej, 
jak i sprzedażowej. Chciałbym dodać, że 
to nasz dystrybutor nie tylko w Polsce, ale 
również w Niemczech. 

n Czy dla klienta inwestującego w syste-
my bezpieczeństwa IT, ma jakiekolwiek 
znaczenie kraj pochodzenia produktu? 
Tak, staje się to coraz bardziej istotne. 
Szczególnie widać to na przykładzie Nie-
miec, natomiast nie znam na tyle dobrze 
polskiego rynku, aby to ocenić z jego per-
spektywy. Na pewno, z powodu sytuacji 
geopolitycznej, a przede wszystkim wojny 
na Ukrainie, ludzie zmieniają swoje podej-
ście do cyberbezpieczeństwa, w tym rów-
nież pochodzenia produktów. Klienci ze 
Starego Kontynentu coraz częściej ocze-
kują europejskich certyfi katów i mają za-
ufanie do takich rozwiązań. 
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Doszliśmy do 
wniosku, że należy 
oddzielić systemy 
do wykrywania 
ataków i ochrony.

Rozmawiał 

Wojciech Urbanek

„Nie wysyłamy żadnych metadanych do chmury publicznej. To 

ważne, zwłaszcza z punktu widzenia klientów europejskich” – mówi 

Dominique Meurisse, wiceprezes Gatewatcher ds. sprzedaży.  
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Coraz więcej pracodawców sygnalizuje, iż czas pożegnać się 
z pracą zdalną lub ograniczyć ją do niezbędnego minimum. 
Inaczej widzą to startupy technologiczne oraz inwestorzy 

z Doliny Krzemowej. Ich zdaniem praca zdalna zostanie z nami na 
zawsze, a firmy będą potrzebować nowoczesnych narzędzi cyfro-
wych, które będą wspierać osoby pracujące poza biurem. 

W powyższym kontekście ciekawy jest przypadek firmy Remote-
base z San Mateo, która opracowała bazę z danymi 60 tys. inżynierów 
oprogramowania. Wielu z nich mieszka w Indiach, Pakistanie, Nige-
rii i Europie Wschodniej. Specjaliści Remotebase zapewniają, że każ-
dy z nich jest bardzo dokładnie weryfikowany – zanim trafi na listę 
przechodzi serię testów i wywiadów. Klienci kalifornijskiego start- 
upu uzyskują w ten sposób dostęp do staranniej wyselekcjonowanej 
grupy programistów niż ma to miejsce w przypadku wielu innych 
agencji rekrutacyjnych. Te ostatnie bowiem budują swoje bazy da-
nych na podstawie deklaracji i dokumentów składanych przez oso-
by poszukujące pracy. Warto dodać, że dwa lata temu, a więc kiedy 
Remotebase zaczynał swoją działalność, startup miał w swojej ba-
zie dane jedynie 11 inżynierów. W listopadzie 2022 r. zebrał 2,1 mln 
dol. od funduszy venture capital – Indus Valley Capital, Hustle Fund,  
Soma Capital, Angel Squad i Draper Associates. 

– Inwestorzy są zafascynowani rozwiązaniami ułatwiającymi pracę 
zdalną. Wiedzą, że ten model świadczenia usług zostanie z nami na za-
wsze – mówi Qasim Salam, dyrektor naczelny Remotebase. 

Rzecz jasna, nie tylko startup z San Mateo przyciąga znanych in-
westorów. W ostatnim czasie kalifornijskie fundusze 
venture capital zainwestowały setki milionów dolarów 
w młode firmy dostarczające produkty i usługi do pra-
cy zdalnej. Startup Atlas z Chicago otrzymał 200 mln 
dol. od funduszu Sixth Street Growth. Platforma opra- 
cowana przez tę młodą firmę pomaga pracodawcom 
w przestrzeganiu lokalnych zasad i przepisów dotyczących pracow-
ników zdalnych w ponad 160 krajach. 

– Pracownicy zdają sobie sprawę, że mają duże pole wyboru, jeśli cho-
dzi o działalność zarobkową. Mogą mieszkać w Stanach Zjednoczonych 
i bez problem pracować dla firmy z Niemiec. Atlas pomaga przedsiębior-
com wdrażać, zarządzać i wynagradzać taką właśnie, globalną siłę ro-
boczą – mówi Rick Hammell, dyrektor generalny Atlasu. 

Z kolei szkocka firma Firstbase pobiera od firm miesięczną opła-
tę za wyposażanie pracowników przebywających w domu w ergo-

nomiczne krzesła, biurka, laptopy, monitory i inny sprzęt biurowy, 
zamawiany za pośrednictwem internetowej platformy. Urucho- 
miony w 2019 r. startup miał na liście oczekujących około 600  
klientów korporacyjnych, kiedy w marcu 2020 r. zaczęły się lock-
downy. To sprawiło, że w ciągu kilku kolejnych miesięcy lista roz-
rosła się do ponad 4 tys. firm.

Zdaniem Chrisa Herda, dyrektora generalnego Firstbase, dosto-
sowanie biznesu do wymogów pracy zdalnej stało się koniecznością. 
Przedsiębiorcy, którzy nie będą tego potrafili, zostaną zmieceni z ryn-
ku przez konkurentów, którzy umiejętnie korzystają z elastycznego 
modelu zatrudnienia. Z tego samego założenia wychodzi wielu in-
westorów, w tym fundusze Kleiner Perkins i Andreessen Horowitz, 
które przelały na konto Firstbase 50 mln dol. 

Również niemało, bo ponad 15 mln dol., udało się pozyskać startu-
powi Remote z San Francisco. Dzięki finansowaniu ze strony Sequoia 
Capital, Accel, Index Ventures, Two Sigma Ventures i General Cata-
lyst, firma rozwija usługi w zakresie ustalania warunków płacowych 
i prawnych dla pracowników i kontrahentów w ponad 150 krajach. 

–Mimo wezwań od niektórych pracodawców, aby pracownicy  
wracali do biur, miniony kwartał był dla nas najlepszy  
pod względem przychodów w naszej historii — podkreśla 
Job van der Voort, dyrektor generalny Remote. 

Z najnowszych danych PricewaterhouseCoopers wy-
nika, że około 64 proc. z ponad 650 amerykańskich me-
nadżerów (w tym dyrektorów ds. finansów i zasobów 

ludzkich, a także dyrektorów ds. informatyki) deklaruje, że po-
trzebują swoich pracowników z powrotem w biurach. To wzrost 
z poziomu 59 proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym 
w sierpniu 2021 r. Jednocześnie, jak przewidują analitycy Gartnera, 
wydatki przedsiębiorstw na rozwiązania do pracy zdalnej mają wy-
nieść w tym roku 352,6 mld dol., podczas gdy rok wcześniej było to 
332,9 mld dol., zaś w roku 2023 ma to być aż 381,5 mld dol. 

Artykuł powstał na podstawie tekstu opublikowanego w „The Wall 
Street Journal”.

n Wojciech Urbanek

Choć wielu przedsiębiorców wolałoby, aby ich 
pracownicy powrócili z powrotem do biur, to 
jednak wciąż wydają pieniądze na rozwiąza-
nia do pracy zdalnej.
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stawiają na pracę zdalną
Inwestorzy z Doliny Krzemowej 

Ergonomiczne 
krzesła… jako 
usługa.   
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Inaugurując konferencję Patrick Pulver-
mueller, CEO Acronisa, podkreślił, że roz-
budowa funkcjonalności platformy Cyber 

Protect Cloud to dla producenta kwestia 
priorytetowa. Dowodem na to mają być zło-
żone w tym roku 72 wnioski patentowe doty-
czące wszystkich obszarów produktowych. 
Obejmują one nie tylko aspekty techniczne, 
ale w dużej części koncentrują się na analizie 
zachowania kodu i użytkowników. Chodzi 
o to, aby rozpoznanie anomalii uruchamiało 
mechanizm dodatkowej weryfi kacji, czy aby 
nie doszło do złamania zabezpieczeń. 

Największym wyzwaniem związanym 
z  obsługą rozwiązań ochronnych jest 
obecnie brak wykwalifi kowanej kadry, 
która zarówno potrafi  przeanalizować 
spływające informacje o potencjalnych 
zagrożeniach, jak też dysponuje czasem 
na nieustanne dokształcanie się. Uwzględ-
niając ten fakt Acronis stworzył no-
wy produkt – Advanced Security + EDR 
– stanowiący innowacyjne podejście do 
skutecznego wykrywania i  neutralizo-
wania zagrożeń na urządzeniach koń-
cowych. Jego cechą charakterystyczną, 

wyróżniającą ten system od innych roz-
wiązań EDR, jest maksymalnie uprosz-
czony interfejs oraz panel użytkownika, 
prezentujący informacje o przyczynach 
i przebiegu ewentualnego ataku w przej-
rzysty i  czytelny sposób. Zastosowano  
w nim również mechanizm bardzo łatwe-
go izolowania komputera, który zagraża 
reszcie infrastruktury. Uruchomienie te-
go mechanizmu sprowadza się do naci-
śnięcia jednego przycisku. 

Acronis Advanced Security + EDR bazuje 
na powszechnie przyjętych w branży stan-

WYDARZENIA

CRN nr 12/202212

Podczas globalnej edycji konferencji #AcronisCyberFitSummit, specjaliści producenta zaprezento-
wali narzędzia upraszczające i automatyzujące proces zabezpieczania środowisk IT.

CyberFit,

  Acronis to jedyna fi rma w bran-
ży IT, która zdecydowała się na pełną 
integrację narzędzia do backupu i roz-
wiązania zapewniającego cyberbezpie-
czeństwo. W jaki sposób planowany jest 
dalszy rozwój tej skonsolidowanej już 
funkcji?
Patrick Pulvermueller Oczywiście będzie-
my rozbudowywać mechanizmy ochronne, 
aby mogły zabezpieczać klientów przed no-
wymi rodzajami ataków, ale dużą ilość cza-
su poświęcamy także na zautomatyzowanie 
i uproszczenie zarządzania jak największą 
liczbą funkcji. Naszym celem jest stworze-

„Sprzętowe rozwiązania zabezpieczające mają ograniczoną 
skalowalność i dlatego uważamy, że lepiej jest stworzyć 
uniwersalną platformę, która będzie mogła funkcjonować 
w dowolnym środowisku IT” – mówi Patrick Pulvermueller, 
Chief Executive Offi cer w Acronisie.

wymaga integracji 
z rozwiązaniami firm trzecich

Bezpieczeństwo 

nie kompleksowego rozwiązania disaster 
recovery, z którego będzie mogła skorzy-
stać fi rma każdej wielkości. Nieustannie się 
przy tym rozwijamy, zatrudniając obecnie 
już 2200 pracowników, przy czym liczba ta 
wzrosła o 600 osób w ciągu ostatniego roku. 
Jesteśmy obecni w 150 krajach, nasze pro-
dukty mają interfejs i dokumentację w 26 
różnych językach, a dane klientów mogą 
być przechowywane w 52 centrach danych. 
Wiemy jednak, że tego celu nie osiągnie-
my sami, dlatego w dużej mierze stawia-
my na integrację naszej platformy z innymi 
rozwiązaniami. 

czyli Acronis upraszcza 
ochronę danych

n Krzysztof Jakubik, Miami
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dardach i mapowaniu zagrożeń do struktury 
MITRE ATT&CK. Umożliwia to korelowa-
nie zdarzeń, analizowanie łańcuchów ata-
ków i przedstawianie wyników tych operacji 
w przyjazny dla użytkowników sposób. Roz-
wiązanie to zostało opracowane w taki spo-
sób, aby integratorzy mogli korzystać z niego 
świadcząc swoim klientom usługi zabezpie-
czania środowisk IT. W grudniu br. właśnie 
dla usługodawców uruchomiony zostanie 
program wczesnego dostępu do Advanced 
Security + EDR, zaś w I kwartale 2023 r. na-
rzędzie to ofi cjalnie pojawi się w portfolio.

Dostawcy usług zarządzanych będą mogli 
skorzystać także na rozbudowanej przez 
Acronis ofercie w zakresie zaawansowane-
go zarządzania zabezpieczeniami środowi-
ska IT klientów oraz oszczędzać czas dzięki 
automatyzacji tego procesu. To odpowiedź 
producenta na częsty brak wspólnego wglą-

Także konkurencyjnymi?
Tak, ponieważ nie chcemy narzucać współ-
pracującym z nami partnerom tylko jednego 
rozwiązania – niech wybiorą to, które naj-
lepiej odpowiada potrzebom ich klientów. 
Widać to zresztą najlepiej na naszej global-
nej konferencji, podczas której wystawia 
się wiele fi rm usługowych, świadczących 
w pewnym stopniu usługi konkurencyjne 
wobec naszych. Oczywiście, gdy zapropono-
waliśmy im współpracę, na początku były po-
dejrzliwe. Szybko jednak zdały sobie sprawę, 
że faktycznie chcemy pracować razem, bo 
mamy jeden wspólny cel, jakim jest ochrona 
aplikacji i danych. Dla nas zaś najważniejsze 
jest to, że takie fi rmy albo same korzysta-
ją z naszej platformy, albo umożliwiają to 
swoim klientom. Podpisanie pierwszych 
dziesięciu takich umów integracyjnych 
było trudne, tymczasem obecnie mamy ich 
ponad 60 i co tydzień przybywają kolejne.

Swoją koncepcję połączenia backupu 
i cyberbezpieczeństwa w jednym pro-
dukcie Acronis ogłosił w 2019 r. Dlaczego 
przez trzy minione lata żaden inny pro-
ducent nie podążył tą samą drogą? Nie-
którzy twórcy rozwiązań do backupu 
zapewniają jedynie mechanizmy dodat-

kowej ochrony danych w kopii zapasowej 
przed zaszyfrowaniem przez ransom-
ware…
Odpowiedź jest dość prosta – stworzenie 
takiej platformy jest bardzo drogie i czaso-
chłonne. W 2019 r. zaprezentowaliśmy ją 
po raz pierwszy, ale strategiczna decyzja 
o przyjęciu tego kierunku rozwoju produktu 
powstała sześć lat wcześniej. W międzycza-
sie otrzymaliśmy solidne wsparcie fi nanso-
we z funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu 
cała platforma została napisana od począt-
ku i nie jest to tylko połączenie kodu dwóch 
wcześniej funkcjonujących produktów. Do 
tego zapewniliśmy usługi własne, jak back- 
up w chmurze, umożliwiliśmy świadcze-
nia usług przez fi rmy partnerskie o statusie 
MSSP, jak też wspomnianą już integrację 
z rozwiązaniami fi rm trzecich. W ten spo-
sób zdobyliśmy unikalne doświadczenie, 
które trudno jest skopiować w krótkim cza-
sie i przy relatywnie niewielkich kosztach. 

Czy Acronis planuje wprowadzić do 
oferty także sprzętowe rozwiązania 
ochronne, jak na przykład fi rewalle no-
wej generacji?
Nie. Mechanizmy ochrony środowisk IT 
zmieniają się bardzo szybko i często potrze-

bują znacznej rozbudowy mocy oblicze-
niowej. Zamknięte sprzętowe rozwiązania 
zabezpieczające mają ograniczoną skalo-
walność, więc uważamy, że lepiej jest stwo-
rzyć uniwersalną platformę, która będzie 
mogła funkcjonować w dowolnym środo-
wisku IT.

Czy zatem jednym ze strategicznych 
założeń Acronisu jest udostępnienie 
całego portfolio swoich produktów 
w modelu usługowym?
W dużej części tak, zresztą już to prak=
tycznie osiągnęliśmy i  bardzo aktyw-
nie promujemy model współpracy z do-
stawcami usług zarządzanych. Jednak 
nie oznacza to, że będziemy wycofywa-
li się z produktów wdrażanych w infra-
strukturze klienta. Ostatnie lata pokazały, 
że jeszcze przez długi czas będą domino-
wały wdrożenia o charakterze hybrydo-
wym. Poza tym istnieje wiele scenariuszy 
zastosowania naszych rozwiązań w środo-
wiskach odłączonych od internetu, a więc 
model typowo usługowy w tym przypadku 
się nie sprawdzi.

du w aplikacje i zasoby przez 
zespoły ds. bezpieczeństwa 
i IT. Wyraźnie utrudnia to 
im zapobieganie nieplano-
wanym przestojom oraz 
identyfi kowanie i  rozwią-
zywanie pojawiających się 
problemów.

Dlatego oferowane już wcześniej przez 
Acronis rozwiązanie Advanced Management 
do proaktywnego zarządzania urządzenia-
mi końcowymi rozbudowano o bazujący na 
inteligencji maszynowej mechanizm auto-
matycznego zdalnego monitorowania w ce-
lu ciągłego wykrywania nieprawidłowości. 
Umożliwia on m.in. bezpieczne wycofanie 
zainstalowanych aktualizacji oprogramo-
wania w sytuacji, gdy powodują one proble-
my. Monitoruje stan bezpieczeństwa dysków 
i wprowadza dodatkowe zabezpieczenia przy 
dostępie do zdalnego pulpitu.

Z kolei dla mniej doświadczonych dostaw-
ców usług, Acronis przygotował rozwiązanie 

Advanced Automation, które upraszcza spo-
sób obsługi klientów, z którymi współpracu-
ją, a także integruje funkcje administracyjne 
z innymi usługami producenta. Umożliwia 
ono między innymi automatyzację rozliczeń 
usług bazujących na ilości wykorzystanych 
przez klienta zasobów, obsługę systemów 
zgłoszeń, jak też udostępnia raporty rentow-
ności i operacyjne. 

Aktualizacja nowych funkcji oprogra-
mowania Advanced Management zostanie 
udostępniona w grudniu bieżącego roku, 
zaś rozwiązanie Advanced Automation ma 
być wprowadzone do oferty w I kwartale 
2023 r.

Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik  
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– Myślę, że jesteśmy najbar-
dziej ortodoksyjnym partne-
rem Cisco na naszym rynku. 
Nie możemy jednak ograni-
czać się wyłącznie do produk-
tów pochodzących od jedne-
go vendora – mówi Rafał 
Chomicz, prezes Sevenet.

CRN nr 12/202214

  W tym roku Sevenet obchodzi 
swoją 25 rocznicę i w tym czasie zreali-
zowaliście mnóstwo projektów. Które 
z nich zapadły Panu w pamięć? 
Rafał Chomicz Tak, spółka powstała 

w 1997 roku. Założyliśmy ją w siedem 

osób, stąd nazwa Sevenet. Notabene 

w tym samym roku urodziła się jedna 

z moich córek, a ponadto obchodziliśmy 

rocznicę 1000-lecia Gdańska, nie mó-

wiąc o tym, że uchwalono też Konsty-

tucję RP. Jak widać, działo się (śmiech). 

W każdym razie, kiedy zaczynaliśmy ten 

biznes nie mieliśmy świadomości jak to 

wszystko będzie wyglądać. Postawiliśmy 

przed sobą cel, jakim była budowa sieci 

IT, a pierwszym dużym i interesującym 

projektem tego typu była budowa infra-

struktury sieciowej dla jednej z najwięk-

szych fi rm ubezpieczeniowych w 1999 

roku. Udało nam się przeprowadzić to 

wdrożenie w zaledwie cztery miesiące. 

Z kolei w 2008 roku uruchomiliśmy na 

potrzeby największego polskiego banku 

system contact center dla klientów kor-

poracyjnych. Niedługo potem przyszedł 

kryzys i okazało się, że są też potrzebne 

inne narzędzia informatyczne, między in-

nymi do windykacji, a w następnych la-

IT jest  
JAK  

Sevenet to 
jeden z ostatnich 
prawdziwych 
integratorów na 
polskim rynku.
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tach kolejne rozwiązania. Obsługujemy 

ten bank do dnia dzisiejszego. 

  W międzyczasie poszerzyliście 
swój obszar działania, wykraczając po-
za budowę sieci teleinformatycznych… 
Naszą działalność opieramy na czte-

rech filarach: rozwiązaniach do współ-

pracy i komunikacji biznesowej, dostępu 

do sieci, wyposażeniu centrów danych 

oraz cyberbezpieczeństwie. Także wie-

le się zdarzyło przez te 25 lat i mam na-

dzieję, że następne ćwierćwiecze będzie 

równie owocne, a może nawet lepsze. Tak 

czy inaczej uważam, że jesteśmy chyba 

ostatnim lub jednym z ostatnich praw-

dziwych integratorów na polskim rynku. 

  Dlaczego Pan tak uważa? 
„Koledzy” z  branży, którzy zaczynali 

biznes mniej więcej w tym samym cza-

sie co my, obecnie skupiają się przede 

wszystkim na tworzeniu i  dostarcza-

niu oprogramowania. Dzieje się tak, po-

nieważ ta część działalności przynosi 

szczególnie wysokie profity. Natomiast 

w naszej ofercie, tak jak wspomniałem 

wcześniej, znajdują się wszystkie ele-

menty związane z IT. Cały czas pozosta-

jemy wierni rozwiązaniom sprzętowym, 

które uzupełniamy tworzonym opro-

gramowaniem. W tym celu zatrudniamy 

deweloperów, którzy budują aplikacje 

opracowane specjalnie dla potrzeb na-

szych klientów. 

  Gdyby udało się wam połączyć 
z Atende, do czego jednak nie doszło, 
bylibyście więksi i być może mieli wię-
cej okazji do realizacji swojej strategii. 
Czy nie żałuje Pan, że ostatecznie trans-
akcja nie doszła do skutku? 

Nie ukrywam, że byłem bardzo mocno  

zaangażowany w połączenie z Atende,  

n xcdbistniała bowiem duża szansa, że 

powstanie prawdopodobnie największy, 

najbardziej wszechstronny i zaawanso-

wany technologicznie integrator w Pol-

sce. Warto przypomnieć, że Sevenet 

planował odkupić tę część Grupy Aten-

de, która specjalizowała się w integra-

cji ICT, co w praktyce oznacza, że samo 

Atende byłoby nadal podmiotem rynko-

wym. Nie udało się i nie ma co płakać nad 

rozlanym mlekiem. Było to dla nas no-

we doświadczenie, które pozwoliło nam 

spojrzeć na rynek z nowej perspektywy. 

Wprawdzie poszliśmy swoimi drogami, 

ale wciąż mamy dobre relacje z Atende. 

A jeśli chodzi o nasze plany, to w tym roku 

rozbudowaliśmy dział cyberbezpieczeń-

stwa i otworzyliśmy oddział w Katowi-

cach. Będziemy zatem dalej rozwijać 

się organicznie, choć drzwi do ewentu-

alnych spotkań związa-

nych z akwizycjami są 

ciągle otwarte. Jestem 

przekonany, że konso-

lidacja polskiego rynku 

będzie postępować. 

  Z  jednej stro-
ny koncentrujecie się 
na produktach Cisco, 
a  jednocześnie współ-
pracujecie z pokaźną grupą dostawców 
rozwiązań z sektora cybersecurity. Dla-
czego obraliście taką właśnie strategię? 
Rzeczywiście, oferujemy rozwiązania 

wielu producentów, jak: Cisco, Check  

Point, Infoblox, Thales, Palo Alto, Fortinet, 

Flowmon, Gigamon, Wallix, Proofpoint, 

F5, Tufin… Wychodzimy z założenia, że 

korzystając z więcej niż jednego rozwią-

 niezbędne 
zania, potrafimy zminimalizować skutki 

ataków. Niemniej skupiamy się na Cisco, 

ponieważ chcemy, aby możliwie najwię-

cej produktów w danej infrastrukturze 

klienta pochodziło od jednego produ-

centa. Na rozwiązaniach Cisco oparty 

jest zatem rdzeń oferty Sevenet. Na-

szym zdaniem możliwość zaoferowania 

kompleksowego rozwiązania, które ba-

zuje na jednym producencie, a jednocze-

śnie jest uzupełniane innymi, optymalnie 

dobranymi produktami, to najlepsze  

podejście. 

  Cisco twierdzi, że na rynku jest 
zbyt dużo narzędzi do zapewniania 
cyberbezpieczeństwa. Ich zdaniem 
utrudnia to ochronę sieci i danych. Z po-
dobnymi opiniami spotkałem się roz-
mawiając z  firmami na tegorocznych 
targach it-sa w Norymberdze. Zdaniem 
wielu specjalistów dwie największe bo-
lączki tej branży to nadmierne rozpro-
szenie produktów i  dostawców oraz  
brak fachowców. Jeśli chodzi o tę drugą 
kwestię, to akurat wam udało się pozy-
skać wystarczającą grupę specjalistów, 
czego przecież nie ułatwia szerokie port-
folio produktów… 
Nie powiedziałbym, że nam się udało. 

Przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad 

zatrudnieniem odpowiednich specjali-

stów i postawiliśmy sobie jasne wytycz-

ne i cele. Zgadzam się z tym, że z jednej 

strony duża liczba produktów prowadzi 

do chaosu, zaś z drugiej 

pojawia się szansa, że 

ktoś na ich bazie wymy-

śli innowacyjne rozwią-

zanie. Tak jest w każdej 

dziedzinie życia. 

  Wiele firm prze- 
definiowuje swoją po-
litykę bezpieczeństwa 
IT, jako że dotychczaso- 

we sposoby ochrony nie są już wystar-
czające. Jak wy do tego podchodzicie? 
Tak, podejście do cyberbezpieczeństwa 

na przestrzeni ostatnich kilku lat wy-

raźnie się zmieniło. Nie wystarczy już 

„postawić firewalla”, bo trzeba sięgać 

po inteligentne systemy śledzące ruch 

w sieci i sprawdzające czy nie zachodzą 

w nim jakieś anomalie. Rola integra-

POLICJA

W Sevenet  
cały czas pozo- 
stajemy wierni 
rozwiązaniom 
sprzętowym. 
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ograniczać się wyłącznie do produk-

tów pochodzących od jednego produ-

centa i musimy znać rozwiązania innych 

dostawców. Poza tym nasi klienci ma-

ją różne doświadczenia. Czasami więc 

wdrażamy systemy łączące elementy po-

chodzące od różnych producentów. We 

wspomnianych wcześniej rozwiązaniach 

cyberbezpieczeństwa musimy stosować 

niestandardowe zabezpieczenia, które są 

trudne do przejścia dla cyberprzestęp-

ców. To trochę przypomina składanie 

klocków lego, ale nie pochodzących z jed-

nego pudełka, lecz z różnych zestawów. 

Nie inaczej jest w przypadku systemów 

do komunikacji i współpracy grupowej. 

Organizacje korzystają z takich aplikacji, 

jak Webex, Google Meeting, Microsoft  

Teams czy Zoom. Nie możemy zmuszać 

ich do tego, aby używały wyłącznie We-

bexa. Musimy uszanować ich dotychcza-

sowe wybory. Naszym zadaniem jest 

połączyć to wszystko razem i sprawić, 

aby efekt był jak najlepszy. Taka jest wła-

śnie rola integratora. 

  Za czasów Johna Chambersa  
Cisco było prawdziwym hegemonem. 
Jednak odnoszę wrażenie, że ostatnimi 
czasy ten blask trochę przygasł, między 
innymi dlatego, że pojawiła się nowa  
fala firm IT. Czy w związku z tym nie jest 
wam coraz trudniej? 
Cisco jest jak Mercedes – porządne, z gór-

nej półki, ale tak jak wszystko, czasa-

mi się psuje. Nikt nie zarzuci kierowcy 

Mercedesa, że się spóźnił, bo ma kiep-

ski samochód. Jednak gdybym jeździł 

na przykład samochodem 

„niszowego” producenta, od 

razu pojawiłyby się głosy, 

że kłopoty biorą się z tego, 

że mam za słabe narzędzie 

pracy. A przecież Cisco cały 

czas się rozwija i ewoluuje 

z firmy typowo sprzętowej 

na dostawcę coraz bardziej 

zróżnicowanych technolo-

gii. Koncern mocniej stawia 

na rozwój oprogramowania, a jego pro-

dukty mają otwarte interfejsy. W rezul-

tacie partnerzy mogą tworzyć z myślą 

o nich własne aplikacje, rozbudowując 

w ten sposób możliwości systemów tej 

marki. Cisco jest coraz bardziej otwarte 
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tora polega na znalezieniu rozwiązania, 

które najlepiej pasuje do danego klien-

ta i obszaru, w jakim funkcjonuje. To nie 

musi być najlepszy produkt na rynku, 

lecz taki, który dopasowuje się do in-

frastruktury oraz oprogramowania, z ja-

kiego już korzystają klienci. Nie chcemy 

dokonywać rewolucji w ich infrastruktu-

rze, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni 

do pewnych rozwiązań, mają wyszkolo-

nych specjalistów do ich bieżącej obsługi. 

Trzeba im dać zatem możliwość łatwego 

przystosowania się do pewnych zmian. 

Poza tym, jeśli system dobrze funkcjonu-

je od dłuższego czasu, to nie oznacza, że 

trzeba się go od razu pozbywać, w dużej 

ilości przypadków należy go tylko uzu-

pełnić, wzmocnić nowymi produktami, 

które razem dadzą nową jakość. 

  Ile osób liczy wasz zespół zajmu- 
jący się cyberbezpieczeństwem? 
Sevenet zatrudnia 140 osób i w więk-

szości przypadków są to umowy o pracę. 

Być może zabrzmi to dziwnie w ustach 

prezesa, ale w zasadzie to mam pewien 

problem z policzeniem inżynierów od 

cyberbezpieczeństwa. Wynika to z fak-

tu, że ci ludzie muszą znać rozwiązania 

sieciowe, bo muszą wiedzieć, co mają za-

bezpieczać. Tymczasem sieci są jak drogi 

czy tory kolejowe, a naszą pracę można 

porównać do zabezpieczania przejazdów 

kolejowych. Żeby to dobrze zrobić, trze-

ba wiedzieć jak porusza się pociąg i gdy-

bym musiał wskazać konkretną liczbę 

osób, które mają u nas taki know-how to 

jest ich około 20.

  Jak już wspomina-
łem, Sevenet jest bardzo 
mocno utożsamiany z  Ci-
sco. Czy właśnie w  taki 
sposób chcecie być nadal 
postrzegani na rynku? Czy 
nie zamyka was to w pew- 
nego rodzaju bańce?
Bardzo dobrze, że tak wła-

śnie kojarzymy się klien-

tom. Od lat, od samego założenia Sevenet, 

oferujemy rozwiązania tego producenta 

i funkcjonujemy jako integrator stawia-

jący na Cisco. Myślę, że jesteśmy najbar-

dziej ortodoksyjnym partnerem Cisco 

na naszym rynku. Nie możemy jednak 

na klienta, od lat z coraz większym naci-

skiem, stawia na doświadczenie, zadowo-

lenie klienta (CX – Customer Experience), 

a jakiś czas temu wprowadziło nowocze-

sny model sprzedaży subskrypcyjnej. 

  Jednak często można usłyszeć, że 
model subskrypcyjny jest niekorzystny 
dla integratorów… 
To model niekorzystny tylko dla tych inte-

gratorów, którzy patrzą na biznes krótko-

wzrocznie, z perspektywy kwartału bądź 

roku. Jeśli jednak patrzeć na subskrypcje 

poprzez pryzmat ciągłości działania fir-

my, wygląda to inaczej. Nawet, gdybym 

dziś miał w związku z tym nieco mniej-

szy zysk i przychód, to za dwa, trzy lata 

zaangażowanie w ten model sprzedaży 

zacznie się zwracać. Zwłaszcza że w mo-

delu subskrypcyjnym próg wejścia jest 

zdecydowanie niższy niż w przypadku 

tradycyjnej sprzedaży. Niezaprzeczalną 

zaletę subskrypcji stanowi elastyczność. 

W razie potrzeby można zwiększać lub 

zmniejszać liczbę użytkowników, do-

dawać funkcje lub z nich rezygnować. 

Nie muszę przekonywać klienta, że da-

ny produkt jest mu potrzebny. Mogę mu 

zaproponować – najpierw sprawdź roz-

wiązanie dla stu użytkowników, a potem 

dla tysiąca, a jak się nie sprawdzi to sub-

skrypcja po prostu wygaśnie i klient nie 

zostanie z „wiecznymi licencjami”, z któ-

rych nie korzysta. I tu jest nowa rola in-

tegratora, aby wspierał klienta nie tylko 

na etapie wdrożenia, ale także w czasie 

uruchamiania produkcyjnego i w czasie 

eksploatacji – adopcji systemu w organi-

zacji klienta. Wiele firm posiada zasoby 

IT wykraczające poza ich potrzeby. O ile 

w czasie epidemii to się przydawało, o ty-

le w normalnych czasach mamy do czy-

nienia z marnotrawstwem, bowiem firmy 

niepotrzebnie inwestują w nadmiarowe 

zasoby. Sam model subskrypcyjny jest 

bardzo dobrym rozwiązaniem, aczkol-

wiek tego samego nie można powiedzieć 

o chmurze publicznej. 

  Dlaczego?
Uważam, że chmura publiczna dla więk-

szości przedsiębiorstw oraz instytucji 

działających w Polsce jest mało przy-

datna. Tymczasem wśród wielu polskich 

firm zapanowała moda na ten rodzaj 

Korowy 
system klienta 
powinien być 
pod jego pełną 
kontrolą.
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Rozmawiał 

Wojciech Urbanek  
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usług. Rozumiem to, bo na pierwszy rzut 

oka zbudowanie własnego centrum da-

nych wiąże się ze znaczną inwestycją. 

Alternatywą jest skorzystanie z usług 

AWS-u, Microsoftu, Google’a czy Chmu-

ry Krajowej. Część właścicieli firm wy-

chodzi więc z założenia, że zapłaci dużo 

mniej, ale potem zaczynają się kłopoty. 

Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć 

styk z internetem, zarówno z punktu wi-

dzenia bezpieczeństwa danych, aplikacji, 

jak i niezawodności. A nie jest to proste. 

Chmura publiczna zdaje egzamin w przy-

padku backupu czy testowania nowych 

rozwiązań. Natomiast, jeśli chodzi o ob-

sługę środowiska produkcyjnego, nie 

jest to moim zdaniem dobre rozwiąza-

nie. Tutaj zdecydowanie rekomenduje-

my systemy IT umieszczone w lokalnej 

serwerowni. Korowy system, system pro-

dukcyjny każdego klienta, powinien być 

pod jego pełną kontrolą. 

  Niedawno Sevenet podczas kon-
ferencji Cisco Partner Summit odebrał 
nagrodę „Global Award – Social Impact 
Partner of the Year”. Wypada pogratulo-
wać, choć ma Pan podobno pewien pro-
blem z tą nagrodą… 
To prawda, co nie zmienia faktu, że je-

stem z niej bardzo dumny. Choć tak na-

prawdę nigdy nie chciałbym jej dostać, 

bo otrzymaliśmy ją za pomoc organiza-

cjom wpierającym bezpośrednio Ukrainę, 

w zakresie dostarczenia i objęcia opie-

ką infrastruktury IT. Niezmiernie cieszy 

mnie to, że Cisco zwróciło się bezpośred-

nio do nas, bo przecież ma wielu partne-

rów w Polsce, nie wspominając o Europie 

Centralnej, którzy na pewno też świet-

nie by się z tego wywiązali. To świadczy 

o zaufaniu, jakim nas obdarza producent.

  A na czym polegała wasza rola 
w tym zakresie? 
Nasze działania rozpoczęły się od wspar-

cia dla Domu Ukraińskiego, który między 

innymi łączy obywateli Polski udostęp-

niających mieszkania z  imigrantami 

z Ukrainy. Opiekowaliśmy się systemem 

contact center, zapewniliśmy opiekę ser-

wisową oraz odpowiedni poziom cyber-

bezpieczeństwa. Kolejnymi projektami 

były prace przy systemie rejestracji dla 

obywateli ukraińskich oraz informatyza-

cja punktu w Gdyni świadczącego usłu-

gi dla Ukraińców, prowadzonego przez 

biuro Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców. W bar-

dzo niestety smutnych okolicznościach, 

znaleźliśmy się we właściwym miejscu 

i czasie. I owszem, potrafiliśmy zrealizo-

wać wyznaczone nam zadania, aczkol-

wiek mam nadzieję, że jest to pierwsza 

i ostatnia taka nagroda. 

  Niemal połowa przychodów uzy-
skiwanych przez Sevenet pochodzi 
z sektora publicznego. Z nieoficjalnych 
informacji wynika, że w przyszłym ro-
ku rząd zakręci kurek z pieniędzmi, za 
wyjątkiem wydatków na cyberbezpie-
czeństwo. Czy nie obawiacie się, że to 
pogorszy wasz wynik finansowy?
Nie ulega wątpliwości, że mamy kryzys 

oraz inflację, czemu towarzyszą waha-

nia kursów walut. Nie jest łatwo nad tym 

zapanować. Jednakże wciąż są koszty 

związane z utrzymaniem i rozwojem, od 

których nie można uciec. Na przykład 

mógłbym wyłączyć światło i ogrzewa-

nie w biurowcu, żeby zmniejszyć wy-

datki, ale to przecież nic nie da, ludzie 

nie mogą pracować w ciemnościach, czy 

w chłodzie. W obecnych czasach służ-

by publiczne muszą inwestować w bez-

pieczeństwo, ale nie mogą zapominać 

o infrastrukturze. Kiedy słyszymy o po-

stępującej adaptacji modelu pracy zdal-

nej, należy liczyć się z rozbudową sieci 

oraz systemów do kolaboracji i komuni-

kacji. Uważam, że IT jest jak policja czy 

wojsko, musi działać cały czas i wymaga 

ciągłych inwestycji. Dlatego integratorzy 

są potrzebni, ponieważ obsługujemy i za-

bezpieczamy wszystkie elementy skła-

dowe środowiska IT, w tym urządzenia 

końcowe. Mają one również wpływ na 

bezpieczeństwo organizacji. Wybór za-

mkniętego rozwiązania zapewnia lep-

szą ochronę, bo nie jest tak, że smartfon 

jest wyłącznie „gadżetem”. To normal-

ne, pełnoprawne i w pełni funkcjonalne 

narzędzie pracy funkcjonujące w infra-

strukturze organizacji.

  Czyli patrzy Pan z umiarkowanym 
optymizmem w najbliższą przyszłość? 
Podmioty, które nie rozumieją ogrom-

nej roli, jaką odgrywają nowe techno-

logie, będą miały kłopoty. Nie można 

zatem mówić, że w czasie kryzysu in-

westujemy tylko w bezpieczeństwo IT. 

Dla pełnego, maksymalnie efektywnego 

i skutecznego zabezpieczenia organiza-

cji, muszą być rozwijane, równolegle do 

systemów cyberbezpieczeństwa, sieci lo-

kalne i rozległe, infrastruktura data cen-

ter czy systemy pracy grupowej w tym 

w modelu zdalnym. Kolejne lata w bran-

ży IT będą trudne, ale dające wyjątkowe 

możliwości rozwoju integratorom, którzy 

będą potrafili dostosować się do klien-

tów i sytuacji na rynku, dostarczając no-

woczesne, kompleksowe usługi, skrojone 

pod indywidualne potrzeby klienta. 
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Urządzenia Newline Interactive 
cechuje wysoka jakość sprzętu, 
rozbudowany ekosystem oprogra-

mowania, wiele opcji zastosowań, łatwość 
obsługi i bezpieczeństwo. Producent ofe-
ruje monitory interaktywne do dwóch klu-
czowych zastosowań. Jednym z nich jest 
edukacja, a drugą biznes, zwłaszcza w kon-
tekście sal konferencyjnych. Dla obu sekto-
rów perspektywy są bardzo dobre – rynek 
jest daleki od nasycenia, a trendy takie jak 
cyfryzacja edukacji i praca hybrydowa będą 
generować popyt w długiej perspektywie. 

– Widzimy zainteresowanie w każdym 
segmencie rynku, pod kątem wielu róż-

nych zastosowań – podkreśla Robert Pusz, 
Eastern European Sales Manager w New-
line Interactive.

Przekłada się to na duży wzrost przycho-
dów producenta. Pomijając rok 2020, który 
był nietypowy, w roku ubiegłym – w po-
równaniu z 2019 – wzrost sprzedaży New-
line w Polsce wyniósł około 30 proc., zaś 
w 2022 r. zanosi się na poprawę wyniku 
z roku ubiegłego. 

– Taki wzrost pokazuje, że istotnie rośnie 
grupa resellerów, którzy z nami współpracu-
ją. W 2021 roku prawie 300 fi rm kupiło nasze 
rozwiązania poprzez Agraf, autoryzowane-
go dystrybutora – mówi Robert Pusz. 

Warto przy tym podkreślić, że Newline 
zajmuje pod względem udziałów w pol-
skim rynku monitorów interaktywnych 
drugie lub trzecie miejsce, a celem jest po-
zycja numer 1. Jednocześnie producent 
chce wykorzystać, wraz z partnerami, do-
brą koniunkturę rynkową. Przykładowo, 
w segmencie edukacji do składania zamó-
wień nie trzeba nikogo przekonywać, o ile 
tylko potencjalnym klientom uda się pozy-
skać niezbędne fundusze. Popyt jest w tym 
przypadku spowodowany między innymi 
dużym zapóźnieniem technologicznym. 

– Poziom nasycenia szkół monitorami in-
teraktywnymi jest niski. Szacuję, że posia-
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Rynek monitorów interaktywnych dla edukacji i biznesu rośnie. Wyjątkowo szeroką 
i innowacyjną ofertą dla obu tych sektorów dysponuje amerykańska marka Newline 
Interactive, która systematycznie powiększa grono polskich partnerów.

Monitory interaktywne: 

panii internetowej i komunikacji w mediach 

społecznościowych do klientów końcowych. 

Obecnie część fi rm, obawiając się kryzysu, zaczy-
na oszczędzać. Czy nie ograniczy to popytu na 
rozwiązania do współpracy w biznesie?
Przeciwnie, taka sytuacja stwarza nam szereg 

okazji. Ze względu na konieczność ogranicze-

nia kosztów można spodziewać się kontynu-

acji trendu zmniejszania powierzchni biurowej 

i przejścia części osób na pracę zdalną. W biurze 

najczęściej pozostają zarządzający, którzy pod-

czas telekonferencji z pracownikami nierzad-

ko pracują na danych wymagających interakcji. 

To oznacza, że potrzebny jest dotyk, możliwość 

dodania notatki na ekranie, wskazania czegoś. 

Do tego idealnie nadaje się monitor interaktyw-

ny z odpowiednim oprogramowaniem. 

Jakie rozwiązania Newline zapewniają waszym 
partnerom największe korzyści? 
Powiedziałbym, że tak jak w całej branży IT, 

kompleksowe. Należy jednak podkreślić, że 

dbamy o każdy o projekt, a do warunków, jakie 

oferujemy partnerom, podchodzimy indywidu-

alnie. W sumie 6 osób po stronie dystrybuto-

ra, jak i naszej, zapewnia resellerom wsparcie 

techniczne i sprzedażowe oraz szkolenia. Ma-

my ofertę produktów demo i możliwość wypo-

życzania sprzętu. Do dyspozycji partnerów są 

dwa showroomy – Newline w Warszawie i na-

szego dystrybutora, fi rmy Agraf w Łodzi. Re-

seller może zaprosić do takiego miejsca klienta, 

zaprezentować, jak działa odpowiednie dla nie-

go rozwiązanie i pomóc w wyborze oferty. Od 

2023 r. dla wybranych partnerów wprowadzi-

my wsparcie marketingowe – planowanie kam-

Trzy pytania do…
Roberta Pusza, Eastern European Sales Managera w Newline Interactive   

nowe możliwości dla partnerów

WYDARZENIAADVERTORIAL

Dla klientów biznesowych coraz ważniejsze jest 
bezpieczeństwo. Jak w  tym obszarze wyróż-
nia się Newline?
Mamy monitory bez Androida, czyli całko-

wicie wolne od związanych z tym systemem 

zagrożeń. Taki sprzęt jest używany najczę-

ściej z komputerem i poziom ochrony zale-

ży wówczas od tego, jak jest zabezpieczony 

pecet. Większość fi rm na rynku nie posiada 

takich urządzeń. Ponadto mamy jako pierw-

si, być może wciąż jedyni, monitory z An-

droidem 11, z najnowszym systemem, czyli 

najbezpieczniejszym. Możliwa jest też opcja 

jego dezaktywacji bez usunięcia systemu, co 

obecnie stanowi wyjątkową możliwość w tym 

segmencie rynku. 
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da je obecnie między 20 a 30 klas na 100, 
podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest to aż 
98 klas na 100 – mówi Robert Pusz. 

Z kolei w biznesie konieczność inwe-
stycji w rozwiązania do współpracy i ko-
munikacji wynika z popularności pracy 
hybrydowej. Jednak większość biur na-
dal nie ma żadnego, ewentualnie wystar-
czająco funkcjonalnego sprzętu, a monitor 
interaktywny z odpowiednim oprogramo-
waniem zapewnia fi rmom wyjątkowo duże 
możliwości w porównaniu z innymi pro-
duktami tego typu. 

Najszersza oferta na rynku
Newline wyróżnia się najszerszą ofertą 
monitorów interaktywnych, nie tylko dla 
sektora edukacji czy biznesu (począwszy 
od huddle roomów, aż po średnie i duże sa-
le). Sprzedawcy rozwiązań tej marki mogą 
wybrać odpowiednie produkty i rozwiąza-
nia także na potrzeby służb, w tym wojska 
i policji, które ze względów bezpieczeń-
stwa nie kupią monitora z  Androidem. 
Potrzebują urządzeń bez systemu opera-
cyjnego, a więc takich z oferty Newline. 

Amerykański producent zadbał przy tym 
o strategiczne partnerstwo z Microsoftem 
i Intelem. Jako pierwszy na rynku (po sa-
mym Microsofcie) zadbał o kompatybil-
ność swoich monitorów z Windows Ink. 
Jak podkreślają przedstawiciele Newline 
to rynkowy „game changer”. Windows Ink 
umożliwia ręczne dodawanie notatek na 
dokumentach pakietu Offi  ce, upraszczając 
sposób pracy z monitorem. System pozwala 
łatwo wymazywać, powiększać, przewijać, 
dodawać wpisy w dokumentach i pracować 
zespołowo na aktywnych plikach.

Newline jest też strategicznym partne-
rem Intela w obszarze IoT. Dzięki temu 

nowe monitory tej marki mają wbudowa-
ne sloty na karty rozszerzeń – SDM (Smart 
Display Module). To umożliwia wpięcie do 
nich playera (tak jak w systemach Digital 
Signage), komputera, urządzenia do trans-
misji bezprzewodowej itd. Warto jeszcze 
dodać, że Newline, jako pierwszy dostaw-
ca monitorów interaktywnych, wprowa-
dził na rynek urządzenia z Androidem 11. 

Nowe modele, które trafi ły do oferty 
w tym roku, to Lyra, Elara, Vega i Naos IP+. 
Powierzchnia dotyku została pokryta po-
włoką antybakteryjną, potwierdzoną certy-
fi katem TUV, a każdy z modeli wyposażony 
w USB-C z możliwością przesyłania wideo, 
dźwięku, dotyku, danych i zasilania. Poja-
wił się też 27-calowy Flex, a więc pierwszy 
na rynku personalny monitor interaktywny 
all-in-one z otwartą platformą.

Producent podniósł przy tym jakość 
wyświetlania obrazu do najwyższego po-
ziomu. Przykładem jest technologia Opti-
cal Bonding. Szyba ochronna jest sklejona 
z panelem LCD w jeden element, co eli-
minuje skutki stosowania osobnej szyby 
z przodu, jak w typowym monitorze LCD, 
poprawiając jakość obrazu i kąty widze-
nia. Newline to jedyna marka stosująca tę 
technologię. 

Monitory Newline to nie tylko nowocze-
sne urządzenia do edukacji, pracy i współ-
pracy, lecz połączenie sprzętu z unikalnym 
oprogramowaniem. W zestawie znajdują 
się: Whiteboard (pozwala z pomocą gestów 
przesuwać, powiększać, pomniejszać i pi-
sać palcem na ekranie, w  zastosowaniu 

biznesowym pełni funkcję fl ipczarta), 
Cast (bezprzewodowe przesyłanie obra-
zu z dowolnego urządzenia na monitor), 
Broadcast (pozwala na przekazanie obra-
zu z monitora nawet do 200 innych urzą-
dzeń w dowolnych lokalizacjach, do czego 
wystarczy przeglądarka), Display Mana-
gement (do zdalnego zarządzania monito-
rami), Reactiv Suite (kreatywne narzędzie 
do współpracy), Engage (oprogramowa-
nie do nauczania wyposażone w ponad 
130 narzędzi tematycznych), Classroom 
Tools (do pracy podczas lekcji), Launch 
Control (launcher, daje dostęp do aplika-
cji, kalendarzy i połączeń wideo z własne-
go konta z poziomu smartfona). 

Jak to działa w praktyce? Przykłado-
wo, w jednej z fi rm o wyborze rozwiązań 
Newline zadecydowała konieczność pre-
zentacji statystyk, wykresów i schematów 
na hybrydowych spotkaniach oraz doda-
wania edytowalnych notatek na fi lmach 
z webinarium. Newline Broadcast spraw-
dził się również w sali, w której kolumny 
przesłaniają niektórym uczestnikom duży 
ekran, za to mogą oni śledzić prezentację 
na swoich komputerach.

– Łatwość użytkowania jest dewizą New-
line. Zaprojektowaliśmy nasze oprogramo-
wanie tak, aby było nie tylko intuicyjne, ale 
też zapewniało elastyczność w działaniu –
podsumowuje Robert Pusz. 

Kontakt dla resellerów:
Newline Interactive 

tel. 503 093 320 

poland@newline-interactive.com

https://newline-interactive.com/pl 

18_19_CRN_12_2022 advert_newline.indd   19 29.11.2022   12:45:36



CRN nr 12/202220

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

RYNEK

Monitoring 
infrastruktury IT:

Cyberprzestępcy drenują portfele 
przedsiębiorców. W przyszłym ro-
ku tylko jeden dzień działalności ha-

kerów ma przynieść w skali globalnej straty 
w wysokości 21,9 mld dol. – straszą anality-
cy z Cybersecurity Ventures. Na powyższą 
kwotę składają się między innymi: uszko-
dzenie lub całkowite zniszczenie danych, 
kradzież środków fi nansowych 
oraz własności intelektualnej, 
zakłócenie normalnego toku 
działalności po cyberataku, 
dochodzenie kryminalistycz-
ne czy poważny uszczerbek na 
reputacji. Nie bez przyczyny 
fi rmy oraz instytucje przedefi -
niowują swoją politykę bezpieczeństwa, co 
wiąże się z inwestycjami w nowe rozwiąza-
nia. Jednak tak do końca nie wiadomo, w ja-
kim kierunku pójdą zmiany – unifi kacji czy 
dalszego rozdrobnienia i segmentacji rynku. 

Jeszcze niedawno specjaliści toczyli 
debatę o to, co jest lepsze: czy fi rewall ty-
pu „stateful”, który monitoruje i wykrywa 
stany całego ruchu w sieci w celu śledze-
nia i  obrony w  oparciu o  wzorce oraz 
przepływy ruchu, czy jednak „stateless”, 
a więc koncentrujący się tylko na pojedyn-
czych pakietach, bazując na ustalonych 

regułach do fi ltrowania ruchu. 
Jednak ta dysputa właściwie 
straciła na znaczeniu, bowiem 
sam fi rewall to stanowczo za 
mało, aby zapewnić bezpie-
czeństwo sieci. Firmy muszą 
sięgać po nowe, bardziej wyra-
fi nowane narzędzia. W przy-

padku części z nich zaczyna obowiązywać 
nowa narracja. Jak zapowiadają szefowie 
działów IT intruzów trzeba jak najszyb-
ciej identyfi kować i usuwać z fi rmowej 
sieci, zanim zdołają wyrządzić szkody. 

Tyle teoria. Zupełnie inaczej wygląda to 
w praktyce – jak wynika z danych IBM dział 
IT potrzebuje średnio 207 dni, aby wykryć 
w sieci nieproszonych gości. Co zrobić, aby 
poprawić ten niechlubny wskaźnik? Opty-
malnym rozwiązaniem wydaje się być zasto-
sowanie odpowiednich narzędzi służących 
do wnikliwej analizy infrastruktury IT. Za-
sadniczy problem polega na tym, że tego typu 
systemów jest zbyt dużo, co sprawia, że wy-
bór tego najbardziej właściwego stanowi nie 
lada wyzwanie. 

Pojawia się powiem szereg pytań: co jest 
lepsze, systemy SIEM, SOAR, EDR, XDR, 
a może NDR; czy są to rozwiązania kom-
plementarne, a  może jednak substytuty; 
kto i kiedy powinien je stosować? A to tylko 
część pytań, które nurtują użytkowników, 
ale też integratorów wdrażających systemy 
służące do monitoringu infrastruktury tele-
informatycznej. 

Zaczyna 
obowiązywać 
nowa 
narracja.

być o krok 
przed hakerem
Różnorodność narzędzi do monitorowania infrastruktury IT 

może przyprawić o ból głowy. Dobrze zatem, że wciąż poja-

wiają się nowe koncepcje i rozwiązania, które dają nadzieję 

na opanowanie rosnącego chaosu.
n Wojciech Urbanek 
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W segmencie rozwiązań bezpieczeństwa 
IT mamy do czynienia ze zmianą generacji. 
Wprawdzie proces ten nie postępuje w ja-
kimś szaleńczym tempie, ale jest widoczny. 
W ostatnim czasie na fali wznoszącej znaj-
dują się systemy EDR (Endpoint Detection 
and Response), XDR (Extended Detection 
and Response) czy CDR (Cloud Detection 
Response). Każdy z  tych produktów jest 
przeznaczony do ochrony innego obszaru 
infrastruktury IT. EDR zabezpiecza urządze-
nia końcowe i serwery, zaś XDR uwzględnia 
również dodatkowe systemy, w tym pocztę 
elektroniczną czy fi rewalle nowej generacji.

Jak się łatwo domyślić, wielu klientów gubi 
się w labiryncie ofert. Nie jest to jednak naj-
większy problem. Nowe narzędzia stały się 
na tyle zaawansowane, że ciężko znaleźć spe-
cjalistów do ich obsługi. Często też nie do 

końca wiadomo, co kryje się pod danym akro-
nimem, co w dużej mierze jest „zasługą” mar-
keterów, którzy lubią żonglować terminami 
i nadinterpretowywać pewne pojęcia. Nieco 
więcej o efektywności produktów mogą po-
wiedzieć wskaźniki średniego czasu wykry-
cia incydentu (mean time to detect – MTTD) 
i średni czas reakcji (mean time to respond 
– MTTR). Na ich podstawie można ocenić 
wartość rozwiązań i inwestycji. 

Ważna jest też kwestia, na podstawie ja-
kich danych wejściowych przeprowadza się 

analizy i gdzie mają miejsce. Przykładowo 
EDR robi to na urządzeniach końcowych, 
a NDR (Network Detection and Response) 
szuka zagrożeń analizując dostarczaną kopię 
ruchu sieciowego.

– Duże przedsiębiorstwa oraz dostawcy 
usług bezpieczeństwa powinni brać pod uwa-
gę jak najszerszy zakres danych wejściowych 
do analizy, ponieważ celem jest wysoka sku-
teczność w  wykrywaniu zaawansowanych 
ataków. Dlatego im większa fi rma, tym więcej 
ruchu, obszarów ryzyka i typów urządzeń koń-

n Grzegorz Świtkowski, CEO, Net Complex
W Polsce mamy do czynienia ze stopniowym przenoszeniem zasobów fi rmo-

wych do chmury. Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce działa już w mode-

lu hybrydowym. W związku z tym zabezpieczenia muszą obejmować coraz to 

bardziej rozproszone środowiska. Oferowane rozwiązania bezpieczeństwa po-

winny zatem być w stanie rozpoznawać się wzajemnie i współpracować nie-

zależnie od miejsca wystąpienia zagrożenia. Systemy klasy NDR najczęściej 

bez problemu integrują się z innymi rozwiązaniami. Ponadto, wobec ogromne-

go rozproszenia fi rmowych sieci, agresorzy mogą w łatwy sposób przenikać 

do niej i skutecznie ukrywać swoją obecność. W tej sytuacji bardzo ważne jest 

automatyczne reagowanie na podejrzane zachowania. Przy wykorzystaniu AI 

i uczenia maszynowego NDR jest w stanie skutecznie wykryć zagrożenie i od-

powiednio szybko na nie zareagować. 

Zdaniem integratora
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cowych. W większości przypadków NDR, XDR 
czy EDR mogą być rozwiązaniami komple-
mentarnymi, ale jak zwykle bywa, diabeł tkwi 
w szczegółach – mówi Paweł Rybczyk, Area 
Sales Manager CEE/CIS w Gatewatcher. 

Co dalej z SIEM?
Zbieranie oraz analiza w czasie rzeczywi-
stym informacji o incydentach, błędach czy 
anomaliach nie jest nowym zjawiskiem, od 
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dość dawna takie zadanie realizują systemy 
SIEM (Security Information and Event Ma-
nagement). Czy wraz z pojawieniem się no-
wych rozwiązań, takich jak NDR czy XDR, 
SIEM zniknie? Opinie na ten temat są podzie-
lone nawet wśród samych dostawców pro-
duktów bezpieczeństwa. Zdaniem Macieja 
Iwanickiego, Business Development Mana-
gera w polskim oddziale Fortinetu, NDR oraz 
SIEM rozwiązują różne, specyfi czne pro-

blemy i współpracują ze sobą. NDR może na 
przykład wysyłać informacje o znalezionych 
zagrożeniach i anomaliach do SIEM. Zu-
pełnie inaczej postrzega to Christian Borst, 
EMEA CTO w Vectra AI, który sceptycznie 
ocenia rozwiązania typu SIEM. W jego prze-
konaniu jak dotąd nie sprostały one oczeki-
waniom użytkowników. 
– W przypadku większości organizacji obiet-
nica uzyskania odpowiednich informacji ze 
zbioru ścieżek audytu z różnych systemów ni-
gdy nie została spełniona. Wysiłki zmierzają-
ce do zdefi niowania i utrzymania tak zwanych 
reguł korelacji stanowiły największe obciąże-
nie ze względu na brak czasu, a często umiejęt-
ności. Nowoczesne systemy, takie jak NDR-y, 
odciążają i tak już przeciążone zespoły anali-
tyków cybernetycznych i wykorzystują mode-
le uczenia maszynowego w celu dostarczania 
odpowiednich informacji o ataku – tłumaczy 
Christian Borst. 

Jednak analitycy przychylnym okiem pa-
trzą na dalsze losy SIEM. Na przykład Insight 
Partners przewiduje, że ten segment rynku 
w latach 2019–2027 będzie rosnąć w tempie 
10,4 proc. rocznie. Przy czym dużo zależy od 
tego, jak klienci przyjmą rozwiązania SOAR 
(Security Orchestration, Automation and 
Response). To stosunkowo nowa grupa 
produktów, których debiut miał miejsce 
w 2015 r., a Gartner uznał tę technologię za re-
wolucyjną. Od tego czasu upłynęło kilka lat, 
a SOAR znacznie się rozwinął i odgrywa waż-
ną rolę w każdym nowoczesnym SOC. We-
dług Gartnera w przyszłym roku przychody 
ze sprzedaży tej grupy produktów osiągną 
wartość 550  mln dol., czyli siedem razy 
mniej niż wynosi wartość rynku SIEM. 
Analitycy tej fi rmy badawczej zauważają, że 
użytkownicy SIEM implementują rozwią-
zania SOAR do swoich środowisk głównie 
jako narzędzia premium. 

Anton Chuvakin, analityk Gartnera, jest au-
torem koncepcji SOC Visibility Triad, czyli 
Triady Widoczności SOC. W skład zestawu 
wchodzą SIEM lub czasami UEBA (User 
and Entity Behaviour Analytics), EDR oraz 
NDR. Według Chuvakina taki właśnie zestaw 
elementów zwiększa widoczność środowi-
ska sieciowego. Na szczególną uwagę zasłu-
guje obecność w tym zestawieniu NDR-u, 
który szybko zyskuje na popularności. We-
dług danych Gartnera oraz IDC wartość 

n Paweł Rybczyk, Area Sales Manager CEE/CIS, Gatewatcher
Widzimy znaczny wzrost zainteresowania rozwiązaniami NDR 

wśród resellerów oraz integratorów. Jednocześnie zauważamy 

na polskim rynku rosnącą liczbę konkurencyjnych rozwiązań. 

Partnerzy specjalizujący się w dostarczaniu systemów z zakre-

su bezpieczeństwa chcą uzupełnić ofertę o tego typu produkty. 

Zwłaszcza jeżeli mają w ofercie rozwiązania klasy EDR, traktując 

NDR jako komplementarne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o poziom wie-

dzy na temat narzędzi klasy NDR, to na podstawie moich obserwacji oceniam, 

że jesteśmy we wczesnej fazie nauki. To oznacza, że resellerzy i integratorzy 

przeglądają oferowane NDR-y na rynku i przeprowadzają pierwsze wdrożenia 

u klientów. Partnerzy weryfi kują przy tym efektywność systemów NDR w pro-

dukcyjnym środowisku klienta versus to, co znajduje się w materiałach marke-

tingowych producentów. 

n Jarosław Chodkiewicz, System Engineer, Exclusive Networks 
NDR nie jest rozwiązaniem, które powinno być rozpatrywane 

jako produkt konkurencyjny, bądź w inny sposób zagrażający 

pozycji SIEM. Funkcjonowanie i odpowiedzialność tych narzę-

dzi za stan bezpieczeństwa infrastruktury jest mocno zróżni-

cowany. Dzięki temu uzupełniają się wzajemnie i w ten sposób 

zwiększają swoje możliwości. Dołączając do tego ochronę sta-

cji końcowych, za pomocą rozwiązania EDR tworzymy tzw. Triadę 

Widoczności SOC, gdzie każdy ze wspomnianych elementów swoimi atutami 

potrafi  niwelować słabe strony pozostałych, stwarzając w ten sposób komplek-

sową ochronę. Tam, gdzie agent EDR zauważy instalacje niechcianego opro-

gramowania, gdy na przykład laptop używany jest w podróży służbowej, NDR 

wykryje podejrzaną komunikację, nawet jeśli agent na stacji jej nie zauważy. 

SIEM dostarczy logi z informacjami z innych systemów sieciowych, wzbogaca-

jąc analizę o niezbędne szczegóły. 

n Aleksandra Rybak, Cybersecurity Sales Specialist, Cisco 
Klienci najczęściej wybierają rozwiązania do monitorowania lo-

kalnej infrastruktury. Natomiast nie są przeciwni produktom 

chmurowym, a grupa fi rm posiadających komponenty chmuro-

we systematycznie rośnie. Zaletą tego rozwiązania jest przede 

wszystkim szybkość analizy metadanych – tego typu operacje 

nie byłyby już możliwe do zrealizowania na zwykłej maszynie 

wirtualnej. Większy dostęp do danych z całego świata oznacza też 

większe bezpieczeństwo – ewentualne anomalie są porównywane w globalnej 

chmurze, stanowiącej bazę wiedzy i telemetrii wzorców ruchu. Jednocześnie, 

w związku z coraz popularniejszym hybrydowym trybem pracy, tego typu roz-

wiązania mocno się popularyzują, dzięki czemu prowadzimy rozmowy z licz-

nymi klientami. 

Zdaniem specjalisty
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globalnego rynku NDR przekraczyła 1 mld 
dol. i jest drugim pod względem dynamiki 
wzrostu segmentem cyberbezpieczeństwa 
po CASB (Cloud Access Security Broker).

Zdaniem analityków z największych firm 
badawczych w najbliższych trzech latach 
tempo wzrostu NDR wyniesie co najmniej 
17 proc. Katarzyna Dzidt, Chief Marketing 
Officer w Cryptomage, wylicza, że to roz-
wiązanie oferuje aż 22 producentów. Jej 
zdaniem NDR stanowi bardzo dobrą odpo-
wiedź na zmieniające się trendy w architek-
turze sieciowej. 

– NDR analizuje ruch sieciowy, niezależ-
nie od wykorzystywanej architektury. Działa-
nie systemu bazuje na uczeniu maszynowym 
i sztucznej inteligencji, a najlepsze rozwiąza-
nia w tej klasie są niesygnaturowe, co ozna-
cza, że nie potrzebują predefiniowanej wiedzy 
o środowisku w jakim będą pracować. NDR 
uczy się i działa od pierwszego pakietu prze-
analizowanego po podłączeniu – tłumaczy 
Katarzyna Dzidt.

Jeszcze do niedawna bardzo istotnym ele-
mentem chroniącym sieć był IDS (Intrusion 
Detection System) stosujący programowalne 
sygnatury. Jednak wiele wskazuje na to, że to 
rozwiązanie będzie wypierane przez NDR. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między 
innymi rosnąca złożoność ataków, które wy-
korzystują komunikację wewnętrzną. 

– NDR wykrywa wczesne incydenty naru-
szenia bezpieczeństwa w sieci, dostarcza szcze-
gółowe dowody do analizy kryminalistycznej 
i ułatwia polowanie na zagrożenia. Cyberprze-
stępcy zawsze modyfikują złośliwy kod, aby 
uniknąć wykrycia, aczkolwiek pozostawiają po 
sobie ślady w sieci. NDR potrafi wykryć te śla-
dy, a tym samym uruchomić procedury wcze-
snego ostrzegania – mówi Zuzana Cerbakova, 
Field Marketing Manager w Progressie. 

NDR znajduje zastosowanie w praktycz-
nie każdej średniej i dużej organizacji. Nie-
mniej pełnię możliwości tego produktu mogą 
wykorzystać te firmy, które zatrudniają wy-
sokiej klasy specjalistów od bezpieczeństwa.

Jedną z największych bolączek rynku sys-
temów przeznaczonych do monitoro-
wania infrastruktury IT jest zbyt duża 
liczba dostępnych rozwiązań i ich nadmier-
na specjalizacja. Według Gartnera przecięt-
ne przedsiębiorstwo używa 15 tego rodzaju 
narzędzi. Nie bez przyczyny coraz częściej 

REKLAMA

wspomina się o potrzebie ich konsolidacji, 
a właściwie o obserwowalności, czyli roz-
szerzeniu pojęcia monitoringu infrastruk- 
tury IT na wszystkie komponenty środowi-
ska aplikacyjnego – począwszy od sprzętu,  
aż po warstwę użytkownika. 

Idea obserwowalności bazuje na trzech 
filarach: dziennikach rejestrujących zda-
rzenia, metrykach dostarczających naj-
ważniejsze pomiary dotyczące 
wydajności i śladach działania 
oprogramowania. Zwolenni-
cy obserwowalności uważają, 
że ułatwia ona zdiagnozowanie 
problemu, a także przyczyny je-
go zaistnienia i skutki. 

– Chcemy odejść od tradycyj-
nego podejścia silosowego, gdzie 
oddzielne zespoły specjalistów śledzą swój 
własny odcinek. To zła metoda, bowiem w re-
zultacie nikt nie ma dostępu do całościowe-
go obrazu – tłumaczy Jeremy Burton, CEO  
Observe.

Różnorodność narzędzi rodzi szereg  
problemów, począwszy od dostępności 
specjalistów, poprzez koszty wdrożenia, 
aż po trudności związane ze skalowalno-
ścią. Dlatego takie firmy jak Observe, ale też 
koncerny w rodzaju Cisco czy SolarWinds, 
promują rozwiązania zunifikowane, umoż-
liwiające monitorować aplikację, sprzęt, 
sieć w zróżnicowanych środowiskach lo-
kalnych, hybrydowych oraz chmurowych 
za pomocą jednego panelu. 

Cisco w  ubiegłym roku kupiło startup 
Epsagon, aby wzbogacić swoją platfor-

mę o monitorowanie aplikacji (przy oka-
zji o rozwiązania wcześniej wchłoniętych 
firm AppDynamics i ThousandEyes). Nie-
co inną koncepcję ma SolarWinds, który  
zamiast oprogramowania w modelu à la car-
te, gdzie klienci mogli dobierać dowolne 
moduły z dostępnej listy, wprowadził zuni-
fikowaną platformę dostępną w dwóch mo-
delach licencyjnych. 

Część specjalistów uważa, 
że tego typu systemy powinny 
spotkać się z zainteresowaniem 
zarówno wśród mniejszych 
i  średnich firm, jak i  wielkich 
korporacji. W  przypadku tej 
pierwszej grupy liczą się koszty 
– za te same lub mniejsze pienią-
dze otrzymują więcej funkcjo-

nalności. Tego typu firmy kupują pakiet 
i korzystają z tego, co jest im akurat potrzeb-
ne. Inaczej wygląda to u klientów korporacyj-
nych. W dużych firmach istnieje co najmniej 
kilka narzędzi do monitoringu, którymi zaj-
mują się różne zespoły. W związku z tym ist-
nieje tutaj duża przestrzeń do optymalizacji 
kosztów.

– Zdajemy sobie sprawę, że koncerny nie 
porzucą z dnia na dzień wszystkich systemów 
do monitoringu, wymieniając je na rozwiąza-
nia zunifikowane. Niemniej ten proces będzie 
postępować, bowiem klienci zaczną dostrze-
gać korzyści wynikające z optymalizacji kosz-
tów, a także szybsze reagowanie na awarie ze 
względu na korelację różnych narzędzi – pod-
sumowuje Marta Zborowska, Sales Director 
w Connect Distribution.   n

Różnorodność 
narzędzi 
rodzi szereg 
problemów.
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Napięcia wywołane przez wyrafino-
wane cyberataki, jak też postępu-
jąca adaptacja usług chmurowych 

oraz pracy zdalnej, wymuszają na wielu 
przedsiębiorstwach przedefiniowanie 
strategii bezpieczeństwa. Związane to 
jest z wprowadzeniem nowych narzędzi 
do ochrony danych i sieci. Jak pokazują 
wyniki badania przeprowadzonego przez 
IBM średni czas potrzebny na wykrycie 
naruszenia bezpieczeństwa IT wynosi aż 
207 dni. Nic dziwnego, że coraz bardziej 
zasadne staje się pytanie: co zrobić, aby 
drastycznie skrócić ten czas? W odpowie-
dzi na nie, specjaliści z francuskiej firmy 
Gatewatcher wskazują na rosnącą rolę 
systemów Network Detection Response 
(NDR), które rozwiązują problemy, z jaki-
mi zmagają się osoby odpowiedzialne za 
ochronę danych i firmowych sieci. 

– W systemy NDR należy inwestować, 
chociażby po to, aby zapewnić sobie cią-
głość biznesową czy nie płacić okupów gan-
gom ransomware. Jednym z najlepszych  
na to sposobów jest wykrywanie obecności 
hakerów w firmowej sieci na jak najwcze-
śniejszym etapie – do tego właśnie służy 
NDR. Można zainwestować ogromne pie-
niądze na ochronę infrastruktury IT, ale 
bez odpowiednich narzędzi do detekcji ata-
ków będzie ona nieskuteczna – podkreśla  
Dominique Meurisse, wiceprezes Gate-
watcher ds. sprzedaży. 

Zwraca przy tym uwagę na pewien do-
datkowy aspekt, który trapi branżę cyber-
bezpieczeństwa w rezultacie zbyt dużej 
liczby narzędzi. Jak wynika z raportu CCS 
Insights przeciętna firma zatrudniająca 
ponad tysiąc osób korzysta z 70 produk-
tów zabezpieczających pochodzących 
od 35 dostawców (!). Skuteczną kontro-
lę utrudniają też fałszywe alarmy, które 

mają destrukcyjny wpływ na specjalistów 
działających na pierwszej linii cyberne-
tycznego frontu. Warto podkreślić, że 
według danych ESG aż 44 proc. alertów 
pozostaje bez odzewu z powodu braku 
specjalistów oraz wspomnianej już mno-
gości rozwiązań zabezpieczających, które 
generują ogromną liczbę alarmów. 

Gatewatcher wychodzi z  założenia, 
że zastosowanie NDR nie tylko obniża 
koszty zarządzania sprzętem oraz opro-
gramowaniem bezpieczeństwa, ale także 
znacznie poprawia efektywność wykry-
wania ataków. 

Aioniq: nowoczesna  

Flagowym produktem Gatewatcher jest 
platforma Aioniq. To system klasy NDR, 
który umożliwia identyfikację szkodli-
wych aktywności i anomalii ruchu sie-
ciowego w oparciu o zastosowanie kilku 
połączonych ze sobą modułów do analizy. 
Rozwiązanie gwarantuje 360-stopniowe 
modelowanie zagrożeń dla każdego po-
łączenia pomiędzy zasobami a użytkow-
nikami, zapewniając najwyższy poziom 
wykrywania i widoczności. 
Zastosowanie algorytmów uczenia ma-

szynowego (ML) pozwala firmom anali-
zować ruch sieciowy nawet, kiedy jest on 
zaszyfrowany. Gatewatcher przechwytu-
je całą sieć i analizuje ją, aby zrozumieć 
metadane i  złośliwe zachowania. Mię-
dzy innymi dlatego francuska firma była 
jednym z niewielu dostawców systemów 
cyberbezpieczeństwa, którym udało się 
wykryć atak na SolarWinds.

Aioniq jest rozwiązaniem wysoce gra-
nularnym oraz skalowalnym, które nie-
ustannie dopasowuje się do znanych 
i nieznanych zagrożeń, takich jak ataki 

Użytkownicy biznesowi coraz częściej stają przed wyzwaniem 
związanym z wykrywaniem zaawansowanych cyberzagrożeń. 
Dla wielu z nich rozwiązaniem mogą być systemy służące do 
wykrywania złośliwego oprogramowania i anomalii zachodzą-
cych w firmowych sieciach.  

wykrywa hakerów 
w twojej sieciGatewatcher

Kontakt dla partnerów :
Mateusz Nowak,  

Junior Product Manager Gatewatcher    
nowak.m@dagma.pl 

Główne KORZYŚCI  
dla ADMINISTRATORA  
Mapowanie i analiza behawioralna cy-
berzagrożeń pozwala na sprawniejsze 
wykrywanie i zwiększa widoczność 
ataków ukierunkowanych, w tym…
n  …wykrywanie zaawansowanych 

zagrożeń na podstawie ruchu  

sieciowego, 

n  …mapowanie wszystkich zasobów 

systemu informatycznego, 

n  …wysoka skuteczność wykrywania, 

dzięki zastosowaniu wielu modu-

łów analizy, 

n  …ocena ryzyka dla poszczególnych 

zasobów i użytkowników. 

ransomware, APT i zero-day, dzięki cze-
mu oferuje skuteczną i spersonalizowa-
ną ochronę. Produkt może być wdrażany 
zarówno w środowisku lokalnym, a tak-
że oferowany jako SaaS. NDR oferowa-
ny przez Gatewatchera posiada otwarte 
API i umożliwia integrację z systemami 
typu EDR, XDR, SIEM czy SOAR, co 
znacznie rozszerza możliwości ochrony 
środowiska IT. 

Główne KORZYŚCI  
dla ORGANIZACJI   
n  Platforma software’owa odporna 

na cyberataki

n  Wysoka wydajność i skalowalność 

rozwiązania 

n  Skuteczna ochrona na podstawie 

analizy lokalnej

n  Granularny i elastyczny system

n  Wysoka interoperacyjność z istnie-

jącymi zasobami

n  Zoptymalizowana wydajność dla 

Security Operation Center 
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ona otwarty ekosystem, który umożliwia 
integrację rozwiązań ochronnych pocho-
dzących od wielu dostawców w celu zapew-
nienia maksymalnego poziomu ochrony 
sieci i całej infrastruktury IT w fi rmie. 

FortiMonitor jest przykładem platfor-
my, która pozwala obserwować działanie 
każdej aplikacji –  zarówno na urządze-
niach użytkowników końcowych, jak też 
w  sieci, w  której aplikacje są hostowa-
ne. FortiMonitor zapewnia komplekso-
we rozwiązywanie wszelkich problemów 
z wydajnością, które mogą mieć wpływ na 
działalność fi rmy.

Dzięki temu rozwiązaniu zespoły IT 
mogą skorelować najważniejsze wskaźni-
ki wydajności ze sposobami korzystania 
z sieci przez użytkowników. Umożliwia to 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
technicznych, zanim wpłyną one na użyt-
kowników końcowych. FortiMonitor po-
maga także zoptymalizować ich komfort 
pracy, a przez to poprawić wyniki bizne-
sowe. Umożliwia śledzenie ścieżek, które 
pokonują dane przepływające z urządzeń 
końcowych przez sieci lokalne, tune-
le VPN, biura zdalne, sieci SD-WAN oraz 
usługi, aplikacje lokalne i chmurowe. Po-
nadto FortiMonitor generuje alerty, jeśli 
w zabezpieczeniach sieci pojawiają się nie-
prawidłowości, co pozwala zespołom od-
powiedzialnym za bezpieczeństwo szybko 
na nie zareagować.

sów dostępnych w sferze wirtualnej. Po-
nadto wpłynęła na przejście rekordowej 
liczby osób na pracę zdalną, w  wyniku 
czego użytkownicy sieci przebywający 
w dowolnym miejscu również mogą ko-
rzystać z aplikacji. Także i w tym przypad-
ku rozwiązania DEM pomagają fi rmom 
rozwiązywać problemy z kontrolą sieci 
i odpowiednio zabezpieczać znajdujące się 
w jej obrębie zasoby i narzędzia. Dysponu-
jąc dokładniejszym wglądem w strukturę 
problemów, dział IT może je rozwiązywać 
jeszcze zanim dotkną użytkowników. 

Bez odpowiednich narzędzi zespoły ds. 
infrastruktury operacyjnej często mają 
trudności z przeglądaniem, mierzeniem 
i rozwiązywaniem problemów dotyczą-
cych komfortu cyfrowej komunikacji pra-
cowników i klientów. Rozwiązania DEM 
pokazują, w  jaki sposób użytkowni-
cy wchodzą w  interakcje z  aplikacjami 
i  urządzeniami. Dzięki temu osoby od-
powiedzialne w  przedsiębiorstwach za 
bezpieczeństwo IT mogą poprawiać funk-
cjonowanie kluczowych dla biznesu apli-
kacji i systemów. Odbywa się to poprzez 
skrócenie czasu rozwiązywania proble-
mów dotyczących wydajności aplikacji 
oraz optymalizacji komfortu ich użytkow-
ników i zmniejszenie ryzyka przestojów.

Jednym z  rozwiązań umożliwiających 
kompleksowe monitorowanie sieci jest 
FortiMonitor, będący częścią architek-
tury Fortinet Security Fabric. Stanowi Fo
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Postęp cyfrowej transformacji spra-
wia, że rozwiązania do monitorowa-
nia komfortu pracy w takim właśnie 

środowisku (Digital Experience Monito-
ring, DEM) oferują pełną widzialność sieci 
i stanu jej zabezpieczeń. W połączeniu ze 
zautomatyzowanymi działaniami napraw-
czymi sprawiają, że aplikacja w dowolnym 
modelu wdrożenia – niezależnie od tego, 
czy jest to chmura, rozwiązanie lokalne czy 
hybrydowe – spełnia oczekiwania użytkow-
ników. Dzięki analizie wydajności sieci i jej 
zabezpieczeń oraz ich wpływu na jakość 
pracy, można wskazać potencjalne obsza-
ry sprawiające problemy i rozwiązać je, nim 
dotkną biznesowej działalności fi rmy.

Cyfryzacja wpływa również na ciągłe 
zwiększanie zakresu usług i liczby serwi-

Wzrost liczby osób pracujących zdalnie, a także migracja 
aplikacji biznesowych do chmury sprawiły, że jakość cyf-
rowych narzędzi stała się nieodzownym elementem suk-
cesu w biznesie. Jednocześnie oba te czynniki sprawiają, 
że rośnie ryzyko wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa.  

ADVERTORIAL
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Monitorowanie sieci 
i bezpieczeństwa 

Kontakt dla partnerów:
Agnieszka Szarek, Channel Manager

aszarek@fortinet.com

Agnieszka Szarek, 
Channel Manager, Fortinet 

Serdecznie zapraszamy 
do kontaktu integrato-
rów zainteresowanych 

elementów architektury Security Fabric. 

z FortiMonitor
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aplikacyjnego – począwszy od sprzętu, aż 
po warstwę użytkownika. Bazuje ona na 
trzech fi larach: dziennikach rejestrujących 
zdarzenia, metrykach dostarczających naj-
ważniejsze pomiary dotyczące wydajności 
i śladach działania oprogramowania. W re-
zultacie łatwiej jest zdiagnozować problem, 
a także przyczyny jego zaistnienia i skutki. 
Idea obserwowalności polega na tym, żeby 
odejść od tzw. podejścia silosowego, gdzie 
kilka oddzielnych zespołów śledzi jedynie 
swój własny odcinek (największą wadą ta-
kiej metody jest, siłą rzeczy, brak dostępu do 
całościowego obrazu infrastruktury IT). 

Wiele wskazuje na to, że nowy trend spo-
tka się z dobrym przyjęciem zarówno wśród 
średnich fi rm, jak i  wielkich korporacji. 
W tym pierwszym przypadku klienci doce-
nią to, że otrzymają więcej funkcjonalności 
za te same lub nawet mniejsze pieniądze. Na 
jeszcze większe korzyści z wdrożenia Hy-
brid Cloud Observability mogą liczyć korpo-
racje, które używają od kilku do kilkunastu 
systemów do monitoringu i potrzebują do te-
go wielu specjalistów. Znamienny jest tutaj 
niedawny przypadek dużego dostawcy usług 
SaaS. Dzięki nowej platformie SolarWinds 
uzyskał ponad 5-krotny zwrot z inwestycji 
(w wysokości 5,4 mln dol.) w ciągu trzech lat. 

Dwa pakiety do wyboru 
Do tej pory SolarWinds oferował pakiet 
oprogramowania w modelu à la carte: klienci 
mogli sobie wybierać dowolne moduły z do-
stępnej listy. W przypadku Hybrid Cloud 
Observability wygląda to zupełnie inaczej. 
Producent oferuje do wyboru dwa rodzaje 
licencji –  Essentials oraz Advance. Cena 
ustalana jest według modelu „per node”, 
a pod tym pojęciem kryją się serwery, apli-
kacje oraz przełączniki. Za najtańszą opcję 
(do 25 węzłów) trzeba zapłacić 1220 euro. 

Ciekawą opcją jest „enterprise scale”, 
z  której mogą skorzystać zarówno użyt-
kownicy licencji Essentials, jak i Advance. 
Umożliwia ona uruchomienie klastra HA, 
zapewnia wyższy poziom wsparcia tech-
nicznego czy oszczędności na zakupie sil-
ników do monitorowania. Ta ostatnia cecha 
jest bardzo przydatna w przypadku rozbu-
dowanych środowisk, gdzie istnieje potrzeba 
wdrożenia od 10–15 silników, a koszt jednego 
wynosi 20 tys. euro. Wykupienie opcji „en-
terprise scale” pozwala na wdrożenie dowol-
nej liczby silników w cenie licencji. 

Warto zwrócić uwagą na jeszcze jed-
ną zmianę, ważną z punktu widzenia part-
nerów handlowych. SolarWinds, poza 
zunifi kowanym pakietem oprogramowania, 
wprowadził nowy program partnerski, przy-
stosowany do obecnych realiów i uwzględ-
niający rzeczywiste potrzeby integratorów. 

W świecie IT coraz częściej pojawia się po-
jęcie obserwowalności. Stanowi ono rozsze-
rzenie pojęcia monitoringu infrastruktury 
IT na wszystkie komponenty środowiska Fo
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Analitycy Gartnera wyliczyli, że 
przeciętna fi rma korzysta z  po-
nad 15 narzędzi do monitorowania 

środowiska informatycznego. Co istotne, 
przedsiębiorcy mówią „stop” i nie chcą 
dokładać kolejnych tego typu systemów. 
Wręcz przeciwnie, dążą do ich unifi kacji, 
zdając sobie sprawę, że ich zespoły IOps, 
DevOps i SecOps są przeciążone licznymi 
alertami oraz chaotyczną analityką. Poza 
tym skarżą się na utrudniony dostęp do 
praktycznych informacji, których potrze-
bują, aby szybko identyfi kować zagrożenia, 
ustalać priorytety i rozwiązywać proble-
my o krytycznym znaczeniu dla dalszego 
rozwoju biznesu. Ponadto różnorodność 
narzędzi bardzo często wiąże się z trudno-
ściami we wdrażaniu i zarządzaniu, zaś ich 
utrzymanie i skalowanie mogą w pewnym 
momencie stać się po prostu nieopłacalne. 

SolarWinds, wprowadzając na rynek 
Hybrid Cloud Observability, wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom fi rm, które szukają 
prostych, zunifi kowanych produktów do 
monitorowania środowiska IT. Najnowsze 
rozwiązanie bazuje na SolarWinds Orion 
Platform, produkcie doskonale znanym za-
równo klientom, jak i resellerom. Nie jest 
to zatem rewolucja, lecz zmiana ewolucyj-
na, której celem jest uproszczenie nadzoru 
nad złożonymi procesami IT. Rozwiązanie 
Hybrid Cloud Observability pozwala na ich 
monitorowanie za pośrednictwem jednego 
panelu, co znacznie pomaga pracownikom 
działów IT w obsłudze aplikacji, sprzętu 
i sieci w złożonych, zróżnicowanych i roz-
proszonych środowiskach hybrydowych 
oraz chmurowych. 

Zarządzanie i monitorowanie środowiska IT nastręcza 
fi rmom coraz więcej trudności. Tymczasem specjaliści 
SolarWinds wychodzą z nową inicjatywą, która stanowi 
odpowiedź na powyższy problem.

ADVERTORIAL
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Cloud Observability:

Kontakt dla partnerów:
Marta Zborowska, Sales Director, Connect Distribution

tel. 882 101 234, 784 479 874,
m.zborowska@connectdistribution.pl 
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W iększość inteligentnych prze-
łączników sieciowych, w tym 
rozwiązania QNAP QGD, za-

wiera moduł fi rewalla, stanowiący pod-
stawową ochronę sieci. Jednak z powodu 
bardzo szybko postępującej ewolucji cy-
berzagrożeń, które są obecnie coraz czę-
ściej skierowane przeciwko konkretnym 
urządzeniom, systemom i użytkownikom, 
rozwiązania te nie są w stanie zapewnić ca-
łościowego zabezpieczenia fi rmowej infra-
struktury. Dlatego QNAP stworzył system 
ADRA NDR, który gwarantuje wysoki po-
ziom ochrony sieci i urządzeń dostępowych. 
W praktyce są to przełączniki warstwy dru-
giej z rodziny QNAP QGD, do których na-

leży wgrać specjalne, objęte dodatkową li-
cencją oprogramowanie ADRA NDR. 

Urządzenia ADRA NDR działają jako 
przełącznik brzegowy/dostępowy po-
między urządzeniami klienckimi w sieci 
(komputerami, drukarkami, kamerami IP 
i innym sprzętem) a internetem. Są wy-
posażone w zaawansowane funkcje, takie 
jak wirtualne sieci LAN, agregacja łączy 
(trunking portów), zapewnianie jakości 
transmisji (QoS) i inne. Dostępne są też 
modele z portami Power over Ethernet. 

Wartością dodaną urządzeń ADRA NDR 
jest funkcja monitorowania i wykrywania 
bocznego ruchu (lateral movement), gene-
rowanego przez  złośliwe oprogramowa-

nie ukryte w lokalnej infrastrukturze oraz 
blokowanie jego działania. Dzięki temu 
zapobiegają wyciekom danych oraz unie-
możliwiają ich zaszyfrowanie przez ran-
somware. Stanowią pierwszą linię obrony, 
bowiem skupiają się na wczesnych etapach 
cyberataku. Ich praca nie obniża wydajności 
infrastruktury sieciowej, między innymi za 
sprawą precyzyjnie zdefi niowanych reguł 
polityki wyszukiwania zagrożeń i anoma-
lii w transmisji danych. Cechą charakte-
rystyczną tych rozwiązań jest zastawianie 
pułapek na zagrożenia w specjalnie przy-
gotowanych wirtualnych maszynach, któ-
re „zachęcają” złośliwy kod do rozpoczęcia 
ataku, co ułatwia analizę jego mechanizmu. 

W ofercie QNAP znajduje się oprogramowanie, które przekształca przełączniki z rodziny 
QGD w pełnoprawne urządzenie klasy Network Detection and Response (NDR) do zabez-
pieczania infrastruktury sieciowej.

QNAP:  firewall to 
 nie wszystko! 
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Matrix42, w ramach swojego port-
folio rozwiązań, oferuje oprogra-
mowanie Secure Discovery and 

Dependency Mapping (SDDM). Umożli-
wia ono nieustanne wykrywanie w czasie 
rzeczywistym wszelkich zasobów pod-
łączonych do fi rmowej sieci IT oraz two-
rzy automatycznie wielowarstwowe mapy 
zależności pomiędzy nimi. Jest w  stanie 
zbierać informacje z każdego typu środo-
wisk, jakie posiada klient, czyli lokalnych, 
chmurowych i hybrydowych. W przypad-
ku chmury nie ma znaczenia od jakiego do-
stawcy pochodzi usługa – VMware vCenter 
oraz Amazon Web Services, Google Cloud 
czy Azure. 

Narzędzie SDDM zostało stworzone 
z myślą o bezpieczeństwie, w celu wspar-
cia administratorów IT w fi rmach, którzy 
potrzebują poznać rzeczywisty stan wy-
korzystywanych zasobów i ich połączenie 
z dostarczanymi krytycznymi usługami. 
Dzięki niemu mogą stworzyć pełną doku-
mentację środowiska IT i zaktualizować 
posiadaną bazę CMDB. Ponieważ 80 proc. 
problemów z działaniem usług wynika 

z wprowadzanych zmian, SDDM w czasie 
rzeczywistym może zweryfi kować ich po-
prawność, by zminimalizować wpływ na 
ciągłość oferowanych usług biznesowych 
i ich niezawodność.

Warte podkreślenia jest, że FireScope 
SDDM nie wykonuje snapshotów środowi-
ska IT czy Active Discovery, ale prowadzi je-
go ciągłą obserwację, dzięki czemu uwadze 
administratorów nie umkną wydarzenia, 
które mają miejsce pomiędzy wykonywa-
niem np. snapshotów. Wszystkie zaobserwo-
wane zmiany czy anomalie są natychmiast 
raportowane administratorom. Wdrożenie 
tego narzędzia jest bardzo proste i nie wy-
maga przyznawania użytkownikom obser-
wowanych urządzeń praw administratora. 
Sam proces tworzenia mapy środowiska IT 
rozpoczyna się natychmiast po zainstalowa-
niu oprogramowania na serwerze.

Poniżej podsumowanie najczęstszych 
sposobów zastosowania oprogramowania 
FireScope SDDM.
1.  Zapewnienie przejrzystości środowi-

ska IT – kompletna oraz dokładna baza 
zasobów IT ułatwia podejmowanie de-
cyzji inwestycyjnych, zapewnia spraw-
ność działania, a także zmniejsza ryzyko 
i  nakłady związane z  prowadzeniem 
projektów. 

2.  Zbieranie danych do bazy CMDB – Fire-
Scope może zasilać informacjami bazę 
Confi guration Management Database, 
która stanowi podstawę do podejmowa-
nia decyzji dotyczących IT w średnich 
i dużych fi rmach.

3.  Zarządzanie zmianą i ryzykiem  – dostęp 
do aktualnych map zależności umożliwia 
ocenę wpływu wprowadzanych w infra-
strukturze zmian na zasoby i usługi, któ-
rych dotyczą.

4.  Migracja pomiędzy centrami danych 

i do chmury – FireScope zbiera dane ze 
wszystkich środowisk, zarówno lokal-
nych, jak też hostowanych w zewnętrz-
nych centrach danych i chmurze. Dzięki 
temu powstaje kompletny obraz środo-
wiska, co ułatwia planowanie strategii 
jego rozwoju, modernizacji i migracji.

5.  Zabezpieczanie środowiska IT oraz re-

agowanie na incydenty – tworzone na 
podstawie bazowych map zależności 
umożliwiają powiadamianie o zmianach 
w czasie rzeczywistym, także tych nieza-
twierdzonych przez dział IT, które mogą 
świadczyć o przeprowadzeniu ataku.

6.  Optymalizacja kosztów – identyfi kowa-
nie niewykorzystanych lub nieużywa-
nych zasobów, np. serwerów o bardzo 
małym obciążeniu, które warto byłoby 
przenieść do chmury w celu zmniejsze-
nia kosztów ich obsługi. 

7.  Zarządzanie środowiskiem IT – tworzo-
ne przez FireScope ścieżki audytu obra-
zują podłączone do usługi zasoby IT, co 
ułatwia zarządzanie oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa i ciągłości świadczenia 
usług.

8.  Projekty konsolidacyjne– wsparcie przy 
przenoszeniu usług pomiędzy środowi-
skami, np. w wyniku połączenia fi rm, gdy 
stopień skomplikowania infrastruktury 
gwałtownie wzrasta, co absorbuje w du-
żym stopniu własne zasoby.

Zarządzanie krytycznymi zasobami IT w fi rmach można uprościć dzięki mechanizmom ich bezagen-
towego wykrywania w czasie rzeczywistym i automatycznego tworzenia wielowarstwowych map 
zależności pomiędzy nimi.

FireScope SDDM   

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, 
Matrix42

ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT
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Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42

bogdan.lontkowski@matrix42.com
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Network Detection & Response (NDR) 
to kluczowy element, który zapewnia 
dodatkowy poziom bezpieczeństwa 

w całej sieci fi rmowej poprzez wykrywanie 
zagrożeń, które omijają tradycyjne środki 
bezpieczeństwa i materializują się w śro-
dowisku cyfrowym. Progress Flowmon 
ADS (system wykrywania anomalii) jest ty-
powym przedstawicielem systemów NDR, 
który łączy różne techniki wykrywania, 
aby zapewnić rozpoznawanie złośliwej ak-
tywności oraz oznaczanie jej jako incydentu 
bezpieczeństwa.

To, co dzieje się dalej, w dużej mierze 
zależy od wielkości fi rmy i  obowiązków 
w  zespole IT. Duże przedsiębiorstwa
z wyznaczonym zespołem ds. bezpieczeń-
stwa IT najpewniej zastosują dojrzałe 
narzędzia, jak SIEM (Security Information 
and Event Management), który integru-
je wszystkie zdarzenia i incydenty związa-

ne z bezpieczeństwem. Będą przestrzegać 
standardowych procedur bezpieczeństwa 
i pracować nad wykrytymi incydentami. 

Z kolei małe i średnie fi rmy borykają się 
z niewystarczającymi zasobami, a bezpie-
czeństwo stanowi tylko jeden z wielu obo-
wiązków ogólnego zespołu IT. Dla takich 
organizacji głównym narzędziem jest roz-
wiązanie ITIM (monitorowanie infrastruk-
tury IT), takie jak Progress WhatsUp Gold, 
które umożliwia zarządzanie wszystkimi 
alertami i zdarzeniami związanymi z ich śro-
dowiskiem cyfrowym.

Wydajność istniejących narzędzi jest 
szczególnie ważna dla wspomnianych ze-
społów IT o ograniczonych zasobach. Ma-
jąc na uwadze potrzeby takich organizacji, 
zaprojektowaliśmy integrację między 
WhatsUp Gold i Flowmon ADS, aby po-
kazać incydenty bezpieczeństwa wykryte 
za pomocą technologii NDR w ujednolico-

nym widoku konsoli WhatsUp Gold. Inte-
gracja opiera się na interfejsie API Flowmon 
REST, a jej konfi guracja zajmuje 5 minut, je-
śli zarówno Flowmon, jak i WhatsUp Gold 
są już na miejscu. W rezultacie zdarzenia 
wykryte przez Flowmon ADS są wyświe-
tlane w WhatsUp Gold, w tym podsumo-
wujące statystyki według ważności i typu 
zdarzenia z opcją przechodzenia do szcze-
gółów każdego pojedynczego incydentu. 
Z przeglądu zdarzeń w WhatsUp Gold moż-
na przejść bezpośrednio do Flowmon ADS 
w celu szczegółowego zbadania konkret-
nych przypadków. Flowmon ADS zapew-
nia szczegółową klasyfi kację szkodliwej 
aktywności w przypadku każdego zdarze-
nia, a w widoku szczegółowym podsumowu-
je i wyjaśnia charakter aktywności w sieci. 
Oprócz adresu IP źródła zdarzenia, podany 
jest adres MAC, a nawet tożsamość użytkow-
nika ( jeśli jest dostępna). Dalsze szczegóły 
i analizy pokazują ruch sieciowy, który spo-
wodował incydent. Wszystkie te szczegóły 
można dodatkowo wzbogacić o zintegro-
wane wykrywanie włamań oparte na sygna-
turach lub pełne przechwytywanie pakie-
tów, jeśli zastosowano sondy Flowmon jako 
źródło telemetrii sieci.

Małe i średnie organizacje borykają się z niewystarczającymi zasobami, 
przy czym bezpieczeństwo stanowi jeden z wielu obowiązków zespołów 
IT. Z myślą o nich powstał Progress WhatsUp Gold.

Kontakt dla partnerów:
Sebastian Zamora,
Sales Manager Poland, Progress 
tel. 602 624 024, 
e-mail: Sebastian.Zamora@
progress.com
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WhatsUp Gold: 
wykrywanie zagrożeń 
      za pomocą jednej konsoli

Zdarzenia bezpieczeństwa z Flowmon ADS wyświetlane w interfejsie użytkownika Whats-
Up Gold. Na tym przykładzie można zobaczyć zakres złośliwych działań prowadzonych 
przez urządzenie 192.168.1.50, ukierunkowanych na inne urządzenia w sieci wewnętrznej. 
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Oferowane przez Sophos usługi zarządzanego wykrywania zagrożeń oraz reagowania 
na nie stanowią panaceum na trudną sytuację związaną z bezpieczeństwem, której 
obecnie doświadczają fi rmy.

W tym roku doszło do wielu gło-
śnych ataków ransomware 
i przypadków naruszenia da-

nych. Efektem były straty na poziomie setek 
milionów dolarów i nadszarpnięta (czasem 
naprawdę mocno) reputacja największych 
europejskich przedsiębiorstw. Wiele z nich 
nie poradziło sobie z tą sytuacją, co każe po-
stawić pytanie: jaka jest zatem nadzieja dla 
małych i średnich fi rm, które przecież nie 
mają dostępu do rozbudowanych zasobów 
bezpieczeństwa, ekspertów i budżetów? 

A przecież wszystkie podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą, niezależ-
nie od ich wielkości, gromadzą, analizują 
i przechowują duże ilości danych. Ich re-
pozytoria to kopalnie złota dla cyberprze-
stępców, którzy łapczywie próbują po nie 
sięgnąć. Według opublikowanego przez 
Sophos raportu „State of Ransomware”, 
w 2021 r. aż 77 proc. polskich fi rm zostało 
dotkniętych przez ransomware (globalna 
średnia wyniosła 66 proc.). Przyczyną tak 

wysokiego wskaźnika jest, według anality-
ków, brak edukacji w zakresie cyberhigie-
ny oraz brak odpowiednich zabezpieczeń. 

Niestety, niektóre fi rmy nadal przyjmu-
ją nonszalancką postawę i nie uznają faktu, 
że zwiększają ryzyko powodzenia cyberata-
ku. Przechowywane przez nie dane są stale 
zagrożone, gdyż nierzadko brakuje jakie-
gokolwiek planowania, co prowadzi do po-
siadania źle zaprojektowanych systemów, 
braku procedur reagowania i niedostatecz-
nej edukacji pracowników. Wszystko to po-
zostawia otwartą furtkę dla coraz bardziej 
innowacyjnych cyberprzestępców. 

Nie „czy”, ale „kiedy”
Ze względu na rosnące tempo i złożoność 
zagrożeń, jest praktycznie nieuniknione, że 
każda fi rma w pewnym momencie stanie 
w obliczu naruszenia danych lub ataku ran-
somware. Tymczasem wiele z nich nie ma we 
własnej strukturze rozbudowanego działu 
całodobowo monitorującego sytuację zwią-
zaną z bezpieczeństwem, aby wykrywać i re-
agować na ataki. A ponieważ zespoły, które 
zajmują się szeroko pojętym IT, zmagają się 
obecnie ze zbyt dużą liczbą alarmów oraz 
brakiem dodatkowego budżetu na cyber-
bezpieczeństwo, coraz więcej fi rm jest za-
interesowanych usługami typu Managed 
Detection and Response (MDR).

Taką usługę ma w swojej ofercie także 
Sophos. Obecnie zabezpiecza ona ponad 12 
tys. podmiotów przed najbardziej zaawanso-
wanymi zagrożeniami, w tym ransomware. 
Usługę świadczą eksperci specjalizujący się 
w wykrywaniu cyberataków i reagowaniu na 
nie, którzy nieustannie prowadzą aktywne 
monitorowanie środowiska klienta. Dzięki 
swojej skuteczności usługa MDR uzyska-
ła najwyższą ocenę w  serwisie Gartner 
Peer Insights.

Usługi MDR przeznaczone są dla pod-
miotów każdego rodzaju ze wszystkich 
branż – od małych fi rm z ograniczonymi za-
sobami IT po duże przedsiębiorstwa z we-
wnętrzną grupą SOC. Istnieją trzy główne 
modele współpracy z dostawcą usług MDR, 
od których zależy jego sposób reagowania na 
zagrożenia: całkowita obsługa incydentów 
w imieniu klienta, współpraca z jego zespo-
łem wewnętrznym w kwestiach reagowania 
na zagrożenia albo przekazywanie do dzia-
łu bezpieczeństwa użytkownika ostrzeżeń 
i  zapewnianie wskazówek dotyczących 
neutralizacji problemu. Sophos oferuje fi r-
mom możliwość skorzystania ze wszystkich 
trzech rodzajów podejścia, dostosowując się 
do indywidualnych wymagań klienta.

Poprzez podniesienie poziomu ochrony, 
usługi MDR znacznie zmniejszają ryzyko 
wystąpienia kosztownego naruszenia bez-
pieczeństwa danych oraz pozwalają uniknąć 
fi nansowego bólu związanego z radzeniem 
sobie z poważnym incydentem. Przy śred-
nim koszcie neutralizacji skutków ataku 
ransomware w fi rmach średniej wielkości, 
wynoszącym 1,4 mln dol. w 2021 r., inwe-
stowanie w zapobieganie jest mądrą decy-
zją fi nansową. Dzięki efektowi skali usługi 
MDR stanowią efektywny kosztowo sposób 
zabezpieczenia fi rmy i zwiększenia budżetu 
przeznaczonego na ochronę środowiska IT. 

Więcej informacji o usłudze Sophos 
MDR zamieszczono na stronie interneto-
wej www.sophos.com/mdr. 

Kontakt dla partnerów:
Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos  

grzegorz.nocon@sophos.com

taniej i skuteczniej 

Grzegorz Nocoń,
inżynier systemowy, 
Sophos 

Usługi MDR: 
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Rządzący
będą naciskać 

na fi rmy 
z branży IT. 

Zaniechania i obawy związane z loka-
lizacją produkcji i know-how w dzie-
dzinie procesorów to tylko część 

ogólnego problemu. A jednym z jego skła-
dowych jest konieczność odpowiedzi na py-
tanie: czy każdy element łańcucha dostaw 
ma wrócić do USA, czy tylko niektóre z za-
awansowanych układów scalonych? Przy 
czym musimy zdać sobie sprawę, że klienci 
chcą płacić najniższą możliwą cenę za naj-
większą możliwą wartość.  

Dlatego tak ważne jest zmniejszanie kosz-
tów poprzez efektywne zarządzanie łańcu-
chem dostaw. W tej dziedzinie wiele lat temu 
mistrzem był Dell, który nie tylko stosował 
w produkcji technikę just-in-time, ale także 
rozumiał niuanse dotyczące łańcucha do-
staw. Dostrzegał te mechanizmy, których 
konkurenci nie widzieli.

Technika produkcji just-in-time obniża 
koszty na wiele sposobów. Brak konieczno-
ści przechowywania dużej ilości towarów 
w  miejscu ich produkcji ograniczał po-
trzebną przestrzeń magazynową, ale groził 
również utknięciem z przestarzałym pro-
duktem po wprowadzeniu nowego. Dell 
zrozumiał, że koszt komponentów wchodzą-
cych w skład gotowego produktu z czasem 
się zmniejszy. Dzięki tej obserwacji fi rma 
zaczęła inaczej traktować długoterminowe 
umowy z klientami, co pozwoliło jej zwięk-
szyć liczbę ofert wygrywających.

Dzięki zrozumieniu, że dzisiejszy gotowy 
produkt będzie kosztował mniej w nadcho-
dzących miesiącach, gdy ceny niektórych 
komponentów spadną, dział sprzedaży 
może obniżyć ceny kontraktów długoter-
minowych. Umowa może być korzystna na-
wet z  uwzględnieniem niewielkiej straty 
w pierwszych miesiącach dostawy po wy-
negocjowanej cenie. W późniejszych mie-
siącach rentowność powróci, a przez cały 

okres trwania kontraktu zysk znajdzie się 
na akceptowalnym poziomie.

Nic dziwnego, że z biegiem czasu trudno 
było się oprzeć pokusie skorzystania z taniej 
siły roboczej poza USA i znaczna część pro-
dukcji high-tech przeniosła się za granicę, 
gdzie w dużej mierze pozostaje do dziś. Tym-
czasem wyzwania geopolityczne dzisiejsze-
go świata – zwłaszcza te związane z Chinami 
i Rosją – wysuwają na pierwszy plan kwe-
stię globalizacji produkcji. Jest mało praw-
dopodobne, że większość z tego, co zostało 
przeniesione za granicę, powróci. Bardziej 
prawdopodobna jest relokacja miejsca pro-
dukcji. Zapewne z biegiem czasu będziemy 
świadkami wielu przenosin do bardziej przy-
jaznych części świata, które nadal są tańsze 
niż Ameryka Północna. Wzrośnie zaintere-
sowanie regionami odnotowującymi wzrost, 
takimi jak Wietnam.

Wraz z rozwojem Big Data i sztucznej in-
teligencji ich znaczenie stanie się niezwykle 
strategiczne politycznie, co będzie rodzić po-
ważne problemy na całym świecie. Jeśli do-
tąd świat był zmieniany przez high-tech, to 
teraz zaawansowane technologie wchodzą 
w taką fazę, że będzie na odwrót.

Interwencje rządowe będą się nasilać, nie 
tylko w USA, ale na całym świecie. Przyjazne 
i nieprzyjazne kraje będą naciskać na fi rmy 
z branży IT, aby robiły to, co rządzący uwa-
żają za słuszne. Także bodźce ekonomiczne 
będą odgrywać większą rolę w zaawanso-
wanych technologiach o charakterze strate-
gicznym, których obszar znacznie wykroczy 
poza produkcję chipów. 

Ponieważ wszystkie rządy chcą kontrolo-
wać obszary strategiczne, to high-tech stanie 
się powiązany z geopolityką. Dla szefów fi rm 
zajmujących się zaawansowanymi technolo-
giami będzie to oznaczać konieczność roz-
strzygania wielu złożonych kwestii.

PO DRUGIEJ  STRONIE WIELKIEJ  WODY
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Technologie zmieniły świat: 

Ponieważ CHIPS Act dotarł do Kongresu, jedną z kwestii, nad którą trzeba się po-
chylić, jest bezpieczna przyszłość łańcucha dostaw zaawansowanych technologii.

w przyszłości 
będzie na odwrót 
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W razie awarii sieci pod-
stawowej, przy braku al-
ternatywnej ścieżki, administrator zostaje 
pozbawiony możliwości zarządzania. Dla-
tego lepszy jest dostęp poza pasmem, który 
zapewnia bardziej niezawodną metodę ko-
munikacji ze zdalnym sprzętem. Podczas 
awarii sieci podstawowej funkcja przełą-
czania na alternatywne i bezpieczne łącze 
(najczęściej komórkowe) umożliwia moni-
torowanie i zarządzanie infrastrukturą. 

Zarządzanie sprzętowe najczęściej koja-
rzy się ze zdalnym użyciem przełączników 
KVM (Keyboard Video Mouse), które – da-

jąc bezpośredni dostęp do 
wielu urządzeń wyposażo-
nych w port grafi czny – służą 
do rozwiązywania proble-
mów i  ponownego urucha-
miania sprzętu w odległych 
lokalizacjach. KVM umożli-
wia administratorom pracę 
ze zdalnymi systemami tak, 

jakby była wykonywana lokalnie – można 
wirtualnie siedzieć przed maszyną z kla-
wiaturą, myszą i  ekranem bezpośrednio 
podłączonymi do serwera.

Technologia KVM over IP rozszerza sy-
gnały KVM z  dowolnego komputera lub 

serwera przez protokół TCP/IP za pośred-
nictwem sieci LAN, WAN lub połączenia 
internetowego. W rezultacie zdalni użyt-
kownicy mogą jednocześnie uzyskiwać do-
stęp do wielu serwerów i kontrolować je 
z dowolnego miejsca. W porównaniu z opro-
gramowaniem do zarządzania wydajne 
rozwiązania KVM zapewniają większe bez-
pieczeństwo, elastyczność i niezawodność. 
Dzięki rozwiązaniu KVM over IP za pomocą 
jednego zestawu monitora, klawiatury i my-
szy można uzyskać dostęp do wszystkich 
zarządzanych maszyn, niezależnie od tego, 
gdzie się znajdują: w innym pomieszczeniu, 
budynku, mieście czy kraju. Można przy tym 
przełączać się między aplikacjami i wykony-
wać wiele funkcji niemal bez opóźnień.

Kolejnym rozwiązaniem kojarzącym się 
ze sprzętowym zarządzaniem są serwe-
ry konsoli szeregowej. Zapewniają dostęp 
głównie do urządzeń sieciowych, takich jak 
przełączniki, fi rewalle, load balancery czy 
routery. Praktycznie każde urządzenie sie-
ciowe jest wyposażone w port konsolowy. 
Serwery konsoli szeregowej są narzędziem 
umożliwiającym administratorom sieci do-
stęp do wielu takich portów, służących do 
zarządzania poza pasmem. Łącząc wiele 
portów konsoli szeregowej, zapewniają im 
jeden centralny punkt dostępu. 

S pełnienie powyższego celu wyma-
gać będzie takiego rozwiązania do 
zdalnego zarządzania, które w razie 

awarii krytycznego elementu infrastruktu-
ry nadal będzie działać, umożliwiając ad-
ministratorom interwencję. Jak wiadomo, 
najczęściej wykorzystuje się do tego opro-
gramowanie, ale trzeba sobie przy tym zda-
wać sprawę, że programowe narzędzie 
wdrożone w zarządzanej lokalizacji spełni 
swoje zadanie, jeśli działać będzie aplikacja 
kliencka zainstalowana na serwerze oraz 
nie utraci się z nim połączenia sieciowego. 
W momencie awarii aplikacji albo sieci, do-
stęp do zasobów będzie stracony. 

Tymczasem w  przypadku rozwiązań 
sprzętowych ryzyko awarii jest wyraźnie 
mniejsze niż w  przypadku 
oprogramowania. Co waż-
ne, hardware daje możliwość 
pełnej obsługi zarządzanego 
sprzętu, tak jak odbywa się to 
lokalnie, w tym poprzez do-
stęp z poziomu BIOS-u. Przy 
czym infrastrukturą moż-
na zarządzać na dwa sposo-
by: w paśmie (In-Band) lub poza pasmem 
(Out-of-Band). W  pierwszym przypadku 
ruch związany z danymi, produkcją i zarzą-
dzaniem wykorzystuje tę samą ścieżkę do 
komunikacji. Połączenie w jednej sieci za-
rządzania i danych stanowi zatem problem. 

RYNEK

na krótkie 
przestoje
Działy IT zdają sobie sprawę, że działanie infra-
struktury powinno odbywać się bez przestojów, 
ale nie zawsze mają pomysł, jak się do tego zabrać.

Recepta

Operatorzy 
DC zwiększą 
swoje potrzeby 
w zakresie 
monitorowania. 
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Ze sprzętowym zarządzaniem mo-
gą się także kojarzyć procesory serwi-
sowe, które są agentami wbudowanymi 
przede wszystkim w platformy serwerowe. 
Zapewniają one natywną obsługę sprzętu 
monitorującego i służą do zdalnego zarzą-
dzania maszynami. Procesory serwisowe 
wykorzystują takie standardy, jak IPMI (In-
telligent Platform Management Interface), 
który został przed laty stworzony przez In-
tela, Della, HP i NEC-a. 

Wreszcie, sprzętowe zdalne zarządzanie 
może polegać na użyciu inteligentnych li-
stew PDU do kontroli zasilania. Sprawdzają 
się one w usuwaniu awarii poprzez restart 
urządzeń, polegający na wyłączeniu i włą-
czeniu zasilania.

Wymienione zalety rozwiązań do sprzę-
towego zarządzania infrastrukturą dopeł-
nia szybki zwrot z inwestycji, polegający na 
skróceniu średniego czasu naprawy (gdy 
każda godzina przestoju więcej to poważ-
ne straty) oraz wyeliminowaniu kosztów 
i czasu związanych z przemieszczaniem się 
osób zarządzających do zdalnych lokalizacji.

Oparte na sprzęcie zarządzanie zdalne nie 
zyskało jeszcze takiej popularności, na jaką 

zasługuje. Jednakże, choć jest postrzegane 
jako rozwiązanie niszowe, będzie zyskiwać 
na znaczeniu. Wynika to z faktu, że progra-
mowe systemy zarządzania w paśmie stają 
się coraz bardziej podatne na ataki, a ogrom-
na ilość danych pozyskiwanych do dokład-
nej analizy infrastruktury może zagrażać jej 
wydajności.

Trend wzrostowy dla tej branży potwier-
dzają analitycy rynkowi. W najnowszym ra-
porcie „IT Management: KVM Switches & 
Serial Console Servers” fi rma Dell’Oro Gro-
up przewiduje, że przychody z przełączni-
ków KVM i serwerów konsoli szeregowej 
będą w latach 2021–2026 rosły w rocznym 
tempie wynoszącym 5 proc. Dzięki temu 
sprzedaż na koniec okresu prognozy ma 

przekroczyć 1 mld dol. Pomimo ograniczeń 
w łańcuchu dostaw i niepewności makro-
ekonomicznej prognozy rynkowe są dobre, 
na co wpływ mają długofalowa, wzmoc-
niona przez Covid-19 transformacja cyfro-
wa, a także pojawienie się przetwarzania 
brzegowego. 

Popularyzacji pracy hybrydowej, 5G oraz 
przetwarzania brzegowego towarzyszy 
rozwój infrastruktury obliczeniowej i sie-
ciowej. Zdaniem Dell’Oro wdrażające tę in-
frastrukturę przedsiębiorstwa i operatorzy 
centrów danych zwiększają swoje potrze-
by w zakresie monitorowania i zarządzania, 
a funkcje zdalnego dostępu, automatyzacji 
i bezpieczeństwa stają się dla nich jeszcze 
bardziej krytyczne. n

n Michał Kulesza, Business Development Manager, Aten
Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których sprzęt do zdalnego 

zarządzania infrastrukturą IT ma przewagę nad oprogramowaniem. 

Po pierwsze sprzętowy dostęp to bezpieczeństwo, którego softwa-

re nie jest w stanie zagwarantować. Przełączniki KVM eliminują 

możliwość zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem, 

a dzięki oddzielaniu od sieci operacyjnej i szyfrowanemu połącze-

niu między operatorem a urządzeniem znacznie zmniejszają możli-

wość wycieku danych. Dodatkowo administrator takiego urządzenia ma wgląd 

do rejestru zdarzeń, które zapisują aktywność, a wraz z dodatkowym syste-

mem rejestracji sesji może podglądać i nagrywać takie sesje na żywo. Oprócz 

bezpieczeństwa, urządzenia over IP gwarantują niezawodność przy pomocy 

chociażby redundancji połączenia czy zasilania. Ważna jest też elastyczność, 

której żaden software nie posiada. Przełącznik można podłączyć do dowolnej 

maszyny, co eliminuje potrzebę posiadania jednolitego środowiska. To pozwala 

na dostęp już na poziomie BIOS-u, czego popularne oprogramowanie nie gwa-

rantuje – jeżeli nie uruchomi się OS-a, dostęp nie będzie możliwy. Przy użyciu 

KVM oraz PDU administrator nie tylko ma kontrolę nad urządzeniem, ale także 

jego zasilaniem.

n Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager Eastern Europe, Vertiv
Rozwiązania programowe sprawdzają się dobrze, gdy wszystko 

działa prawidłowo. Sytuacja komplikuje się, gdy serwer lub router 

zawiesi się albo przestanie odpowiadać na próby połączenia z wy-

korzystaniem oprogramowania. W takiej sytuacji są dostępne trzy 

opcje: osobista wizyta w serwerowni, prośba o asystę osoby nie-

doświadczonej lub postronnej albo rozwiązanie sprzętowe. Niektó-

re opcje zdalnego dostępu są możliwe tylko przy pomocy sprzętowego 

rozwiązania Out-of-Band, na przykład dostęp do BIOS/UEFI albo do opcji czy 

procesu bootowania. Na tym poziomie usługi programowe jeszcze nie działają. 

Czasami prosty błąd, chociażby niepoprawnie ustawiona bramka na zewnątrz, 

serwer DNS albo przypadkowa reguła fi rewalla, mogą całkowicie zabloko-

wać klasyczny dostęp. Także w takich sytuacjach niezastąpione są rozwiązania 

sprzętowe. Na koniec dnia trzeba policzyć, jakie straty generuje dłuższy prze-

stój. Jeśli zamiast paru godzin braku usługi biznesowej można ją przywrócić 

w pół godziny, to przekłada się to na realne pieniądze, które mogą być ułam-

kiem inwestycji w rozwiązanie Out-of-Band Management.

Zdaniem specjalisty
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n Z czego wynika wzrost zainteresowania rozwiązaniami KVM? 

To konsekwencja stałego, dużego zapotrzebowania na infra-
strukturę IT w centrach danych oraz kontynuowania cyfrowej 
transformacji przez firmy. Dodatkowo istotne trendy, takie  
jak edge computing, cloud computing czy konieczność  
zachowania zgodności z regulacjami prawnymi, ponadto wy-
sokie koszty operacyjne centrów danych oraz postęp w dzie-
dzinie inteligentnych urządzeń komputerowych, również 
znacząco wpływają na rozwój rynku przełączników KVM. 

n Warto jeszcze chyba zwrócić uwagę na upowszechnienie się pracy 

zdalnej wśród administratorów… 
Naturalnie. Tutaj nie bez znaczenia jest zmiana w podejściu 
do połączeń zdalnych, spowodowana pandemią. Również 
w przypadku dostępu do infrastruktury krytycznej czy też 
miejsc przechowywania danych wrażliwych klienci otwo-
rzyli się na możliwość zdalnego zarządzania, oczywiście 
przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa 
takiego połączenia. Takie bezpieczeństwo gwarantują urzą- 
dzenia naszej marki.

n Jakie funkcjonalności są teraz najbardziej poszukiwane?

W szybkim tempie przybywa centrów danych, stąd ogromne 
zapotrzebowanie na rozwiązania skalowalne i gwarantujące 
dostęp over IP. Nie bez znaczenia są także cechy zapewnia-
jące dużą elastyczność implementacji, polegającą chociaż-
by na wykorzystaniu różnych portów wideo. Coraz częściej 
także pojawiają się potrzeby związane z wysoką rozdzielczo-
ścią obrazu oraz dużymi przepustowościami portów USB. 
Nikogo już nie dziwi zapotrzebowanie na przełącznik typu  
DisplayPort, w dodatku taki, który potrafi stworzyć i za-
rządzać stanowiskiem wielomonitorowym. Coraz większą 
popularnością cieszą się również KVM-y z por-
tami USB-C – zarówno wśród urządzeń nabiur-
kowych, jak i tych do szaf serwerowych. Także 
w serwerowniach możliwość podłączenia urzą-
dzeń korzystających z tego interfejsu ułatwia in-
stalację i zarządzanie. 

n Czy zgodzi się Pan z opinią, że na znaczeniu w do-

bie niedoboru specjalistów zyskuje łatwość obsługi? Fo
t. 
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„Na przestrzeni lat przełączniki KVM wyszły daleko poza centra danych” 
– mówi Tomasz Kruszyński, Country Manager ATEN. 

KVMdla 
każdego 

Jak najbardziej. Dlatego często poszukiwaną funkcjo-
nalnością jest tzw. boundless switching, czyli możliwość 
przełączania się pomiędzy poszczególnymi komputerami 
podłączonymi do KVM-a nie tylko w sposób tradycyjny – po-
przez przycisk na KVM-ie, skrót klawiszowy na klawiaturze 
czy też środkowy klawisz myszy – ale również poprzez prze-
sunięcie kursora myszy do krawędzi monitora. KVM z funk-
cją boundless przełączy wówczas sterowanie automatycznie 
do kolejnego komputera, a kursor myszy przesunie się na ko-
lejny ekran tak, jakbyśmy mieli do czynienia z kolejnym mo-
nitorem, na przykład systemu Windows. Fizycznie będzie to 
jednak zmiana komputera, który podlega obsłudze. 

n I choćby dzięki temu przełączniki KVM sprawdzają się nie tylko 

w najbardziej zaawansowanych środowiskach, jak centra danych.  
Oczywiście. Coraz częściej w prywatnych domach jedna oso-
ba korzysta z dwóch lub więcej komputerów i wtedy domo-
we przełączniki KVM są niezastąpione, znacząco ułatwiając 
pracę. A w rozwiązaniach profesjonalnych bardzo dużą po-
pularnością cieszą się modele matrycowe over IP 4K, które 
znajdują swoje zastosowanie w typowym zarządzaniu zdal-
nym real-time – przykładowo w różnego rodzaju dużych 
centrach monitoringu. Warto zwrócić uwagę również na ich 
odpowiedniki w rozdzielczości 5K, które są szczególnie re-
komendowane do stacji telewizyjnych czy na potrzeby kon-
troli lotów. Wszystkie takie modele mogą być skonfigurowane 
do pracy we wspomnianym już trybie boundless switching.
Reasumując, na przestrzeni lat przełączniki KVM wyszły da-
leko poza centra danych, znajdując zastosowanie w takich ob-
szarach, jak nadzór, zarządzanie urządzeniami ATM, media 
cyfrowe i sterowanie komputerami przemysłowymi. W za-
stosowaniach związanych z nadzorem przełącznik KVM słu-

ży jako interfejs cyfrowy do konsolidacji urządzeń 
dozorowych nieobsługujących sieci IP, takich jak 
telewizja przemysłowa i pomaga uzyskać do nich 
zdalny dostęp. Z kolei w połączeniu z jednostka-
mi PDU są używane do zarządzania zasilaniem,  
co pomaga dodatkowo obniżyć koszty związane 
z konsumpcją energii. Na marginesie, w ostatnim 
czasie wprowadziliśmy na rynek zupełnie nowe 
3-fazowe modele PDU.

view
Executive

Klienci  
otworzyli się  
na możliwość 

zdalnego 
zarządzania.

AD
VE

RT
O

RI
AL

34_CRN_12_2022 advert_wywiad Aten.indd   34 29.11.2022   09:22:57



CHCESZ BYĆ DOBRZE
POINFORMOWANY ?

Zapraszamy na

Codziennie nowe treści:

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT N01

n   starannie dobierane 
newsy z Polski, Europy 
i świata, 

n   wyniki aktualnych badań 
rynkowych,

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

n   opinie kluczowych 
postaci rynku IT. 

35_CRN_12_2022 reklama crn pl.indd   35 29.11.2022   09:23:31



Tym co umożliwia tworzenie takich 
właśnie centrów danych, z jednej 
strony inteligentnych, a z drugiej 

ekologicznych, jest opracowane przez 
Huawei rozwiązanie Smart Modular Da-
ta Center 5.0. Wyposażono je w baterie 
akumulatorów SmartLi (najbardziej in-
nowacyjny z dostępnych obecnie na ryn-
ku systemów baterii litowo-jonowych) 
oraz zaawansowany system monitorowa-
nia parametrów infrastruktury krytycznej 
z dotykowym ekranem 43”, wizualizują-
cym cyfrowego bliźniaka (czyli wirtu-
alną replikę) modułowego Data Center. 
Wspomaganie eksploatacji, konserwacji 

i zarządzania sprzętem IT w DC odby-
wa się z wykorzystaniem robota działają-
cego na bazie sztucznej inteligencji oraz 
zaawansowanych algorytmów predykcyj-
nych, nadzorujących podstawowe kom-
ponenty infrastruktury. Administratorzy 
nie muszą fi zycznie doglądać infrastruk-
tury sprzętowej i mogą skupić się na za-
rządzaniu systemami.

Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom 
konstrukcyjnym, zasilania i chłodzenia, 
zasadniczo każde pomieszczenie mo-
że się stać centrum danych, co całkowi-

cie zmienia reguły gry. Kompaktowość 
rozwiązania sprawia, że Smart Modular 
Data Center 5.0 nie wymaga pomieszczeń 
z podniesioną podłogą, tym samym może 
być instalowane w istniejących pomiesz-
czeniach o małej wysokości netto. Zarów-
no instalacje chłodnicze, elektryczne jak 
i okablowanie strukturalne są prowadzo-
ne górą, co daje możliwość instalacji DC 
nawet, jeśli sufi t znajduje się na wysokości 
tylko 2,6 metra, czyli zdecydowanie mniej 
niż wymagane w przypadku tradycyjnych 
centrów danych 3 metry.

Ponadto, inteligentne zasilanie awaryj-
ne z bateriami SmartLi ma bardzo niskie 
wymagania w zakresie nośności podło-
gi (poniżej 1000 kg/m2), co oznacza, że 
w tym samym pomieszczeniu mogą być 
instalowane zarówno instalacja zasilają-
ca, jak i urządzenia informatyczne.

Dzięki wyeliminowaniu potrzeby wy-
dzielonego pomieszczenia dla zasilania 
stworzono bardzo zwarte rozwiązanie. 
Z kolei zastosowanie baterii litowo-jono-
wych zredukowało przestrzeń potrzeb-
ną na akumulatory aż o 75 proc., a ciężar 
o  60 proc. (w porównaniu do ogniw kwa-
sowo-ołowiowych). W rezultacie w tej sa-
mej przestrzeni można umieścić znacznie 
większą liczbę szaf teleinformatycznych, 
które przynoszą dochód operatorowi cen-
trum danych.

Stworzono też możliwość elastycz-
nego zwiększania mocy. Wykorzystując 
systemy bateryjne SmartLi, rozwiązanie 
Huawei Smart Modular Data Center 5.0 
oferuje w pełni modularne zasilanie awa-
ryjne – od modułów zasilania po moduły 
akumulatorów. W rezultacie użytkowni-
cy ponoszą koszty związane wyłącznie 
z bieżącymi potrzebami, znacznie redu-
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Rozwój sztucznej inteligencji, dużych baz danych, przetwarza-
nia w chmurze oraz Internetu Rzeczy – to wszystko sprawia, 
że centra danych muszą sprostać coraz większym wymaga-
niom. Odpowiedzią na te wyzwania są inteligentne modułowe 
centra danych nowej generacji Smart Modular Data Center 5.0.

Huawei
ADVERTORIAL

Smart Modular 
Data Center 5.0

FusionModule2000 Smart Modular Data Center
Huawei FusionModule2000 to inteligentne modułowe centrum danych nowej generacji, 

które jako pierwsze na świecie otrzymało certyfikat „Uptime Tier IV Ready”. Rozwiąza-

nie integruje systemy zasilania, chłodzenia, szaf serwe-

rowych i okablowania oraz zarządzania. Oferując 

szeroką gamę zastosowań, konstrukcja może być 

jedno- lub dwurzędowa, obsługująca układy gorą-

cych lub zimnych korytarzy. Niezawodność, dostęp-

ność i wydajność centrum danych znacznie zwiększa 

wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji oraz za-

stosowanie autorskich systemów: iPower, iCooling 

oraz iManager. Pojedyncze moduły mogą być wdra-

żane w małych i średnich centrach danych, a wiele 

modułów można wykorzystać do budowy dużego da-

ta center, które spełnia wymagania takich sektorów, 

jak administracja publiczna czy finanse.
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kując nakłady inwestycyjne. Gdy zacho-
dzi potrzeba zwiększenia mocy, system 
zasilania daje się niezwykle łatwo roz-
budowywać. W rezultacie w większości 
wypadków inteligentne modułowe cen-
trum danych nowej generacji radykalnie 
zmniejsza wartość pierwotnie zakładanej 
inwestycji, stając się rozwiązaniem skro-
jonym na każdy budżet.

Zwizualizowana eksploatacja 
i konserwacja
Huawei Smart Modular Data Center 5.0 
posiada 43” ekran dotykowy, który jest 
interfejsem łączącym technologię te-
leinformatyczną, algorytmy sztucznej 
inteligencji, inteligentną komunikację 
i  infrastrukturę. Na potrzeby modular-
nych centrów danych umożliwiono tak-
że tworzenie cyfrowych bliźniaków, czyli 
wirtualnych replik systemu.

Przy użyciu dotykowego ekranu do-
stępne są inteligentne funkcje „i3”:
n  iPower: wizualizacja instalacji roz-

dzielczej centrum danych, kluczowe 
moduły systemów oraz konserwacja 
predykcyjna,

n  iCooling: wizualizacja instalacji chło-
dzącej i oparta na sztucznej inteligencji 
optymalizacja wydajności chłodzenia, 
zwiększające efektywność wykorzy-
stania energii o 8 proc. (do poziomu 
15 proc.),

n  iManager: globalna wizualizacja cen-
trum danych, diagnostyka i  optyma-
lizacja –  zapewniające oszczędność 
kosztów eksploatacji i konserwacji do 
35 proc.
Dodatkowo, na potrzeby kontroli dostę-

pu i logowania się do systemu zarządzania, 
udostępniono funkcję rozpoznawania twa-
rzy, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

PUE to ważny wskaźnik pomiaru efek-
tywności energetycznej centrum danych, 
który jest defi niowany jako stosunek cał-
kowitej energii zużywanej w  obiekcie 
do energii wykorzystywanej wyłącznie 
przez sprzęt informatyczny. W  konse-
kwencji im niższa wartość PUE, tym wyż-
sza efektywność energetyczna i większe 
oszczędności na rachunkach za prąd. Dla-
tego tak ważne jest, że inteligentne mo-

dułowe rozwiązanie centrum danych 
Huawei maksymalizuje wykorzystanie 
naturalnych źródeł chłodzenia w  ce-
lu zmniejszenia mocy pobieranej przez 
systemy utrzymujące temperaturę w da-
ta center. Przykładem mogą być rzędo-
we jednostki chłodzące (in-row) typu DX 
(„freonowe”) z funkcją free-cooling.

Efektywne sposoby chłodzenia w po-
łączeniu z inteligentną funkcją iCooling 
pomagają osiągnąć jedne z najniższych 
wskaźników PUE w branży. W ubiegłym 
roku inteligentne modułowe centrum 
danych Huawei ustanowiło nowy rekord 
PUE, osiągając średni roczny wynik wy-
noszący zaledwie 1,111. Oznacza to zna-
czącą poprawę w stosunku do średniej 
rynkowej, która wynosi około 1,5.

Modułowe centrum danych Huawei 
o tak wysokiej efektywności energetycz-
nej może zmniejszyć całkowite zużycie 
energii o prawie 25 proc. To daje znaczne 
oszczędności i umożliwia budowanie eko-
logicznych, niskoemisyjnych data center.

klientów
Stworzone przez Huawei Smart Modu-
lar Data Center 5.0 umożliwia wdraża-
nie inteligentnych rozwiązań w sposób 
przejrzysty i intuicyjny, przyspiesza pro-
cesy dotyczące eksploatacji i konserwacji, 

a w ostatecznym rozrachunku przyczynia 
się do znacznej redukcji całkowitych kosz-
tów eksploatacji (TCO).

Portfolio inteligentnych modułowych 
systemów Huawei obejmuje rozwiązania 
zarówno dla małych, średnich, jak i du-
żych data center. Rozwiązania Huawei 
są już powszechnie stosowane w różnych 
branżach na całym świecie, w tym: w sek-
torze operatorów telekomunikacyjnych 
i dostawców usług internetowych (ISP), 
w administracji publicznej, sektorze fi -
nansowym, edukacji, opiece zdrowotnej, 
produkcji przemysłowej i transporcie.

Rozwijając swoją ofertę, Huawei bę-
dzie konsekwentnie opracowywać i włą-
czać do swoich rozwiązań innowacje 
z zakresu teleinformatyki, algorytmów 
sztucznej inteligencji, inteligentnej ko-
munikacji i infrastruktury, tworzone na 
potrzeby automatyzacji centrów danych. 
Wykorzystując potencjał inteligentnych 
rozwiązań, producent daje swoim partne-
rom możliwość tworzenia rzeczywistej 
wartości dla klientów.

Więcej informacji: 
Jarosław Luber, Data Center Solution Manager, 

jaroslaw.luber@huawei.com
Sławomir Bieniek, 

Data Center Enterprise Solution Specialist,
slawomir.bieniek@huawei.com

Jednostka chłodząca NetCol5000-A
NetCol5000-A to rzędowe (in-row) rozwiązanie chło-

dzące typu direct expansion (DX, „freonowe”) dla ma-

łych i średnich centrów danych. Ich konstrukcja ściśle 

łączy ze sobą możliwość chłodzenia, elastycznego 

wdrażania i łatwej rozbudowy. W celu uzyskania niż-

szego PUE jednostki NetCol5000-A są instalowane 

między szafami cechującymi się wysoką temperaturą 

powietrza powrotnego. Rozwiązanie wykorzystuje 

unikalny algorytm do precyzyjnego zarządzania oraz 

inteligentny system obsługi i utrzymania, ułatwiając 

budowę prostych, ekologicznych, inteligentnych i nie-

zawodnych centrów danych. Jednostki NetCol5000-

-Axxx o mocach znamionowych 46 kW (-A050) 

i 65 kW (-A065) wyposażone są w dodatkową funkcjo-

nalność free-cooling, opartą o wymuszoną cyrkulację 

czynnika chłodzącego (tzw. „pumping refrigerant”), 

która znacząco poprawia efektywność energetyczną 

chłodzenia DC, szczególnie w obszarach o niskiej śred-

niej temperaturze rocznej (np. w Polsce). Średniorocz-

ny współczynnik EER może osiągać poziom nawet 38 

przy temperaturze zewnętrznej -15º.
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Talex posiada dwa ośrodki, które ofe-
rują profesjonalne, stabilne i  bez-
pieczne zaplecze dla wielu fi rm. To 

jedyne w Polsce Data Center, którego dwa 
obiekty posiadają certyfi kat EN 50 600 kla-
sy 4, certyfi kat ISO/IEC 22 237 i są zasila-
ne przez dwie niezależne linie zewnętrzne, 
agregatory prądotwórcze i UPS w układach 
N+1. Szczególną wagę przywiązano do bez-
pieczeństwa fi zycznego, które zostało zi-
dentyfi kowane jako jeden z najwyższych 
priorytetów. W 2015 r. eksperci Talex roz-
poczęli poszukiwania partnera, który byłby 
w stanie sprostać ich wysokim wymaganiom 
i oczekiwaniom. Analiza rynku i poznanie 
dostępnych rozwiązań nie trwały długo. Ta-
lex szybko zdecydował się na współpracę 
z holenderską fi rmą Nedap Security Mana-
gement, która ma ponad 40 lat doświad-
czenia w zakresie fi zycznych zabezpieczeń 
technicznych, a jej fl agowym produktem 
jest system AEOS.

AEOS to system fi zycznej kontroli dostę-
pu, który z powodzeniem może zabezpie-
czyć zarówno wymagające najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa centra danych, 
jak i  obiekty, które potrzebują mniejszej 
skali ochrony. System jest zaprojektowany 
z myślą o możliwości skalowania do roz-
miaru wdrożenia, poziomu wymaganej od 
użytkowników weryfi kacji (od zwykłej kar-
ty magnetycznej do czujników biometrycz-
nych) oraz integracji z innymi działającymi 
już systemami.

– O wyborze systemu AEOS zadecydowa-
ły najwyższa jakość na rynku, szeroka możli-
wość integracji oraz możliwość udostępnienia 
naszym ekspertom wiedzy o systemie i jego in-
stalacji – mówi Maciej Puciński, projektant 

systemów teletechnicznych, bezpieczeń-
stwa fi zycznego i automatyki budynkowej 
w fi rmie Talex.

Kluczowe obszary 
zabezpieczone
Ekspertom Talex szczególnie zależało na 
kilku obszarach, które zidentyfi kowali jako 
kluczowe. Podstawową kwestią był odpo-
wiedni standard sprzętu oraz dostępność 
jego poszczególnych wariantów – fi rma by-
ła zainteresowana nie tylko czytnikami kart 
magnetycznych, ale także czytnikami biome-
trycznymi i skanerami zdalnymi, weryfi ku-
jącymi uprawnienia na odległość. W sumie 
platforma miała obsłużyć 1000 identyfi kato-
rów dla 200 przejść. Równie ważnym aspek-
tem była możliwość centralnej kontroli nad 
systemami bezpieczeństwa we wszystkich 
lokalizacjach, które znajdują się nie tylko 
w dwóch ośrodkach data center, ale także 
w innych budynkach biurowych i punktach 
w całym kraju.

AEOS spełnił oczekiwania także jako sys-
tem antywłamaniowy, który obsługuje w su-
mie ponad 600 czujek. Dzięki niemu udało 
się znacznie zredukować liczbę fałszywych 
alarmów. System umożliwia ponadto na-
tychmiastowe dostosowanie uprawnień dla 
poszczególnych użytkowników, dzięki cze-
mu można precyzyjnie kontrolować dostę-
py przydzielone pracownikom i gościom. 
Nie bez znaczenia była także sprawna in-
tegracja systemu fi rmy Nedap Security 
Management z rozwiązaniami innych 
dostawców, które już działały w obiek-
tach Talex, w tym z istniejącymi już 
systemami kontroli dostępu (także bez-
przewodowymi), monitoringu wizyjnego 

i zabezpieczeniami 
biometrycznymi.

System pozwala nie tyl-
ko na wizualizację grafi czną, co zwiększa 
przejrzystość i czytelność ogromnej ilości 
prezentowanych informacji, ale też na au-
tomatyzację procedur (np. wycofania dostę-
pów osobie odchodzącej z fi rmy lub zmiany 
zakresu dostępów osoby przechodzącej do 
innego działu wewnątrz organizacji).

Pierwsze wdrożenie systemu AEOS zosta-
ło przeprowadzone w 2015 r. w Data Center 
w Poznaniu przez zewnętrznego integra-
tora. W trakcie tego procesu eksperci Ta-
lex zbudowali bazę wiedzy i zgromadzili 
kompetencje niezbędne do samodzielnego 
przeprowadzenia takiego projektu w przy-
szłości. Od tego czasu zarządzają systemem 
oraz kolejnymi integracjami i aktualizacja-
mi, bazując już na własnym doświadczeniu. 
W ramach struktur fi rmy Talex powstało na-
wet laboratorium bezpieczeństwa, w którym 
są przeprowadzane symulacje zdarzeń oraz 
kolejnych wdrożeń. To wszystko pozwoli-
ło ekspertom Talex samodzielnie zaimple-
mentować system AEOS w drugim centrum 
danych we Wrocławiu w 2018 r. Proces za-
kończył się sukcesem, a wrocławskie data 
center do dziś jest w pełni zarządzane i ob-
sługiwane przez wewnętrzny zespół Talex.

Zabezpieczenie data center to nie tylko ochrona 
przed cyberatakami czy gwarancja ciągłości działania 
– istotne jest także zapewnienie bezpieczeństwa fi zycz-
nego takich obiektów. Modelowy system, spełniający takie 
właśnie założenia, zbudował Talex w swoich centrach danych 
w Poznaniu i we Wrocławiu.

Data center Talex: 
bezpieczeństwo fizyczne w DC 

Kontakt dla partnerów:
Anna Twardowska,
Regional Sales Manager Central & Eastern 
Europe, Nedap Security Management
tel. 504 456 129, 
anna.twardowska@nedap.com
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niu walca krystalicznego krzemu (niemal 
wolnego od defektów) móc wycinać wafl e 
krzemowe do wykorzystania w przemyśle 
fotowoltaicznym i elektronice. Produkcja 
szkła, aluminium i krzemu wysokiej czy-
stości oraz innych materiałów użytych do 
modułów fotowoltaicznych to najbardziej 
energochłonne technologie w produkcji 
przemysłowej. Dlatego właśnie zastoso-
wanie materiałów z recyklingu pozwoli 
znacznie ograniczyć zużycie energii pier-
wotnej. Projekt jest na etapie poszukiwa-
nia inwestorów, za co ze wszystkich sił 
trzymajmy kciuki i z wielką przyjemno-
ścią promujmy go we wszystkich naszych 
kanałach komunikacji. 

Projekt pn. „Recycling technology of cry-
stalline silicon photovoltaic modules” jest 
realizowany w ramach programu Ventus 
Hydrogenii Redivivus w obszarze Redivi-
vus oraz w ramach Centrum EkoTech.

tworzenia modułów fotowoltaicznych. 
Właśnie dlatego z tak dużym zaintereso-
waniem śledzę rozwój projektu prowa-
dzonego na Politechnice Gdańskiej.  

„Opracowaliśmy, chroniony patentem, 
sposób wydobywania ogniwa krzemowego 
z modułu, tak, aby w procesie odzysku po-
został krzem o czystości 99,99 proc. i można 
było go ponownie wykorzystać w produkcji 
ogniw PV 1” – mówi prof. Ewa Klugmann-
-Radziemska, kierownik projektu i dy-
rektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 

Politechniki Gdańskiej, cyto-
wana w komunikacie uczelni. 
Jak dodaje, technologia jest 
wyjątkowa, jeśli chodzi o od-
zysk czystego krzemu: „Nie 
ma obecnie w publikacjach 
naukowych na świecie podob-
nych rozwiązań, choć wiemy, 
że przemysł za granicą pro-

wadzi działania w tym zakresie. W Polsce, 
według dostępnych danych, nie istnieje na-
tomiast żaden zakład, który zajmuje się re-
cyklingiem modułów”. Co przy tym ważne, 
na krzemie bazuje nie tylko fotowoltaika, 
ale i cała elektronika. „Rozwiązanie z PG 
pozwoli na ograniczenie zużycia cennych 
materiałów i energii w procesach dalszej 
produkcji oraz ilości odpadów” – podkre-
ślono w komunikacie.

Jak czytamy w opisie technologii, na-
ukowcy przetopią sproszkowany krzem 
w piecu Czochralskiego, aby po uzyska-Fo
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Odwiedzając najważniejsze sce-
ny technologiczne na świecie od 
dawna szukam odpowiedzi na py-

tanie, co łączy ze sobą wszystkie rodzące 
się dzisiaj innowacje. Bez wątpienia łącz-
nikiem takim są pieniądze. Są nim również 
dane, bez których trudno jest wyobrazić so-
bie stworzenie jakiejkolwiek technologii. 
Trzecim łącznikiem wszystkich innowacji 
jest współcześnie, w mojej ocenie, trans-
formacja klimatyczna, która wpisuje się 
w szerszy trend zmiany wartości oraz po-
strzegania świata. 

Jednak podążając za obsza-
rem dbania o dobrostan planety 
często zapominamy, że pozyski-
wanie energii z odnawialnych 
źródeł ma już kilkudziesię-
cioletnią tradycję, a recykling 
instalacji służących do jej po-
zyskiwania to jedno z najwięk-
szych wyzwań. Pierwsze duże instalacje 
fotowoltaiczne w Europie powstawały w la-
tach 80., a okres eksploatacji modułów wy-
nosi średnio około 25–30 lat. Już niebawem 
miliony ton paneli fotowoltaicznych będą 
każdego roku zamieniać się w odpady. Dia-
gnozowanie tego problemu stało u podwalin 
stworzenia takich akademickich startupów, 
jak chociażby 2Loop Tech, którzy zajmuje 
się recyklingiem paneli fotowoltaicznych. 

Żadna ze znanych mi technologii nie po-
zwala jednak dzisiaj na w pełni czyste od-
zyskiwanie krzemu wykorzystanego do 

Maciej Kawecki 
Prorektor ds. innowacji w Wyższej Szkole 

Bankowej w Warszawie, Digital EU Ambassador,   
doradca w Kancelarii Maruta Wachta, prezes 

Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.  

OPINIE

Odzyskiwanie 
KRZEMU 
ze zużytej fotowoltaiki

Nie ma 
obecnie 
na świecie 
podobnych 
rozwiązań. 
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Polscy naukowcy z Politechniki Gdańskiej 
opracowali przełomową technologię od-
zyskiwania czystego krzemu ze zużytych 
modułów fotowoltaicznych.
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ker przewiduje, że średni roczny globalny 
wzrost tego rynku będzie wynosił 20 proc. 
w latach 2021 – 2027 (do poziomu 403 mld 
dol.). Ma to mieć miejsce głównie z uwa-
gi na zapotrzebowanie na automatyzację 
produkcji, coraz szersze wykorzystanie 
AI i rosnącą świadomość potrzeby bezpie-
czeństwa. Co ważne, przemysłowy Inter-
net Rzeczy to nie tylko fabryki. W ocenie 
analityków możliwości rozwoju rynku 
IIoT są obiecujące również w transporcie, 
energetyce, handlu detalicznym i opiece 
zdrowotnej.

 
Według analityków i  dostawców głów-
nym motorem inwestycji jest zwiększanie 
sprawności operacyjnej i chęć podejmowa-
nia decyzji w oparciu o dane (poprzez ich 
łączenie i analizę z wykorzystaniem ML 
i AI, co pozwala na gromadzenie wiedzy 
o procesach i szybką reakcję na zmiany). 
Efektem jest poprawa wydajności, bezpie-
czeństwa, elastyczności i ciągłości działa-
nia przedsiębiorstwa, poza tym redukcja 
zużycia energii, a koniec końców oszczęd-
ność czasu i pieniędzy. 

W firmach produkcyjnych konieczna 
stała się też integracja technologii ope-

Systemy IoT stają się narzędziem do poprawy sprawności 
działania przedsiębiorstw, generowania oszczędności i speł-
niania wymagań z obszaru ESG. Niektórzy klienci mają jednak 
problem z precyzyjnym określeniem celu wdrożeń, co stanowi 
nie lada wyzwanie dla integratorów.

Rynek Internetu Rzeczy znalazł 
się na ścieżce szybkiego wzrostu. 
W 2018 r. na świecie wdrożono oko-

ło 7 mld aktywnych urządzeń IoT, pod-
czas gdy w 2020 r. było ich szacunkowo 
9 mld, a do 2026 r. liczba ta ma przekro-
czyć 25 mld – prognozują analitycy Grand 
View Research. Jednocześnie podkreśla-
ją, że branżą, która wyjątkowo dużo in-
westuje w systemy Internetu Rzeczy, jest 
przemysł. Co potwierdzają informacje 
płynące od polskich integratorów, któ-
rzy zwracają przy tym uwagę, że liczba 
projektów z zakresu Industrial IoT jest 
w tym roku nawet dwukrotnie większa 
niż w ubiegłym. 

Co istotne, realizacje obejmujące sieci 
oparte na czujnikach tylko w niewielkim 
stopniu były hamowane przez niedawne 
problemy z łańcuchem dostaw. Wynika to 
z faktu, że systemy dla przemysłu bazują 
w  dużej mierze na ustandaryzowanych 
urządzeniach. Dzięki temu integratorzy 
w razie problemu z podażą u jednego do-
stawcy nie mieli dużych trudności ze zna-
lezieniem alternatywy. 

Zanosi się na to, że zapotrzebowanie na 
IIoT będzie zwiększać się przez co naj-
mniej kilka najbliższych lat. ReportLin-

RYNEK

n Krzysztof Pasławski

wzrost bez  bez  
zahamowańzahamowań

Internet Rzeczy: 
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racyjnych fabryk (OT) i systemów infor-
matycznych, co pozwala na zarządzanie 
masą informacji w czasie rzeczywistym. 
Eliminuje się w ten sposób ręczne zbie-
ranie informacji i związane z tym błędy, 
przy czym analityka predykcyjna pozwala 
uprzedzić awarie itp. Specjaliści Schnei- 
der Electric podają w  tym kontekście 
przykład wdrożenia u producenta ana-
lizatorów cieczy i gazów, które dotyczy-
ło przejścia z ręcznego zbierania danych 
na automatyczne, co poprawiło efektyw-
ność zarządzania nimi o 20 proc. Ponadto 
bieżący dostęp do danych przełożył się na 
terminową konserwację urządzeń, przy 
czym czas poświęcany na nią zmniejszył 
się o 25 proc. 

Trzeba jednak podkreślić, że w systemy 
IIoT inwestują przede wszystkim duże 
przedsiębiorstwa, które dysponują rozbu-
dowaną infrastrukturą. Ich skala działa-
nia może zatem przełożyć się na znaczące  
korzyści z  inwestycji, idące zazwyczaj 
w miliony złotych.

W czasach rosnących cen prądu rośnie 
też zapotrzebowanie na rozwiązania, któ-
re zwiększają efektywność energetyczną 
i ułatwiają spełnienie wymagań dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju. Popyt 
stymulują także rozproszone, odnawialne 
źródła energii, gdyż rozwiązania IoT uła-
twiają zarządzanie nimi. Kolejny rosnący 
obszar to smart city, gdzie projekty nie są 
tak duże jak w przemyśle, ale coraz częst-
sze, zwykle ogłaszane w ramach przetar-
gów. Jednym z przykładów są samodzielne 
jednostki IoT, które w miastach sterują 
wiatami na przystankach i ławkami zasi-
lanymi energią słoneczną, bądź ładowar-
kami czy kioskami informacyjnymi.

– Takie jednostki mierzą temperaturę, 
wilgotność czy natężenie światła i za pomo-
cą wbudowanej logiki same decydują o swo-
im zachowaniu. Jednocześnie kontaktują się 
z centralnymi platformami IoT, co pozwala na 
analizę i wprowadzenie zmian – wyjaśnia 

 
n  Jakub Kaczyński, IoT Competence Center Director, Transition Technologies PSC
W rozmowach o rozwiązaniach Industrial IoT klienci coraz częściej wychodzą od 

kwestii korzyści i potrzeb biznesowych. To dobry kierunek, ponieważ pozwala od 

początku skupić się na najbardziej istotnych kwestiach. Dzięki temu rosną szan-

se powodzenia wdrożeń. Problemem w projektach może być jednak brak wiary 

w zwrot z inwestycji, często związany z brakiem określonego celu wdrożenia, co 

powoduje niechęć do wydatków. Trzeba wówczas szybko uwidocznić klientowi 

wartość dzięki realizacji inicjatyw IoT. Spotykamy się też z niedostateczną komu-

nikacją wewnętrzną u klientów. Powoduje to obawy personelu, że ludzie zostaną 

zastąpieni przez technologię, a w konsekwencji rodzi opór wobec adaptacji IIoT. 

Zazwyczaj są to obawy bezpodstawne, bo znaczna większość rozwiązań skupia się 

na wsparciu personelu, odciążeniu go w obowiązkach i automatyzacji żmudnych 

działań manualnych. Widać też obawy związane z bezpieczeństwem, szczegól-

nie w rozwiązaniach chmurowych, co również nie ma potwierdzenia w raportach 

i analizach. Warto natomiast zaznaczyć, że w rozproszonych systemach z wieloma 

elementami i punktami integracyjnymi zwiększa się złożoność rozwiązania, co wy-

maga położenia szczególnego nacisku na jego bezpieczeństwo.

n  Robert Węgrzyn, prezes Aden (Grupa Euvic) 
W mijającym roku obserwowaliśmy bardzo duży wzrost zapotrzebowania na In-

ternet Rzeczy. Nasze doświadczenia dotyczą dwóch obszarów: przemysłowego 

IoT i smart city. Zauważam zmianę podejścia do związanych z nimi wdrożeń. Kil-

ka lat temu to były raczej projekty rozwojowe, w których wykorzystywano małe 

urządzenia do zbierania informacji i wszystkie one były przenoszone do jedno-

stek centralnych. Obecnie widać trend w kierunku wykorzystania mocniejszych 

układów rozproszonych, które nie przekazują już wszystkiego, co zmierzyły, 

do centrali, lecz same podejmują decyzje, niejednokrotnie łącząc się w tym celu 

w lokalne sieci decyzyjne. Dlatego instalowane urządzenia stają się większe i czę-

sto sterują układami mocy. 

Zdaniem integratora 

Zapotrzebowanie 
na IIoT będzie 
zwiększać się 
przez co najmniej 
kilka najbliższych 
lat.
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 Robert Węgrzyn, prezes fi rmy Aden z Gru-
py Euvic. 

Analitycy ponadto dostrzegają coraz 
większe możliwości sprzedaży w sek-
torach ochrony zdrowia i  handlu 
detalicznego, gdzie inteligentne 
systemy pomagają w zarządzaniu 
zapasami, łańcuchem dostaw oraz 
monitorowaniu pomieszczeń. Anali-
tycy Grand View Research przewidują, 
że średni roczny wzrost rynku IoT w re-
tailu sięgnie 26 proc. w latach 2021–2028. 

Wśród najszybciej rosnących rynków 
IIoT znajdują się rozwiązania, które obej-
mują łańcuchy dostaw, logistykę i trans-
port. W Europie do 2025 r. przewiduje się 
dwucyfrowy wzrost inwestycji w tym 
obszarze. 

– W projektach na pierwszy plan 
będą się wysuwać rozwiązania, któ-
re odpowiadają na obecne wyzwa-
nia – podkreśla Jakub Kaczyński, IoT 
Competence Center Director w Transi-
tion Technologies PSC. 

Przewiduje przy tym, że obok wsparcia 
logistyki i łańcucha dostaw (gdzie celem 
jest zwiększanie widoczności, usprawnia-
nie współpracy, przewidywanie popytu), 
w  Europie wśród priorytetów projek-
tów IoT będą głównie rozwiązania 
z obszaru zrównoważonego rozwo-
ju (monitorowanie i  optymaliza-
cja zużycia mediów, redukcja śladu 
węglowego) oraz skoncentrowane 
na optymalizacji operacji przedsię-
biorstw (wzrost efektywności produkcji, 
ograniczenie kosztów). 

Co istotne, widać trend do przenosze-
nia analityki z chmury coraz bliżej miej-
sca, gdzie dane są zbierane i przetwarzane. 
Stąd rozwój IoT wiąże się z rozbudową 
systemów przetwarzania brzegowego 
i  implementacją inteligentnej analityki 
w lokalne sieci i czujniki.

Firmy nie zawsze są organizacyjnie go-
towe do wdrażania rozwiązań Internetu 
Rzeczy, co wymaga wsparcia przez różne 
działy, nie zawsze świadome swoich po-
trzeb i możliwości.

– Dość częstym wyzwaniem jest brak 
określonego, jasnego celu wdrożenia, co 
powoduje spowolnienie postępów. Kolejny 
problem to brak realizacji oczekiwań biz-
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nPiotr Antończyk, Business Development Manager, Also
Widzimy coraz więcej partnerów, których zainteresowanie tematem Inter-

netu Rzeczy przeradza się w chęć zrealizowania pierwszych prototypów, 

projektów pilotażowych czy integracji. Wynika to z faktu, że zapytania 

niejednokrotnie dostają oni od swoich klientów, którzy sami zaczyna-

ją szukać rozwiązań z myślą o zwiększeniu efektywności działania ich 

fi rm. Budowanie kompetencji w obszarze IoT to z pewnością bardzo dobra 

inwestycja dla integratorów. Największy wzrost zainteresowania projekta-

mi obserwujemy w obszarze zdalnego wsparcia pracowników, zdalnej współpracy 

pomiędzy pracownikami i w szkoleniach z wykorzystaniem zestawów AR i VR. W no-

wym roku, poza kontynuacją tego trendu, spodziewamy się wielu projektów zwią-

zanych z monitorowaniem i optymalizacją zużycia mediów oraz nośników energii 

w fi rmach. 

nJacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej
Wzrost popytu na rozwiązania IoT jest wyraźny i wiąże się z kilkoma zja-

wiskami. Jednym jest rosnące zapotrzebowanie na serwerownie. Na-

si klienci dużo inwestują w centra danych, co pośrednio wskazuje na 

to, że usługi IT oraz IoT dobrze się rozwijają. Z drugiej strony w branży 

elektroenergetycznej, w której działamy, kryzys energetyczny i proces 

przechodzenia na odnawialne, rozproszone źródła energii powodują, że 

obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania związane z mikrosie-

ciami i oprogramowaniem, które umożliwiają zarządzanie siecią energetyczną zbu-

dowaną według nowych standardów. To część światowego trendu, który wpisuje się 

w proces dekarbonizacji i inteligentnej elektryfi kacji. Polska nie jest wyjątkiem, nasz 

krajowy przemysł stara się elektryfi kować źródła energii, odchodząc od spalania pa-

liw kopalnych. 

nBartłomiej Kołodziej, menadżer marki, Impakt
Rozwój sieci 5G przyczyni się do wzrostu zwłaszcza takich sektorów ryn-

ku, jak inteligentne miasta i biura oraz Przemysł 4.0. Możliwość autono-

micznej komunikacji między różnymi elementami infrastruktury pozwoli 

na automatyzację wielu segmentów rynku. Zwróciłbym również uwagę 

na ochronę zdrowia i wdrożenie koncepcji IoT w urządzeniach medycz-

nych. W przypadku zasilania awaryjnego największą zaletą systemów In-

ternetu Rzeczy jest możliwość natychmiastowej reakcji. Elektryczność ma 

krytyczne znaczenie dla ciągłości działania fi rmy czy instytucji. Internet Rzeczy po-

zwala wyeliminować czas reakcji potrzebnej na poinformowanie technika o pro-

blemie, gdyż urządzenia zrobią to za niego. Dzięki temu specjalista od razu wie, że 

trzeba, dajmy na to, uruchomić agregat prądotwórczy, by zapewnić nieprzerwaną 

pracę. 

Zdaniem specjalisty

nesowych klienta, a następnie jego zniechę-
cenie czy rozczarowanie rezultatami. Może 
to się skończyć nawet zaprzestaniem inwe-
stycji w innowacyjne systemy – mówi Jakub 
Kaczyński.

O ile w biznesie świadomość korzyści 
z inwestycji w inteligentne systemy jest co-
raz większa, to w przypadku konsumentów 
wiedza na ten temat nadal jest skromna.

– Największym problemem jest brak świa-
domości użytkowników na temat Internetu 
Rzeczy. Ciężko będzie rozwijać tego rodza-
ju technologie, gdy jesteśmy daleko w tyle za 

rozwiniętymi rynkami z procesem edukacji 
w tym zakresie – zauważa Bartłomiej Koło-
dziej, menadżer marki w Impakcie.

W badaniu UKE z 2021 r. 88 proc. pyta-
nych konsumentów nie znało pojęcia In-
ternetu Rzeczy – słyszał o nim mniej niż 
co 10 pytany (blisko 3 proc. respondentów 
odpowiedziało „nie wiem, trudno powie-
dzieć”). Większość osób, które deklarowa-
ły, że spotkały się z pojęciem IoT, kojarzy 
takie systemy z inteligentnym domem i bu-
dynkiem (50 proc.) oraz z monitorowa-
niem środowiska i zagrożeń (49 proc.). n
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Niemal dokładnie przed rokiem, 
w  artykule pt. „ALSO wesprze 
przedsiębiorców zainteresowanych 

IoT”, dystrybutor zapowiedział pomoc 
dla partnerów zainteresowanych rozwo-
jem biznesu w obszarze Internetu Rzeczy. 
W ślad za publicznie złożoną deklaracją 
poszły realne działania, które już przyno-
szą benefity dla partnerów ALSO. Widząc 
pierwsze sukcesy, dystrybutor zapowia-
da, że w najbliższym czasie będzie rozwi-
jać związane z tym inicjatywy.

Od samego początku ALSO postawiło 
na edukację swoich partnerów związaną 
z możliwościami tworzonymi przez IoT. 
W związku z tym dystrybutor utworzył 
edukacyjny cykl ALSO IoT Akademia. 
W trakcie szkoleń poruszano tematykę 
tzw. miękką, jak i techniczną. Zawsze jed-
nak koncentrowano się na pokazaniu roz-
wiązania, nie zaś produktu 
samego w  sobie. Dlatego 
w trakcie webinariów ALSO 
pokazało między innymi jak 
stworzyć i zarządzać małą 
serwerownią z wykorzysta-
niem rozwiązań od różnych 
dostawców, np. Cisco, Eaton 
oraz platformy ALSO IoT, 
czy też jak stworzyć system 
monitoringu i dynamiczne-
go zarządzania miejscami 
w  przestrzeni publicznej. 
Wybrane szkolenia były kierowane do 
pracowników o profilu sprzedażowym. 

IoT to zagadnienie niezwykle szerokie 
i trudno posiadać wszystkie kompetencje 
u siebie. Dlatego w ALSO z radością przy-
jęto informację, że już po niespełna 3 mie-
siącach partnerzy, którzy wzięli udział 
w szkoleniach, podjęli ze sobą współpracę 
i zaczęli realizować projekty pilotażowe. 

Dokładnie ten efekt 
chcieli uzyskać spe-
cjaliści dystrybutora! 

Widząc zaanga-
żowanie partnerów, 
ich rosnące kompetencje i chęć dalszej 
współpracy, ALSO postanowiło wes-
przeć ich również w aspekcie marketin-
gowym. Żyjąc w hybrydowym świecie, 
dystrybutor działał nie tylko online, ale 
także w świecie rzeczywistym, uczestni-
cząc w XI Forum MotoSolutions. Co waż-
ne, kilka kontaktów pozyskanych przez 
ALSO w trakcie wydarzenia, a następnie 
przekazanych partnerom, już we wrze-
śniu i  październiku przekształciło się 
w realną współpracę. Zainspirowani tym 
sukcesem, przedstawiciele dystrybutora 
w listopadzie wzięli udział w Międzyna-
rodowym Kongresie Przemysłu Far-

maceutycznego, podczas 
którego prezentowane roz-
wiązania Internetu Rzeczy 
również przyciągnęły uwa-
gę uczestników. 

Niezwykle cenne okaza-
ło się nawiązanie współ-
pracy z Opolskim Centrum 
Rozwoju Gospodarcze-
go (OCRG), które w swoim 
DNA, oprócz stymulowania 
aktywności gospodarczej, 
posiada także podnoszenie 

poziomu konkurencyjności i  innowa-
cyjności gospodarki regionu. Owocem 
współpracy było pokazanie, w jaki sposób 
dzięki aplikacjom typu IoT można moni-
torować zużycie mediów i nośników ener-
gii. W nadchodzącym roku ALSO będzie 
rozwijać tę kooperację.

W  minionym roku dystrybutor miał 
również okazję nawiązać współpracę 

ze specjalistami w swojej wąskiej dzie-
dzinie. Dobrym przykładem jest Info 
Marine Group, które służy swoim part-
nerom na morzach i  ocenach na ca-
łym świecie. ALSO ma nadzieję, że już 
wkrótce aplikacje stworzone przez In-
fo Marine będą dostępne na platformie  
ALSO Cloud Marketplace, również dla in-
nych partnerów i resellerów.

Resellerzy i integratorzy, którzy potrze-
bują aplikacji do zdalnego wsparcia, mo-
gą już teraz pobierać z ACMP aplikację 
Remote Hero, przygotowaną przez firmę 
Codelab. Remote Hero doskonale współ-
pracuje z rozwiązaniem Realwear Naviga-
tor 500 oraz HMT- 1Z1, które są dostępne 
w ofercie ALSO. To potwierdza, że ALSO 
dotrzymuje słowa i  partnerzy decydu-
jący się na współpracę w obszarze IoT 
mogą na niego liczyć. Co ważne, dla part-
nerów zainteresowanych współpracą 
przygotowane zostały już kolejne dzia-
łania. Pozwolą im one lepiej zrozumieć 
możliwości ekosystemu IoT dostarcza-
nego przez ALSO i w ten sposób rozwinąć  
swój biznes. 

ALSO zachęca do kontaktu i informacji, 
jak może wesprzeć danego partnera w roz-
woju biznesu w obszarze IoT. Dystrybutor 
deklaruje, że wspólnie z partnerami może 
przekuć wyzwania, z jakimi przyjdzie się 
zmierzyć w 2023 roku, w sukces!

ALSO umożliwia partnerom odniesienie sukcesu 
dzięki rozwiązaniom IoT.

„Internet of success”   
dla partnerów ALSO 

ADVERTORIAL

ALSO postawiło 
na edukację 
partnerów 
związaną 
z możliwościami 
tworzonymi 
przez IoT.

Kontakt dla partnerów:  
Piotr Antończyk, Business Development Manager, ALSO

tel. 605 602 335
Piotr.Antonczyk@also.com
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wania problemów, przyczyn odejścia 
pracownika, jego opinii o firmie i o ze-
spole, w którym pracował. Warto zapy-
tać także o słabe i mocne strony firmy, 
ocenę jej struktury organizacyjnej, ka-
dry zarządzającej, a może nawet strategii. 
Szersze informacje o przyczynach odejścia 
i konkurencyjnej ofercie to także bardzo 
ciekawy wątek takich rozmów. Informa-
cje uzyskane podczas rozmowy powin-
ny być zweryfikowanie i wykorzystane do 
wprowadzenia ewentualnych zmian, które 
uchronią organizację przed powielaniem 
takich samych scenariuszy. Z punktu wi-
dzenia pracownika, dobrze przeprowadzo-
ne exit interview także może mieć zalety.

Rozmowa końcowa jest elementem tzw.  
off-boardingu, a  więc szerszego proce-
su pożegnania z firmą. Procesy związane 
z odejściem z firmy, czy to z własnej ini-
cjatywy, czy też na skutek zwolnienia, by-
wają przecież niełatwe. Obciążone mogą 
być emocjami, bywa, że z obu stron. Tym 
ważniejsze jest znalezienie wówczas prze-
strzeni na rozmowę podsumowującą, która 
pozwala na rozstanie w dobrych relacjach, 
a exit interview pełni właśnie taką funkcję. 
Przeprowadzone z  wyczuciem i  zrozu-
mieniem – pozwala stonować niepożąda-
ne emocje, a także pozostawić pracownika 
z przekonaniem, że jego opinia i doświad-
czenie mają znaczenie i mogą mieć realny 
wpływ na zmiany. 

Według ekspertów the:protocol dobrze, 
aby exit interview miało charakter bezpo-
średniej rozmowy. Zależnie od struktu-
ry firmy, powinien ją przeprowadzić HR 
Business Partner lub inny przedstawiciel 
działu HR. Powinna to być osoba neutral-Fo

t. 
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ob
e 

St
oc

k

Eksperci the:protocol, platformy re-
krutacyjnej dla sektora tech, pod-
kreślają, że u podstaw udanego exit 

interview leży dbałość o  dwa aspekty: 
pierwszy to relacja z pracownikiem, a dru-
gi – umiejętne wykorzystanie pozyskanych 
od niego informacji. Z danych platformy 
wynika także, że kandydaci poszukujący 
pracy chętniej reagują na oferty, w których 
pracodawcy transparentnie opisują swoje 
praktyki z zakresu employee experience. 

Statystyki the:protocol pokazują, że na 
rynku pracy IT poszukiwani są przede 
wszystkim specjaliści z doświadczeniem 
na poziomie mid oraz senior. Nakład pra-
cy oraz środków włożonych w rekrutację 
takich ekspertów jest bardzo duży, sporo 
kosztuje także ich ewentualne, późniejsze 
odejście z firmy. Prawidłowo przeprowa-
dzane procesy exit interview pozwalają na 
zminimalizowanie tych kosztów w przy-
szłości. Informacje uzyskane dzięki nim 
to bezcenne źródło danych, nad którymi 
powinny się pochylić nie tylko działy HR. 

Exit interview można potraktować ja-
ko cenne spotkanie z bardzo ważną grupą 
osób, które miały kontakt z daną firmą i z ja-
kiegoś powodu nie zdecydowały się związać 
z nią na dłużej. Co dla nich jest najważniej-
sze? Czego brakuje im w danej firmie? Co 
wyglądało dobrze na etapie wstępnym, 
a w praktyce okazało się niewystarczające? 
To odpowiedzi cenne dla kolejnych proce-
sów rekrutacyjnych, ale nie tylko. Takimi 
informacjami powinien być też zaintere-
sowany zarząd, kadra menadżerska i osoby 
odpowiedzialne za komunikację oraz PR. 

Dla pracodawcy exit interview jest więc 
przede wszystkim okazją do zidentyfiko-

W branży IT odejścia z pracy są częste, a rozmowa końcowa, 
o ile jest umiejętnie przeprowadzona, może przynieść korzy-
ści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. 

OPINIE

Rośnie znaczenie rozmów 
końcowych 
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Szymon Płodowski
Autor pełni rolę IT HR Business Partnera  
w Grupie Pracuj i eksperta the:protocol.   

w branży ITw branży IT

na, znająca obszar, w  którym pracował 
odchodzący pracownik, ale niebędąca je-
go bezpośrednim przełożonym. Nie bar-
dzo sprawdzą się w tym przypadku także 
pisemne ankiety, suche formularze wy-
boru i same pytania zamknięte. Ważnym 
aspektem takiej rozmowy jest przecież au-
tentyzm. Trudno osiągnąć go, sięgając po 
gotowe scenariusze czy formularze. Moż-
na oczywiście nakreślić wstępną strukturę 
takiego spotkania, ale przeprowadzająca je 
osoba musi być elastyczna i reagować na 
bieżąco na odpowiedzi pracownika pamię-
tając, że to nie jest czas na polemikę z jego 
opiniami. 

Exit interview może być także momen-
tem na nakreślenie ewentualnej „ścieżki 
powrotu” dla pracownika, który był warto-
ściowy dla organizacji. Wśród procesów bo-
ardingowych znajdują się w przecież także 
tzw. re-boardingi.
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lut. Liczba otrzymanych tokenów zależy 
od kilku czynników: całkowitej liczby do-
stawców, ale także od daty. Protocol Labs 
przyznaje, że liczba rozdawanych przez 
algorytmy tokenów FIL będzie się zmniej-
szać co sześć lat o połowę. To rodzi obawy, 
że gdy liczba osób wynajmujących po-
wierzchnię wzrośnie, a łączna liczba 
tokenów FIL będzie się zmniejszać, 
wartość kryptowaluty zbliży się do 
zera. Protocol Labs ma na ten te-
mat inne zdanie i twierdzi, że je-
śli liczba właścicieli i najemców 
wzrośnie, wartość Filecoina 
również wyraźnie wzrośnie, 
a więc wystarczy mniej to-
kenów FIL, aby otrzymać tę 
samą wartość. 

Jak do tej pory do projektu 
Protocol Labs przyłączyło 
się 4,5 tys. dostawców pa-
mięci masowych, dysponu-
jących łącznie pojemnością 
19,6 EB. Jednak liczba dostaw-
ców pamięci masowej faktycz-
nie przechowujących dane 
użytkowników jest znacznie 
mniejsza i  wynosi 465 –  co 
oznacza wzrost w porów-
naniu z  liczbą 120
na początku ro-
ku. Dostawcy 

przyjęli 259 PB w ramach 9 mln transak-
cji, a dzienne tempo przyrostu wynosi od 
2,3 do 3,4 PB. Niestety, nowy sposób prze-
chowywania danych ma dość istotną wadę, 
a mianowicie przepustowość. Cały proces 
przesyłania 1 MB danych zajmuje od 5 do 
10 minut. Niemniej wydaje się, że jest zbyt 
wcześnie, żeby skazywać Filecoin na po-
rażkę. Tym bardziej, że w październiku do 
inicjatywy Protocol Labs dołączyły tak po-
ważne koncerny jak AMD, Seagate oraz EY. 

„Zaczynamy od 50 TB danych”
O ile projekt Protocol Labs nie jest oce-
niany jednoznacznie, o tyle przekaz fi rmy 
Data Dynamic jest bardzo prosty i nie po-
zostawia pola do mało sympatycznych do-
mysłów. Startup adresuje swoją ofertę do 
klientów, którzy dysponują przynajmniej 
50 TB danych. Obecnie Data Dynamic za-
rządza łącznie 468 PB danych, a średnia 

wartość kontraktu wynosi 178 tys. dol. Na 
liście klientów Data Dynamics przewa-

żają instytucje fi nansowe, ale można na 
niej znaleźć też przedstawicieli służ-
by zdrowia, spółki technologiczne 

i fi rmy działające w przemyśle naf-
towym i gazowym. 

Platforma, z której korzysta-
ją, służy do pracy z plikami 

rozproszonymi po różnych 
urządzeniach, działających 
w  środowisku lokalnym 
oraz chmurze. Oprogramo-
wanie współpracuje z ma-
cierzami i  serwerami bez 
wsparcia ze strony agentów 
czy jakichkolwiek bramek. 

System bazuje na trzech fi -
larach: StorageX (migra-
cja nieustrukturyzowanych 
danych), Insight AnalytiX 

(analiza i  oznaczanie da-
nych) oraz ControlX 

(zarządzanie dany-
mi wrażliwymi). 

Data Dynamics 

Lawinowy wzrost danych kreuje nowatorskie rozwiązania. 
Autorami większości z nich są młodzi dostawcy zza oceanu. 

K ażdy startup, który wprowadza swój 
produkt na rynek, twierdzi, że jest 
on unikalny i już niebawem stanie 

się rynkowym hitem. Jednak w większości 
przypadków następuje brutalne zderzenie 
z rzeczywistością i ambitne plany muszą 
legnąć w gruzach. Tak czy inaczej, rozmo-
wy z młodymi fi rmami są zwykle ciekawe, 
zwłaszcza że czasami budzą kontrowersje. 
Tak było w przypadku spotkania z Protocol 
Labs, w którym uczestniczyłem. W trakcie 
dyskusji Chris Mellor z Block and Files po-
równał ofertę tej fi rmy do Airbnb, zaś Co-
en van Eenbergen z Techzine stwierdził, 
że przypomina mu ona schemat Ponziego, 
a więc piramidę fi nansową. 

W każdym razie projekt Protocol Labs 
–  pod rynkową nazwą Filecoin –  po-
wstał w kontrze do scentralizowanych 
systemów pamięci masowej i zapewnia 
przechowywanie danych w zdecentrali-
zowanej sieci peer-to-peer. Dzięki temu 
mają być one bardziej odporne na cenzu-
rę, awarie oraz działania hakerów. A jed-
nocześnie znacząco spadają koszty całego 
procesu. Zgodnie z wyliczeniami Proto-
col Labs są niższe o 95 proc. w porówna-
niu z  największymi dostawcami usług 
chmurowych, którzy – wracając do para-
leli Chrisa Mellora – działają jak wielkie 
sieci hotelowe. 

Filecoin bazuje na protokole Inter-Pla-
netary File System (IPFS), który umożliwia 
przechowywanie i dostęp do danych, takich 
jak pliki, aplikacje i  strony internetowe. 
Użytkownicy wynajmują niewykorzystaną 
przestrzeń dyskową od dostawców, a umo-
wy najmu są zarejestrowane w blockcha-
inie. Transakcji dokonuje się są za pomocą 
FIL –  cyfrowych tokenów kryptowa-

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

InnowacjeInnowacje
w świecie danych
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wdraża swoje oprogramowanie lokalnie 
lub w chmurze publicznej (AWS, Microsoft 
Azure lub Google Cloud Platform). 

– Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę 
jak postępować z danymi i jak chronić swoją 
prywatność. Większość wychodzi z założenia, 
że wystarczy zabezpieczyć numer paszportu 
czy prawa jazdy. Jednak prawda jest taka, że 
internauta ma adres IP i wykonując różnego 
rodzaju czynności, zostawia po sobie mnóstwo 
śladów – zauważa Piyush Mehta. 

Osobną kwestią jest zarządzanie danymi, 
zwłaszcza w dużych instytucjach. Przykła-
dowo, pewien bank z listy Fortune 200 po-
siadał trzy aplikacje do przechowywania 
plików i dwie do magazynowania obiektów. 
Jego bolączką były bardzo wysokie koszty 
pamięci masowych, co wynikało z nieumie-
jętnego wykorzystania pamięci obiektowej. 
W wyniku operacji przeprowadzonej przez 
Data Dynamics udało się te koszty znacznie 
zredukować.

– Kiedy dokonaliśmy analizy okazało się, 
że bankowcy zużywali nieco ponad 50 pro-
cent możliwej do wykorzystania przestrzeni 
dyskowej i płacili nadwyżkę w wysokości 26,38 
miliona dolarów rocznie za niewykorzystaną 
pojemność. Średni koszt przechowywania pli-
ków na jeden terabajt wynosił 1333 dolarów, 
podczas gdy w przypadku obiektowej pamię-
ci masowej było to jedynie 475 dolarów, czyli 
o 64 procent mniej – wylicza Piyush Mehta. 

Data Dynamics zatrudnia 145 osób, a sze-
fowie fi rmy zarządzają nią z biura w Nowym 
Yorku. Firma współpracuje z niektórymi 
integratorami systemów, takimi jak HCL, 
Capgemini, Genesis, Infosys, TCS i Kyn-
dryl. Łączą ją też bliskie relacje z dostawca-
mi rozwiązań pamięci masowej, do których 
należą: Dell, Lenovo, NetApp i Vast.

Poszukiwanie miejsca na rynku
Mogłoby się wydawać, że rynek nośników 
SSD jest zabetonowany i  trudno na nim 
znaleźć miejsce dla kolejnych dostawców. 
Zdecydowany prymat dzierży Samsung, 
a „grupę pościgową” tworzą: Western Digi-
tal, Kioxia, SK Hynix oraz Micron Technolo-
gy. Jednak w tym segmencie rynku pojawiają 
się również mniej znani gracze. Na szczegól-
ną uwagę zasługują tutaj dwie amerykańskie 
fi rmy: Scale Flux oraz Smart IOPS. Tym, co je 
łączy jest przekonanie, że najwięksi produ-
cenci nie do końca potrafi ą zaspokoić specy-
fi czne wymagania klientów korporacyjnych. 

Natomiast różnią ich technologie, które wy-
korzystują przy opracowywaniu nośników.

Smart IOPS wystartowało w 2013 r. Firmę 
założyli byli inżynierowie z SanDiska, a ich 
celem było wprowadzanie na rynek dys-
ków SSD klasy high-end przeznaczonych 
dla odbiorców korporacyjnych. Startup po-
zyskał od inwestorów około 20 mln dol., co 
pozwoliło na stworzenie unikalnej techno-
logii. Co ciekawe, Smart IOPS bazuje na pa-
mięciach fl ash producentów 
z czołówki, takich jak Kioxia, 
Micron Technology oraz SK 
Hynix. Natomiast we wła-
snym zakresie przygotowali 
sterowniki, oprogramowa-
nie układowe oraz kontroler. 
Autorski projekt nosi nazwę TrueRandom. 

– Nośniki Smart IOPS są o 5 do 10 procent 
droższe, niż porównywalne produkty konku-
rencji. Ale  oszczędności, jakie przynoszą nasze 
dyski, pozwalają zniwelować te różnice – za-
pewnia Ashutosh Das, prezes Smart IOPS. 

O tych samych użytkowników konkuru-
je ScaleFlux. Firma powstała 2014 r., a na 
liście fundatorów znalazły się: Xilinx (obec-
nie część AMD), Micron Technology oraz 
SK Hynix. Jak do tej pory startup zgroma-
dził niemal 59 mln dol. 

– Zbudowaliśmy lepszy dysk SSD, który 
radzi sobie z dwoma podstawowymi proble-
mami, które wpływają na nieefektywność ar-
chitektury pamięci masowych. Pierwszym 
z nich jest stały przyrost danych, a drugim 
nadmierna  złożoność całego środowiska. 
Nasze dyski pomagają klientom w przejściu 
z przetwarzania komputerowego na bardziej 
zorientowane na dane –  mówi JB Baker, wi-
ceprezes ScaleFlux ds. marketingu. 

Startup stawia na koncepcję computio-
nal storage, o której wspomina się już od ja-
kiegoś czasu, aczkolwiek nie przekłada się 
to na zbyt wiele konkretnych projektów. 
W każdym razie jest to architektura, która 
umożliwia przetwarzanie danych wewnątrz 
urządzenia. Jej zastosowanie zmniejsza ilość 
danych przesyłanych pomiędzy warstwą 
przechowywania i obliczeniową. W efekcie 
następuje redukcja wąskich gardeł bloku-
jących operacje wejścia/wyjścia, co z kolei 
ułatwia analizę informacji w czasie rzeczy-
wistym i poprawia wydajność środowiska. 

Opracowany przez specjalistów ScaleFlux 
dysk SSD potrzebuje tylko jednego chipa do 
działania, bez konieczności instalacji ste-

rownika oprogramowania. Firma oferuje 
trzy wersje napędów, z których CSD 3000 
zapewnia najwyższą wydajność, do 1,5 mi-
liona trwałych operacji IOPS w trybie lo-
sowego odczytu przy użyciu czterech linii 
PCIe oraz 2 miliony przy użyciu ośmiu linii. 

Do kogo trafi ą specjalne nośniki Smart 
IOPS oraz ScaleFlux? Z nośników tej dru-
giej fi rmy korzystają m.in.: NVIDIA, Aliba-
ba, Tencent, T-Mobile i DreamWorks. Na 

liście użytkowników nośni-
ków Smart IOPS znajduje się 
między innymi taki gigant, 
jak China Telecom. W  su-
mie fi rma sprzedała nośniki 
o łącznej pojemności 10 PB. 

Kolejnym startupem, któ-
ry „majstruje” przy napędach SSD, jest Graid 
Technology. Diagnoza ekspertów spod tego 
właśnie szyldu, dotycząca rynku pamięci 
masowych, nieznacznie odbiega od tej sta-
wianej przez Smart IOPS czy ScaleFlux. 

– Wydajność nośników SSD ewoluuje zbyt 
szybko, aby być w pełni wykorzystana przez 
dostępne architektury pamięci masowej. Wi-
dać to na przykładzie technologii NVMe, gdzie 
zmiany postępują tak dynamicznie, że RAID 
oparty na ASIC nie potrafi  zapewnić pełnej 
wydajności nośników – mówi Thomas Pa-
quette, Senior Vice President w Graid. 

Odpowiedzią startupu na powyższe bo-
lączki ma być SupremeRAID – kontroler 
RAID, który umożliwia wykorzystanie mak-
symalnej wydajności dysków SSD dla bardzo 
wysokich obciążeń realizowanych przez ma-
cierze all-fl ash czy systemy HPC (High-Per-
formance Computing). Rozwiązanie, które 
zaprojektowano z myślą o systemach opera-
cyjnych Linux i Windows, obsługuje pozio-
my RAID 0/1/5/6/10. 

Na rynku dostępnych jest wiele dysków 
SSD NVMe, także dla centrów danych, ale 
ich uruchomienie w macierzy RAID jest nie-
możliwe bez utraty wydajności. Niektórzy 
próbują rozwiązać ten problem za pośred-
nictwem specjalnego oprogramowania, ale 
to z kolei obciąża procesor. Tymczasem tech-
nologia Graid zmienia zwykłą prostą kartę 
grafi czną Nvidia w superszybki kontroler 
RAID. Sterowniki oprogramowania i algo-
rytmy AI wiedzą, jak uzyskać maksymalną 
wydajność dysków SSD, ale także zwiększyć 
wydajność, używając wielu nośników jednej 
macierzy RAID. Przy czym to wszystko dzie-
je się bez obciążania procesora. n

Rynek nośników 
SSD nie jest 
zabetonowany. 
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Wzwiązku z ostatnio ogłoszony-
mi planami budowy w  Polsce 
dwóch albo i trzech elektrowni 

jądrowych, pojawiły się głosy podnoszące 
dwie kwestie – kosztów składowania odpa-
dów radioaktywnych i wody, która jest po-
trzebna do chłodzenia reaktorów i której 
znaczące braki wyłączyły z  użytku część 
elektrowni jądrowych we Francji (na mar-
ginesie – doprowadziły też do zmniejsze-
nia produkcji prądu w hydroelektrowniach 
w Norwegii). W tym kontekście warto wie-
dzieć, że w Chinach pracuje się intensyw-
nie nad technologią, która rozwiązuje oba te 
problemy jednocześnie. Mowa o ciekłosol-
nych reaktorach torowych (od pierwiastka 
tor) – po angielsku TMSR (Thorium-based 
Molten Salt Reactor). 

Sama koncepcja nie jest nowa. Po raz 
pierwszy pojawiła się we wczesnych latach 
50. XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych. Chodzi-
ło w niej o to, aby zarów-
no paliwo, jak i chłodziwo 
do reaktora znajdowało 
się w specjalnej mieszan-
ce ciekłosolnej. Ciekła sól 
to taka sól, która ma po-
stać stałą w  normalnej 
temperaturze i ciśnieniu, 
a przechodzi w stan płyn-
ny w  temperaturze pod-

wyższonej. Pierwszy taki eksperymentalny 
reaktor zbudowano w roku 1964, uruchomio-
no w 1965 i działał do roku 1969 (w Oak Ridge 
National Laboratory). Jako paliwo zastoso-
wano uran-235 i uran-232. Pracował przy 
normalnym ciśnieniu, temperaturze około 
650 °C i był chłodzony powietrzem. 

Dla porównania z klasycznymi reaktora-
mi jądrowymi – reaktor wodny wrzący wy-
maga wody pod ciśnieniem 7,6 MPa, a reaktor 
wodny ciśnieniowy – 15 Mpa (czyli 75 do 150 
razy wyższej niż zwykłe ciśnienie atmosfe-
ryczne). Do kontrolowania reakcji używano 
prętów grafi towych, a ze względu na wyso-
ce żrący charakter mieszanki ciekłosolnej 
wszelkie części, które mają z nią styk, pro-
dukowano ze specjalnego rodzaju stopu (Ha-
stelloy-N). Potrzebne były również specjalne 
pompy wychwytujące powstające podczas 
reakcji gazy szlachetne. 

Projekt zamknięto w ro-
ku 1969 i… nigdy do niego 
nie wrócono! To znaczy, 
aż do roku 2011, kiedy za-
interesował się nim nie-
jaki Jiang Mianheng, ale 
o tym za chwilę. Wydawać 
się to może tym bardziej 
dziwne, że w pracach teo-
retycznych proponowano, 
żeby paliwem do reakto-
rów ciekłosolnych uczy-

nić tor, a nie uran, co zrewolucjonizowałoby 
(przynajmniej koncepcyjnie) całą ideę ener-
getyki jądrowej. Dlaczego? Z kilku różnych 
powodów. 

Efektywnie i bezpiecznie 
Po pierwsze tor występuje powszechnie 
w skorupie ziemskiej i może być pozyski-
wany ze skał granitowych,  złóż fosfory-
tów, złóż metali ziem rzadkich, rud cyny, 
a nawet… z popiołu z elektrowni węglowych. 
Po drugie występuje w znacznych ilościach 
na Księżycu. Po trzecie efektywność wyko-
rzystywania paliwa na bazie toru w mie-
szankach ciekłosolnych wynosi 99 proc., 
podczas gdy dla współczesnych reakto-
rów jądrowych współczynnik ten wynosi… 
0,7 proc. Inaczej mówiąc – jedna tona toru 
„produkuje” tyle energii co 35 ton wzbo-
gaconego uranu (wymagającego wydoby-
cia 250 ton naturalnego uranu). Po czwarte 
ilość odpadów w reaktorach TMSR jest 200 
razy mniejsza niż w reaktorach klasycznych, 
a ich lwia część to cenne izotopy, które moż-
na wychwycić i zastosować w przemyśle 
(o tym także za chwilę). 

Co ważne, podobnie jak jego przodek 
z Oak Ridge, TMSR nie potrzebuje wody 
do chłodzenia i pracuje przy normalnym 
ciśnieniu, więc może być budowany na te-
renach bezwodnych lub z jej niedoborami 
i jest bardziej bezpieczny w użytkowaniu 
(widzicie oczami wyobraźni rurę z radio-
aktywną wodą pod ciśnieniem 150 razy 
wyższym od normalnego, która pęka?). Nie 
istnieje zatem zagrożenie eksplozji wodo-
rowej (Czarnobyl, Fukushima), bo skoro nie 
ma wody, to nie ma też wodoru. Co więcej, 
mieszanka ciekłosolna charakteryzuje się 
negatywnym sprzężeniem zwrotnym od-
nośnie do szybkości reakcji i temperatury. 
Jeśli wzrasta szybkość reakcji, to wzrasta Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

OPINIE

Chińscy uczeni poradzili sobie ze wszystkimi problemami, które 
były uważane za przeszkody technologiczne do wdrożenia w pełni 
funkcjonalnych przemysłowych ciekłosolnych reaktorów torowych. 
Mają własne patenty, materiały, technologie, know-how, narzędzia 
analityczne oraz wykształconą kadrę.

czyli sól ziemi 
      chińskiej 

Reaktory torowe,

n Albert Borowiecki, Instytut Badania Chin Współczesnych

Plany wdrożenia 
komercyjnego 
reaktorów 
torowych w Chinach 
uległy ostatnio 
przyspieszeniu.  
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temperatura, ciecz się rozszerza, zmniejsza 
się gęstość paliwa, spowalnia reakcja rozsz-
czepienia, zmniejsza się temperatura. 

Ponadto niemożliwe jest stopienie rdzenia 
reaktora, bo on już jest w stanie ciekłym, a je-
go istota pozwala na stworzenie mechanizmu 
stale chłodzonego „korka z soli”, który przy 
braku zasilania rozpuszcza się, a mieszanka 
ciekłosolna zlewa się (grawitacja!) do zbior-
nika bezpieczeństwa. Przy czym do produk-
cji paliwa z toru wymagane jest zewnętrzne 
źródło neutronów, którym mogą być odpa-
dy radioaktywne z klasycznych elektrowni  
lub pluton z głowic jądrowych. I wreszcie ta-
ka elektrownia nie wytwarza plutonu, nie ma 
więc zagrożenia proliferacji broni atomowej 
czy też problemów z udostępnianiem krajom 
trzecim technologii o podwójnym zastoso-
waniu. 

Interes do zrobienia 
No dobrze, skoro jest tak pięknie, to dlaczego 
Amerykanie zarzucili ten projekt pół wieku 
temu z hakiem? Powody były 
trzy: broń jądrowa, przemysł 
jądrowy i problemy technicz-
ne. Ostatni punkt z  powyż-
szej listy (brak plutonu) może 
być postrzegany jako zaleta, 
ale również jako wada, jeśli 
ktoś chce produkować głowi-
ce jądrowe. Przemysł jądrowy, 
oprócz budowy elektrowni, robił również 
kokosy na dostarczaniu wzbogacanego ura-
nu i składowaniu odpadów radioaktywnych. 
Ciekłosolne reaktory torowe po prostu „psu-
ły im interesy”. 

I wreszcie problemy techniczne. Pręty gra-
fitowe nie były wystarczająco dobrej jakości 
i obrazowo rzecz przedstawiając – nasiąkały 
mieszanką. Superstop okazał się wcale nie ta-
ki super i odnaleziono na nim mikropęknięcia 
na styku ziaren tworzących stop (intergranu-
lar cracking). 

Kolejnym wielkim wyzwaniem okazały się 
pompy do odzyskiwania gazów szlachetnych 
– z nimi również były problemy. Rząd amery-
kański nie był zainteresowany kontynuowa-
niem projektu, a sektor prywatny – w obliczu 
gigantycznych nakładów na badania i rozwój 
przy potencjalnych zyskach w  bliżej nie-
określonej przyszłości – temat sobie odpu-
ścił. I nigdy byśmy już pewnie nie usłyszeli 
o torowej mieszance ciekłosolnej, gdyby nie 
wspomniany już Jiang Mianheng.

Tak, skojarzenie z Jiang Zeminem (prze-
wodniczącym CHRL w latach 1993–2003) 
jest słuszne – Jiang Mianheng to jego syn. 
W  roku 2011 odwiedził Oak Ridge, prze-
wodząc delegacji chińskiej wizytującej De-
partament Energii Stanów Zjednoczonych. 
Następnie na Thorium Energy Conferen-
ce 2012 w Szanghaju on i przedstawiciele 
Szanghajskiego Instytutu Fizyki Stosowanej 
przedstawili plany rozwoju technologii cie-
kłosolnych reaktorów torowych w Chinach. 

Świadomi problemów technologicznych 
i teoretycznych związanych z tym projektem 
włodarze Chin zabezpieczyli budżet w wy-
sokości 3,3 mld dol. i na początek zatrudnili 
400 inżynierów jądrowych. To było 6 lat te-
mu, a obecnie pracuje nad tym projektem już 
ponad 1000 inżynierów (średnia wieku to 31 
lat, a wśród kadry zarządzającej 38). 

Chińscy uczeni w końcu poradzili sobie ze 
wszystkimi problemami, które były uważa-

ne za przeszkody technolo-
giczne do wdrożenia w pełni 
funkcjonalnych przemysło-
wych ciekłosolnych reaktorów 
torowych (szczegóły w ramce 
obok). Mają własne patenty, 
materiały, technologie, know-
-how, narzędzia analityczne 
oraz wykształconą kadrę. 

Ktoś mógłby zapytać: po co to wszystko? 
Cóż, poza wszystkimi zaletami, reaktory 
torowe mają jeszcze jedną cechę: można je 
dość swobodnie skalować i budować rów-
nież małe, bezpieczne, tanie w produkcji 
i użytkowaniu reaktory. Oprócz wspomnia-
nej już powyżej możliwości wykorzystywa-
nia tej technologii na terenach dotkniętych 
deficytem wody, Chińczycy chcą wykorzy-
stywać te reaktory na swoich okrętach i ło-
dziach podwodnych oraz… w dronach nowej 
generacji, przeznaczonych do lotów na du-
żych wysokościach. Są też plany zasilania 
takimi reaktorami obserwatorium astrono-
micznego i bazy na Księżycu (chociaż sądzę, 
że docelowo Chińczycy będą na Księżycu 
wykorzystywali hel-3, ale zanim opanują tę 
technologię, będą się posiłkowali właśnie 
ciekłosolnymi reaktorami torowymi). 

Plany wdrożenia komercyjnego reaktorów 
torowych w Chinach uległy ostatnio przy-
spieszeniu. Zbudowany w 2018 r. w mieście 
Wuwei (prowincja Gansu) eksperymental-

ny reaktor o mocy 2MWt miał być oddany 
do użytku w roku 2024, ale termin udało się 
skrócić o dwa lata. W związku z tym należy 
oczekiwać, że kolejne jego wersje – 10 MW 
i 100 MW powstaną o kilka lat wcześniej niż 
to pierwotnie zakładano, a więc najpóźniej za 
dekadę. n

n  …opracować własne projekty pomp, 

ogrzewaczy, zaworów i innych ele-

mentów reaktora, 

n  …zdobyć doświadczenie w zakresie 

ładowania i rozładowywania z reak-

tora mieszanki ciekłosolnej oraz 

opracować metody jej recyklingu 

(cykl 6 do 8 lat), 

n  …stworzyć własną strategię utylizacji 

odpadów z toru (efektywność rzędu 

90–95 proc), 

n  …wdrożyć „korek solny” (nazwali go 

„lodową ścianką”) o grubości od 2 do 

10 mm, 

n  …opracować własne metody ekstrak-

cji gazów szlachetnych (z bąbelków 

wody), 

n  …zastąpić rtęć centryfugą (wirówką) 

w procesie pozyskiwania (odzyski-

wania) litu i toru (czystość produktu 

– 99,99 proc.), 

n  …pozyskać izotop lit-7, 

n  …stworzyć własne metody produkcji 

wysokojakościowej mieszanki 

ciekłosolnej na skalę przemysłową 

(10 ton rocznie), 

n  …opracować technologie 

przemysłowej produkcji stopu 

porównywalnego do Hastelloy-N 

oraz uzyskiwania z niego bezsz-

wowych rur i innych elementów  

reaktora, 

n  …opatentować własne metody pro-

dukcji super drobnoziarnistego gra-

fitu (średnica porów między ziarna-

mi poniżej 1 mikrometra) o parame-

trach lepszych niż grafit używany 

w reaktorach jądrowych, 

n  …wdrożyć własne technologie  

kontroli korozji (płaszcze z soli  

fluorkowej), 

n  …opracować własne narzędzia anali-

tyczne i projektowe do tworzenia 

reaktorów ciekłosolnych. 

JAK NA RAZIE  
Chińczykom udało się…  

Reaktory 
torowe można 
dość swobodnie 
skalować.
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Zanim opowiem, jak działa algorytm 
LinkedIn, chcę zaznaczyć, że ten 
tekst pisałem długo, bo chciałem, 

żeby był jak najbardziej rzetelny. Prze-
czytałem około 150 publikacji na ten te-
mat, głównie z  zagranicznych blogów. 
Informacje w nich zawarte weryfi kowa-
łem z blogiem LinkedIn Engineering i do-
kumentacją techniczną. Dlaczego? Ano 
dlatego, że algorytm treści LinkedIn staje 
się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej 
skomplikowany, a aktualizacje do niego 
wprowadzane są kilka razy w roku. Mam 
nadzieję, że informacje zawarte w tym 
artykule pomogą Wam z lepszą promocją 
treści i zrozumieniem, co wpływa na Wa-
sze dotarcie do innych członków społecz-
ności LinkedIn.

Zacznę od tego, że algo-
rytm treści LinkedIn ma 
dwa zadania. Ma promo-
wać treści, które intere-
sują Twoją sieć kontaktów 
i zwiększać zaangażowa-
nie na platformie. Algo-
rytm treści jest prawie taki 
sam dla stron fi rmowych, 
jak i dla profi li osobistych. Treści ze stron 
fi rmowych oceniane są jednakże w mniej-
szej ilości kategorii, przez co nadal osoby 
prywatne, pracownicy i przedsiębiorcy 
zgarniają nawet ośmiokrotnie lepsze za-
sięgi na LinkedIn. 

Filtr I: ocena AI
Za każdym razem, kiedy postujesz, al-
gorytm LinkedIn ocenia Twoją treść 
w trzech podstawowych kategoriach na 
podstawie kilku czynników, które de-
cydują, kto w  pierwszej kolejności zo-
baczy Twój post. Twój post może więc 
zostać oceniony, jako: treść czysta (naj-
wyższy wskaźnik), treść niskiej jakości 
(średni wskaźnik) oraz spam (najniż-
sza ocena). Kiedy tylko treść przejdzie 
pierwszą fazę rozpoznawania przez al-
gorytm, trafi a do użytkowników. Oni za 
pomocą poleceń, udostępnień i komen-
tarzy nadają mu określoną „punktację 
jakości”.

Algorytm klasyfi kuje formę treści jako 
obrazek, wideo, link, artykuł 
lub plik i nadaje jej określoną 
wartość dla użytkowników ser-
wisu. Bot serwisu automatycz-
nie oznacza treść jako: spam, 
treść niskiej jakości (low quali-
ty), treść czystą (clear). Linked-
In nie podaje ofi cjalnie infor-
macji, które posty są lepiej 
oceniane przez algorytm. Moż-

na się jednak domyślić, że tak jak każdy 
serwis, tak i LinkedIn, nie chce wypusz-
czać swoich użytkowników na zewnątrz. 
Prawdopodobnie więc linki zewnętrzne 
zostaną ocenione gorzej. Jeśli bot ofl agu-
je treść jako treść o niskiej jakości bądź 

spam, będą one rzadziej wyświetlane 
użytkownikom LinkedIn.

Boty LinkedIn obserwują pierwsze reak-
cje, jakie wywołuje publikacja. Algorytm 
LinkedIn przyznaje poszczególnym ak-
tywnościom konkretne punkty. Najwię-
cej za komentarz, potem za polecenie, 
a najmniej za udostępnienie. O tym, ja-
kie sygnały rankingujące decydują komu 
wyświetlony zostanie Twój post prze-
czytasz w dalszej części artykułu. Na wy-
świetlanie posta ma też wpływ tempo 
reakcji użytkowników LinkedIn oraz to, 
jak reagują na Twoją publikację, widząc ją 
w feedzie. 

I tutaj wchodzi kolejna nowość od Lin-
kedIn, czyli stworzony wraz z nową po-
lityką społeczności Interaction Score, 
o którym także przeczytasz więcej w ko-
lejnych sekcjach tego artykułu. W skró-
cie, Interaction Score dla Twojego konta 
to suma punktów ujemnych, które mo-
żesz uzyskać za zgłoszenie Twoich treści 
jako szkodliwe lub obraźliwe, podejrza-
ne czynności związane z automatyzacją 
czy wysyłanie niestosownych wiado-
mości. W przypadku treści może nawet 
zostać nałożony na Ciebie shadowban, 
a treść może zostać przefi ltrowana jako 
spam.

Poradnik: 

Algorytm treści LinkedIn, mimo negatyw-
nego feedbacku od użytkowników i spadających 
zasięgów, według wielu „topowych głosów" na 
tej platformie zmienia się w dobrą stronę.   

jak działa algorytm 
treści LinkedIn? (cz. 1)

n Grzegorz Miecznikowski

Znaj swoją 
grupę docelową. 
A im większa, 
tym trudniej 
Ci ją poznać.
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do spamu?
Początkowe zaangażowanie Twojego po-
sta zadecyduje, czy jest wystarczająco 
dobry, aby przejść fi ltr spamu algorytmu 
LinkedIn. Upewnij się, że użytkownicy 
nie ukrywają Twojego posta w swoich ka-
nałach aktualności ani nie zgłaszają go do 
administracji serwisu. Przed publikacją 
należy zadać sobie następujące pytania: 
ile treści publikujesz dziennie? Czy osoby 
z Twojego kręgu są zainteresowane tym 
wpisem? Dlaczego ta aktualizacja jest tak 
ważna? Czy ten post jest obraźliwy dla ja-
kiejkolwiek osoby? Jakie ma to znaczenie 
dla Twojej sieci kontaktów? 

Po jakimś czasie algorytm jeszcze raz 
sprawdza, czy Wasz post nie jest zwy-
kłym spamem, a następnie ocenia war-
tość danej publikacji dla sieci kontaktów. 
Jeśli na tym etapie dana publikacja dla al-
gorytmu będzie podejrzana, zmniejszy on 
częstotliwość jej wyświetlania. Ale jeśli 
okaże się, że zyskuje polecenia i komenta-
rze, wywołuje dyskusje, to treść zostanie 
ofl agowana przez algorytm jeszcze raz, 
ale tym razem jako treść czysta lub treść 
niskiej jakości. Na tym etapie wszystko 
zależy jednak od sieci kontaktów. Jeśli 
publikacja będzie dalej otrzymywać po-
lubienia i komentarze, algorytm będzie 
wyświetlał ją nadal. 

Tworzone przez nas treści są oceniane 
przez AI, która szybko nadaje im odpo-
wiednią punktację. I właśnie stworzona 
przez LinkedIn sztuczna inteligencja fi l-
truje to, co widzimy w naszych feedach 
i to, do kogo trafi ą fi nalnie nasze posty, 
opierając się na kilku głównych sygnałach 
rankingowych. Zacznijmy od rela-
cji osobistych. To, że posiadamy 
kogoś w kontaktach na Linked-
In, wcale nie oznacza, że znamy 
go osobiście czy posiadamy wir-
tualno-zawodową relację. A nowy 
algorytm promuje osobiste relacje. 

Co to oznacza w praktyce? Żeby okre-
ślić, który post będzie dla nas ważny, 
algorytm sprawdza, z kim kontaktowali-

śmy się osobiście, z postami których osób 
wchodziliśmy w interakcje przy użyciu 
komentarzy, udostępnień czy reakcji. 
Ale to nie wszystko. Algorytm w dalszej 
kolejności punktuje także punkty stycz-
ne – wspólne grupy, miejsca 
pracy i zainteresowania. Re-
lacje osobiste to także liczba 
wymienionych między dwo-
ma kontami wiadomości. 
Relacje osobiste nie dotyczą 
stron fi rmowych tylko osób 
prywatnych. 

Druga ważna sprawa to 
nasze zainteresowania. Mi-
mo, że kogoś znasz i masz z kimś relacje, 
nie znaczy to, że interesują was te same 
treści. Dlatego algorytm treści, wyświe-
tlając konkretne treści bierze pod uwagę 
nasze zainteresowania bazując na kilku 
czynnikach: grupach, zainteresowaniach, 
hasztagach i  stronach, które śledzimy. 
Algorytm bierze pod uwagę także język, 
w którym napisany jest post, a także za-
warte w  nim wzmianki o  fi rmach czy 
ludziach.

Znaj zatem swoją grupę docelową. A im 
większa, tym trudniej Ci ją poznać. Wra-
camy więc do punktu pierwszego. Pa-
miętaj, że jeśli tagujesz konkretne osoby 
w poście i nie odpowiedzą one komenta-
rzem, algorytm to zauważy. Nie staraj się 
więc wykorzystywać tego na siłę i pro-
sić o odpowiedzi ludzi, którzy nie wcho-
dzą często w interakcję lub temat nie jest 
w ogóle (uwaga, piękne słówko) relewant-
ny z ich zainteresowaniami.

Kolejna kwestia ważna dla algoryt-
mu to prawdopodobieństwo zaangażo-
wania. Tak, jak przy każdym algorytmie, 
również tutaj zaangażowanie jest klu-
czem do sukcesu. Algorytm 

treści LinkedIn ocenia prawdopodobień-
stwo zaangażowania dwoma wskaźnika-
mi. Pierwszym jest to, z jakimi treściami 
wchodziliśmy już w interakcję. Ważny 
jest też czas reakcji, czyli feedback dla 

autora treści. Im szybciej 
zaczniemy zdobywać pole-
cenia czy komentarze, tym 
większa szansa, że zostanie-
my wyświetleni także w fe-
edach innych osób. Istnieje 
także coś takiego jak dwell 
time, czyli czas, który spę-
dzamy czytając konkretną 
publikację. Im dłużej się po-

święcamy lekturze, komentowaniu i dys-
kusji, tym post według algorytmu będzie 
bardziej jakościowy. 

Dwell time, dokładnie tak jak to brzmi, 
tak się tłumaczy. Ten wskaźnik liczy jak 
długo użytkownik LinkedIn spędza czy-
tając lub oglądając konkretny artykuł lub 
post. Facebook, a nawet Google, używają 
podobnego mechanizmu w swoich „znie-
nawidzonych” przez marketerów algoryt-
mach, więc nie jest to nic nowego. 

Każdy post przechodzi przez kilka faz 
i posty, które widzimy wybierane są na 
podstawie wspomnianych wyżej kilku-
dziesięciu czynników, w tym od tzw. viral 
actions. Te trzy działania, formy zaanga-
żowania pod postami, LinkedIn określa 
jako „viral actions”: reakcje, komentarze 
i udostępnienia.

Dlaczego dwell time się liczy i jest waż-
ny? Dlatego, że w  niektórych 

grupach zawodowych „vi-
ral actions” mogą być 

dość rzadkie. Co 

Jak przy każdym 
algorytmie, 
zaangażowanie 
jest kluczem 
do sukcesu.     
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nie znaczy, że grupy te nie konsumują żad-
nych treści. Problem stwarza też binarna 
natura „viral actions” – po prostu albo są, 
albo ich nie ma. Dodatkowo, nawet jeśli 
ktoś poleci nasz post, nie jest pewne czy 
nie wróci zaraz do głównego feedu. I tu-
taj cały na biało wchodzi nasz dwell time.

Kiedy LinkedIn wprowadzał dwell ti-
me zaznaczał, że przeprowadził szeroki 
zakres testów, żeby sprawdzić czy rzeczy-
wiście czas, który poświęcany na aktuali-
zację lub artykuł na LinkedIn jest w stanie 
określić nasze zainteresowania i czy jest 
możliwość, że użytkownik, który spędza 
dużo czasu czytając nasze posty, na przy-
kład nie zostawi pod nimi reakcji.

Jeśli więc chcesz lepiej angażować użyt-
kowników na LinkedIn, musisz nie tylko 
przykuć ich uwagę, ale także utrzymać ją 
tak długo jak się da. I zgadzam się, że jest 
to dość ogólna porada, bardzo generycz-
na, ale zaraz przejdę do konkretów i kilku 
sposobów na poradzenie sobie z  tym 
wskaźnikiem. 

Interaction Score nie zobaczymy na Linke-
dIn i nie mamy do niego wglądu. Możemy 
się jednak domyśleć, na podstawie rozpisa-
nych standardów społeczności i dokumen-
tacji technicznej LinkedIn, za 
co to medium społecznościo-
we przyznaje punkty ujem-
ne. Im mniejszy Interaction 
Score, tym większa szansa, że 
niektóre z funkcji LinkedIn 
zostaną dla nas tymczasowo 
zablokowane lub nasze kon-
to zostanie zawieszone albo 
trwale usunięte.

Po pierwsze, każda interakcja na Linked-
In powinna odbywać się w sposób cywi-
lizowany i grzeczny. Mowa nienawiści, 
dyskryminacja, rasizm, prześladowanie, 
homofobia oraz niechciane znajomości 
o podłożu czy kontekście romantycznym, 
a także bullying, nie będą tolerowane na 
LinkedIn. LinkedIn mówi, że nauczył się 
rozpoznawać niektóre słowa i od razu na 
nie reaguje – obniżając rating profi lu czy 
blokując dostęp czatu, a nawet i konto. 
Im częściej nasze posty są zgłaszane, tym 

większa szansa na zablokowanie możli-
wości publikowania, usunięcie publika-
cji przed administrację czy nadanie treści 
niższego statusu.

W momencie, kiedy post jest zgłoszony 
jako łamanie zasad społeczności Linke-
dIn, może być nałożony shadowban – wi-
dzi go tylko autor, aż do momentu podjęcia 
decyzji przez administrację serwisu. Dla 
takich profi li spadają też zasięgi kolejnych 
publikacji według algorytmu LinkedIn. 

LinkedIn toczy też walkę przeciw bo-
tom. Nowe konta częściej poddawane są 
weryfi kacji przy użyciu dowodu osobi-
stego w momencie zauważenia na nich 
podejrzanych czynności (np. wysłanie 
od razu wielu zaproszeń do kontaktu czy 
większej ilości wiadomości niż zwykle). 
Dodatkowo na narzędzia nieautoryzowa-
ne przez LinkedIn będą po prostu bano-
wane, a konta blokowane. Warto jest się 
więc dwa razy zastanowić, zanim skorzy-
sta się z automatyzacji na LinkedIn.

LinkedIn jasno określa, jakie treści chce 
wyświetlać. Jest to przede wszystkim 
profesjonalna sieć, dlatego staraj się też 
być profesjonalny. Żeby algorytm Lin-
kedIn patrzył na Twoje treści przychyl-

nym okiem, angażuj się jak 
tylko możesz. Pytaj, proś 
o  porady czy rekomenda-
cje, bierz przykład z innych. 
Kiedy publikujesz, możesz 
otagować konkretne osoby, 
które są zainteresowane te-
matem. Poproś je o wyraże-
nie swojej opinii (nie muszą 
być to tylko i wyłącznie kon-

takty pierwszego stopnia). Używaj także 
hasztagów, które są związane z tematem 
Twoich publikacji. Dzięki temu masz 
większą szansę, że Twoje treści zobaczą 
użytkownicy spoza sieci kontaktów, za-
interesowani konkretnym zagadnieniem. 
Jeśli Twoja treść zdobywa komentarze 
– odpowiadaj na nie, zadawaj dodatko-
we pytania, angażuj, zachęcaj do dysku-
sji. Pamiętaj też, że bez testowania nie ma 
marketingu. Wykorzystuj różne typy tre-
ści, różne kreacje i różne podejście. Sta-
raj się, żeby były przystępne w odbiorze 
i merytoryczne.  n

Co powinieneś 
zapamiętać 
z lektury tego tekstu?

Zastanów 
się, zanim 
skorzystasz
z automatyzacji 
na LinkedIn.

n  Algorytm LinkedIn opiera się na 

zaangażowaniu; przy czym działa 

w oparciu o fi ltry, sygnały rankin-

gujące czy dwell time. 

n  Na wyświetlanie Twoich treści 

wpływ ma nie tylko AI, ale przede 

wszystkim inni użytkownicy (stąd 

też np. rating profi lu, czyli Interac-

tion Score).

n  Najważniejsze są komentarze 

i polecenia, a dopiero na końcu 

udostępnienia treści. 

n  Analizuj swoje wyniki i testuj róż-

ne typy treści, aby dowiedzieć się 

jakie formy i przekaz jest interesu-

jący dla Twoich odbiorców.

n  Nie zawsze liczba polubień czy ko-

mentarzy będzie oznaczała wysoki 

zasięg publikacji, czasem dzięki 

dwell time nawet bez wielu inte-

rakcji treść zostanie wypromowana 

przez algorytm. 

n  Liczą się także inne wskaźniki poza 

zasięgiem, które możesz monito-

rować po publikacji, w tym liczba 

zapytań ofertowych czy nowe kon-

takty w sieci, co także świadczy 

o efektywności wrzucanego przez 

ciebie kontentu.
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I co dostaje klient? Otóż tego same-
go człowieka, którego miał u nas przez 
ostatnie kilka lat, tylko drożej! Tylko dla-
tego, że agencja body leasingowa w imie-
niu podobnego klienta zaoferowała temu 
właśnie pracownikowi więcej za jedno-
razowy projekt. Tyle, że ten sam pra-
cownik w  Centrum Dystrybucyjnym 
Informatyków ma kompletnie gdzieś 
dowiezienie projektu, a zazwyczaj robi 
ich kilka na raz, w tym dla konkurencyj-
nych fi rm. 

Tak właśnie zepsuliśmy sobie rynek. 
Nie dziwmy się, że polskie fi rmy IT w za-
lewie agencji HR pozujących na fi rmy IT 
będą eksportować innowacje i umiejętno-
ści za granicę. Tutaj zostanie robić biznes 
z fi rmami, które tak, jak krótkowzrocznie 
patrzące działy zakupów, mają projekty 
w de… Z tym, że jedni mają „taniej”, a dru-
dzy „więcej”. Pozornie.

Owszem, jest mały procent fi rm-klien-
tów w Polsce, które już sparzyły się na 
body leasingu i/ lub rozumieją jak waż-
na jest długofalowa współpraca z partne-
rem, który dba o wszystko u klienta, bo 
po prostu traktuje projekt klienta jak 
swój. I to oni wyprzedzą swoich kon-
kurentów, którzy wybrali body leasing, bo 
„mają taniej”. O ile… fi rmy trzymające ja-
kość dotrwają i zostaną w Polsce. 

A naszym klientom ciągle dziękuję za 
zrozumienie tego, czym różni się jakość 
od jej braku. Wszyscy macie Total Cost 
of Ownership niższe niż gdybyście robili 
to jak powyżej. I dlatego Was tak kocha-
my i jesteśmy niezmiennie wdzięczni za 
zaufanie! Fo

t. 
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Po pierwsze, klient ma „taniej” czło-
wieka na kilogramy z centrum dys-
trybucyjnego informatyków (agencji 

HR nazywających siebie firmami IT). 
Dział zakupów nie martwi się kompletnie 
o dowiezienie projektu, bo to nie jego spra-
wa. Przy czym „taniej” jest do momentu, 
w którym klient wraca i mówi: „czy może-
my wrócić do rozmowy w sprawie tamtego 
projektu?”, albo moje ulubione: „dojechali-
śmy już do tamtego budżetu, a Wy byliście 
Panie Kubo drożsi wtedy. Zrobilibyście te 
pozostałe rzeczy za tę różnicę?”. 

Po drugie, pracownik ma „więcej” za 
godzinę z powyższych fi rm (tak jak dział 
zakupów nie martwi się o dowiezienie 
projektu, bo to nie jego sprawa). Zaraz 
przecież będzie gdzie indziej za 5 zł wię-
cej za godzinę. „Więcej” ma, póki się nie 
dowie, że „ups, niestety nie mamy dla Cie-
bie projektu. Spadaj na stand by chłopaku, 
trzeba było czytać umowę”. 

Co w takim otoczeniu mają zrobić fi rmy 
budujące zespoły i chcące działać z klien-
tami partnersko? Już niewiele. Podnosić 
stawki i/lub wyjść z Polski, jeśli tak dalej 
pójdzie. Co zrobić, kiedy chcemy budo-
wać zespół długofalowo i gwarantować 
klientom jakość, kiedy słyszymy co chwi-
lę: „dostałem ofertę za 1xx zł za godzinę”. 
Nic nie dadzą gwarancja projektów, at-
mosfera, kiedy nikt nie myśli już, że ma 
coś miesięcznie, że ma urlop, że ma bene-
fi ty… Jedyna droga to podwyższyć staw-
kę, żeby zatrzymać ludzi. Jednak jest taki 
próg, powyżej którego stawki się pod-
wyższyć już nie da. Co wtedy? Oczywi-
ście zwiększamy ceny klientom.

Drogi kliencie, fi rma body leasingowa oraz freelancerzy 
naprawdę mają gdzieś Twoje plany, Twoją strategię, 
a często też Twój projekt. Czyli w kilku punktach o tym, 
jak powoli psuty jest polski rynek IT.

OPINIE

Body leasing, 
czyli jak popsuto rynek IT 

Jakub Skałbania 
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giczne i socjologiczne stosowane coraz po-
wszechniej w firmach, których celem jest 
niejako ukrycie komercyjnego aspektu ich 
działalności (a więc tworzenia wartości dla 
właścicieli). W zamian eksponuje się dobra, 
jakie owe firmy czynią dla niemal wszyst-
kich wokół, łącznie z naturą. 

I tu dochodzimy do coraz wyraźniej do-
strzegalnego zjawiska polegającego na tym, 
że część ludzi staje się odporna na powyższe 
zabiegi i po prostu robi to, co do nich nale-
ży i nic więcej. Ludzi takich nazywa się na 
Zachodzie „quiet quitters”, co można prze-
tłumaczyć jako „rezygnujący po cichu”. Nie 
polega to bynajmniej na sabotowaniu czy 
markowaniu pracy. „Rezygnujący” robią to, 
co do nich należy, ale na przykład nie odpo-
wiadają na mejle i nie odbierają telefonu po 
17-ej. Zamiast tego, zajmują się w tym czasie 
swoim życiem. Według relatywnie świeże- 
go badania Gallupa przeprowadzonego 

kolejne podejście. Po takim „przygotowa-
niu” nie dziwota, że robienie w pracy tego, 
na co się umówiło z szefem czy współpra-
cownikami, a do tego robienie tego wtedy, 
kiedy się umówiło i po prostu dobrze, wyma-
ga niezwykłego wysiłku, za który delikwent 
oczekuje równego temu wysiłkowi uznania. 

Praca to nie wszystko 
Z drugiej strony mamy równie powszech-
ne oczekiwanie, że dla pracownika firma, 

a więc praca, będzie wszystkim, 
tym najważniejszym punktem 
życia, że produkowanie wartości 
dla innych (na tym zasadniczo 
polega praca najemna) będzie 
dla niego spełnieniem marzeń 
i sensem istnienia, któremu in-
ne tegoż istnienia aspekty będą 
podporządkowane. Temu służą 
różnorodne zabiegi psycholo-Fo
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Będąc w niedzielę w kościele usłysza-
łem w czytaniach taki fragment: „Czy  
pan dziękuje słudze za to, że wykonał 

to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy 
uczynicie wszystko, co wam polecono: Słu-
dzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać” (Łk. 17, 9–10). Ja 
wiem, że nie taki był ogólny przekaz całe-
go tamtego czytania (kto zainteresowany, 
z łatwością znajdzie w internecie stosow-
ne omówienia i komentarze), jednak mi sko-
jarzyło się ono z dwoma zjawiskami, które 
możemy obserwować. A co ciekawe, są one 
na pierwszy rzut oka sprzeczne ze sobą. 
Chodzi o kwestię wykonywania swojej pra-
cy, spełniania obowiązków i robienia tego 
jak należy, czyli dokładnie, a przy tym zgod-
nie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami. 

Z jednej strony bardzo dużo mówi się 
o docenianiu, pozytywnym „fitbeku” i tak 
dalej – można odnieść wrażenie, że wielu 
pracowników oczekuje pochwał i nagród 
za sam fakt, że w ogóle pracują! I rzeczy-
wiście tak jest – całkiem wiele osób trafia 
do pierwszej pracy nie mając wcześniej 
praktycznie żadnych obowiązków po-
za jakoś tam ogarniętą szkołą i studiami. 
Przy czym musieliby się naprawdę „posta-
rać”, żeby nie zdać do kolejnej klasy albo 
nie ukończyć studiów. 

Może powyższa uwaga nie 
dotyczy najlepszych szkół 
i uczelni, ani najbardziej wy-
magających i  prestiżowych 
kierunków, ale też umówmy 
się, że przeciętny pracownik 
raczej takich nie ukończył. 
Wszędzie indziej zawsze da się 
coś załatwić, pokombinować, 
zrobić poprawkę czy zaliczyć 

„Quiet quitters” nie są wcale 
tacy źli. Robią po prostu to, 
co do nich należy, nie będąc 
przy tym leserami markują-
cymi pracę.

OPINIE

Czy dziękuje się Czy dziękuje się   
słudze?

Doceńmy  
„quiet 
quitterów”  
za trzeźwość 
umysłu.  
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nie sprzeczne, przeciwstawne. Tymcza-
sem są one przejawem tego samego, a więc 
kryzysu etosu pracy jako takiej. Nie wcho-
dząc głębiej w to, jakie są przyczyny owego 
kryzysu warto zauważyć, że te coraz inten-
sywniejsze działania fi rm – mające na celu 
zbudowanie zaangażowania z pomocą mi-
sji, wizji itp. – są reakcją na coraz powszech-
niej występującą pierwszą postawę. Innymi 
słowy, fi rmy starają się kompensować brak 
obowiązkowości i rzetelności pracowników 
(brak postawy „zrobię to dobrze, bo się do 
tego zobowiązałem, bo tak się umówili-
śmy”), zwiększaniem ich zaangażowania 
poprzez „opakowanie” pracy poprzez róż-
ne środki mające stworzyć więź z organiza-
cją i zaangażowanie w produkt. 

W pewnym sensie kierujący fi rmami i ze-
społami menedżerowie nie mają innego wyj-
ścia. W czasach niedoboru inteligentnych, 
wykształconych „mózgów do pracy”, ma-
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w USA, takich osób jest coraz więcej, szcze-
gólnie wśród młodszych pracowników.

Co interesujące, wzrost odsetka „quiet qu-
itters” badacze Gallupa przypisują dwóm 
czynnikom, które pojawiły się w 2020 r.: ma-
sowemu przejściu na „zdalność” oraz równie 
masowym zwolnieniom. To pierwsze mia-
ło spowodować, że ludzie zauważyli niejako 
„namacalnie”, że mają partnerów, a może na-
wet rodziny i że sensem ich życia są głównie 
ci ludzie, nie współpracownicy. To drugie zaś 
miało podważyć sens lojalności wobec fi rm, 
bo okazała się ona jednostronna – dużo zaan-
gażowanych pracowników zostało bezcere-
monialnie zwolnionych, kiedy fi rmy stanęły 
w obliczu spadających przychodów w wyni-
ku zatrzymania całych sektorów gospodarki. 

Kryzys starego etosu 
Jak wspomniałem na wstępie, wydawać by 
się mogło, że opisane zjawiska są wzajem-

ło którą fi rmę stać na naprawdę ostrą selek-
cję kandydatów. Trzeba zatem radzić sobie 
z takimi ludźmi, jakich mamy. I, dodajmy, że 
budowanie zaangażowania na sensowności 
tego, co robimy, misji, a także „fajności” śro-
dowiska, nie jest samo w sobie niczym złym. 
Ostatecznie lepiej budować zaangażowanie 
na tym niż na strachu przed zwolnieniem czy 
innymi „zachętami” tego rodzaju. Z tym, że 
budowanie zaangażowania w ten sposób mu-
si być autentyczne, opierać się na rzeczywi-
stym – a nie udawanym – pragnieniu robienia 
jakiegoś dobra, dostarczania jakiejś wartości. 
W przeciwnym razie jakaś (duża?) część lu-
dzi prędzej czy później poczuje fałsz i wte-
dy działania te odniosą skutek przeciwny do 
zamierzonego. 

Z tego punktu widzenia „quiet quitters” 
nie są więc wcale tacy źli. Są pośrodku, tj. 
robią po prostu to, co do nich należy, nie bę-
dąc przy tym leserami markującymi pracę. 
Osobiście wolałbym mieć w zespole takiego 
człowieka, który nie zrobi wiele „ekstra”, ale 
można polegać na tym, że to, co obiecał, zro-
bi dobrze (a może nawet na czas) niż czło-
wieka, którego muszę jako szef zasypywać 
pochwałami za każdą rzecz, którą w ogóle 
łaskawie zrobi. Co więcej, dużo łatwiej zbu-
dować zaangażowanie „zrezygnowanego” 
niż uzyskać je od kogoś, kto oczekuje ciągłe-
go strumienia pochwał za sam fakt, że coś 
robi. Zarazem fakt, że na „zrezygnowanych” 
nie działają próby budowania dodatkowego 
zaangażowania oparte na pustych frazesach 
może budzić tylko szacunek dla ich trzeź-
wości umysłu. 

Dlatego nie przyłączam się do natrząsa-
nia się z „quiet quitterów” czy ich piętno-
wania, co niestety widzę tu i  ówdzie na 
platformie LinkedIn. 
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Wydatki na IT w regionie EMEA zwiększą się o 3,7 proc. w 2023 r. 

– prognozuje Gartner. Wprawdzie w niepewnych czasach CIO są ostroż-

ni z podpisywaniem nowych umów i podejmowaniem długotermino-

wych inicjatyw, jednak wykazywane przez nich niezdecydowanie nie 

ma kluczowego znaczenia dla budżetów IT. Przewiduje się, że w 2023 r. 

firmy zwiększą swoje wydatki w tym zakresie. Jeśli okaże się, że ry-

nek konsumencki nie będzie odporny na recesję, to szansy na popyt 

należy upatrywać głównie w segmencie oprogramowania dla przed-

siębiorstw. Przy czym jedną trzecią wydatków w tym zakresie ma 

pochłonąć chmura. Zdaniem analityków nakłady na chmurę w 2023 r. 

będą związane głównie z transformacją i wydajnością. CIO będą sięgać 

po cloud również w celu wykorzystania możliwości biznesowych oraz 

danych, jednocześnie utrzymując środowiska lokalne. Przewiduje się, 

że wydatki na usługi w chmurze publicznej wzrosną o 18,2 proc. rok 

do roku (do poziomu 131 mld dol.). 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 
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Partnerzy liczą na przychody z usług 
Aż 82 proc. europejskich resellerów i integratorów spodziewa się 

wzrostu obrotów w aktualnym roku finansowym – wynika z ba-

dania TD Synnex i Canalysa. Ponad 40 proc. ankietowanych osią-

ga największe przychody ze sprzedaży zabezpieczeń, serwerów 

i pamięci masowych, twierdząc przy tym, że te właśnie produkty 

są najbardziej dochodowe (przy czym największe profity zapew-

niają rozwiązania zapewniające cyberbezpieczeństwo). 

Większość respondentów (63 proc.) przewiduje, że odsprzedaż 

sprzętu komputerowego nadal będzie miała zasadnicze zna-

czenie dla ich działalności. Co ciekawe, 25 proc. twierdzi, że ta 

kategoria stanie się z czasem bardziej istotna niż obecnie. I choć 

firmy IT spodziewają się spadku popytu na sprzęt w ciągu naj-

bliższych trzech lat, to pozostanie on dla nich podstawą, która 

pozwala im na dołączanie kolejnych usług. I właśnie usługi mają 

stanowić coraz ważniejszy filar biznesu dla resellerów i inte-

gratorów – prawie 75 proc. z nich oczekuje wzrostu wartości 

sprzedaży usług zarządzanych. Nie widać natomiast parcia na 

metaverse. Jedynie 17 proc. ankietowanych zamierza do 2024 r. 

wprowadzić do oferty rozwiązania AR i VR. 

Odsetek partnerów oczekujących wzrostu przychodów z usług w ciągu najbliższych 3 lat

Usługi zarządzane 

Prognoza wydatków na IT w regionie EMEA  
w 2022 r. i 2023 r.

Wydatki 
w 2022 r. 
(mld dol.)

Wzrost  
w 2022 r. 

(proc.)

Wydatki 
w 2023 r. 
(mld dol.)

Wzrost  
w 2023 r. 

(proc.)

Systemy data center 45,212 1,8 45,665 1

Oprogramowanie 194,738 -0,1 211,572 8,6

Urządzenia 190,577 -13,1 185,62 -2,6

Usługi IT 356,833 -0,9 380,472 6,6

Usługi telekomunikacyjne 467,267 -3,6 477,865 2,3

W sumie 1254,627 -3,8 1 301,19 3,7

74%

Usługi profesjonalne 

Usługi oparte na modelu 
konsumpcyjnym (XaaS)

Usługi pakietowe

Usługi związane z cyklem 
życia produktu

65%

50%

44%

38%

56_57_CRN_12_2022 Puls branży.indd   56 29.11.2022   09:35:02



Centra danych pociągną sprzedaż 
Po przyzwoitym, blisko 6-procentowym wzroście sprzedaży w europejskiej dystrybucji 

w IV kw. 2022 r., nastąpi osłabienie popytu w kolejnych kwartałach, spowodowane rece-

sją i zmniejszeniem zaległości w dostawach – prognozuje Context. W 2023 r. konsumenci 

nadal nie będą palić się do zakupów, ale trend pracy hybrydowej powinien generować 

dalsze zapotrzebowanie na sprzęt. Za większą sprzedaż będą odpowiadać również wy-

datki na infrastrukturę IT i inwestycje publiczne w ochronę zdrowia i edukację. Prognoza 

na IV kw. 2022 r. i później zakłada, że największy wzrost sprzedaży w dystrybucji odno-

tują rozwiązania dla centrów danych. Duże możliwości pojawią się w cyberbezpieczeń-

stwie (oprogramowanie i usługi). W jasnych barwach rysuje się także przyszłość sektora 

pamięci masowych i serwerów, między innymi dzięki poprawie dostępności komponen-

tów i silnemu popytowi na storage w biznesie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 

sieciówki dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza przełączników. Według analityków popytowi 

na infrastrukturę sieciową będzie sprzyjać trend pracy hybrydowej i postępująca digita-

lizacja firm, choć wzrost obrotów mogą ograniczyć spadające ceny. Słabszy niż w br. ma 

pozostawać natomiast popyt na PC, w przeciwieństwie do monitorów i drukarek, które 

mają cieszyć się zainteresowaniem ze strony małych i średnich firm. 
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Notebooki bez rewelacji  
Dostawy notebooków spadną w IV kw. 2022 r. aż o 32,3 proc. rok do roku, 

do 42,9 mln sztuk – szacuje TrendForce. To także wyraźnie mniej niż w III kw. 

2022 r. (-7,2 proc.). Oznacza to, że rynek po niedawnym boomie zjechał do 

poziomu niższego niż przed pandemią. Co ciekawe, po raz pierwszy od 10 

lat drugie półrocze jest słabsze niż pierwsze (proporcje wysyłek laptopów 

wynoszą 53:47 na korzyść I poł. 2022 r.). Powody to wojna, inflacja oraz duże 

zapasy sprzętu. Nierównowaga między podażą a popytem ma utrzymywać 

się również w 2023 r. Spadki sprzedaży mają dotyczyć zarówno sektora 

konsumenckiego, jak i biznesowego. Firmy nie będą skore do zakupów z po-

wodu drogiego dolara, drogich kredytów, zwolnień i ograniczania inwestycji. 

„Dojnymi krowami” generującymi pokaźne przychody pozostaną natomiast 

notebooki dla graczy i twórców.
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Marże software house’ów pod presją
Średnia marża software house’u wynosi pomiędzy 

5 a 20 proc., a wyraźnie większą rentowność osiągają 

firmy o przychodach przekraczających 5 mln zł rocznie 

– wynika z raportu SoDA, opracowanego we współpracy 

z Fundacją Kronenberga Citi Handlowy. Negatywnie na 

marże firm tworzących oprogramowanie wpływa ko-

nieczność znalezienia równowagi pomiędzy konkurencją 

a rosnącymi kosztami pracy. Co nie zaskakuje, software 

house’y swoje zyski inwestują przede wszystkim w kadry. 

Niewiele firm realizuje jednocześnie więcej niż 15 projek-

tów. Klientami są najczęściej podmioty z sektorów: fi-

nanse i bankowość (62 proc.), IT (56 proc.) oraz transport 

i logistyka (44 proc.).

Dostawy notebooków na światowy rynek

Dostawy (mln szt.) Wzrost r/r (proc.)

2019 163,7 0

2020 206,1 25,9

2021 246,1 19,4

2022* 189,6 -23

2023** 176,6 -6,9
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Cały rok 
2022
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IV kw. 
2022 r.

3,7%

5,8%

Na co firmy przeznaczają wypracowany zysk

Inwestują w obecnych 
pracowników

Zatrudniają nowych 
pracowników

Przeznaczają na 
badania i rozwój

Inwestują w nowy 
sprzęt

80%

78%

53%

45%*Szacunek    **Prognoza
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Służby informatyczne spółek zależnych 
mają dość dużą swobodę działania, ale 
w ramach ustalanych zakresów i standar-
dów. Staramy się współpracować z  na-
szymi kolegami z podległych spółek na 
zasadach partnerskich, a nie narzucać im 
sztywno określonych rozwiązań. Wycho-
dzimy z założenia, że działając na miejscu 
lepiej znają swoich użytkowników i ich 
potrzeby. Opracowujemy wspólnie stan-
dardy, które w pewnych granicach mogą 
być potem modyfi kowane. 

Jak rozkładają się relacje między infor-
matycznym wsparciem procesów pro-
dukcyjnych, działalności biznesowej 

i obszaru back offi  ce?
Utrzymujemy dość her-
metyczny podział na IT 
związane z  automatyką 
przemysłową i tzw. biu-
rowe IT. Pozwala to na 
jasne oddzielenie zadań 
związanych z podstawo-
wą działalnością spółki, 
jaką jest produkcja ciepła 
i energii elektrycznej, od 

zadań, które stanowią wsparcie dla tych 
działań. Ułatwia również zarządzanie 
bezpieczeństwem teleinformatycznym 
w ramach całej spółki. Przyjęliśmy zało-
żenie, że miejscem podziału jest moment, 
w którym bez usług IT podstawowe dzia-
łalności w spółce będą dalej realizowa-
ne. Innymi słowy, jeśli „wyłączymy” IT, to 
spółka będzie nadal funkcjonować, choć 
oczywiście z utrudnieniami. 

  W skład PGNiG Termika wcho-
dzi wiele zakładów i  spółek, w  tym 
kilka warszawskich oraz kilkanaście 
śląskich elektrociepłowni. Jak w tak 
rozległym przedsiębiorstwie wygląda 
struktura zarządzania pionem IT? 
Piotr Ratajczak PGNiG Termika jest 
spółką, w której zadania IT zostały po-
dzielone na część zarządczą i realizacyjną. 
Oznacza to, że działania związane z pla-
nowaniem usług, ich rozliczaniem, nad-
zorem i rozwojem pozostały wewnątrz 
naszej spółki. Natomiast część czysto re-
alizacyjna –  administracja, utrzymanie 
czy wsparcie użytkownika – została prze-
kazana do spółki zewnętrznej w ramach 
grupy PGNiG. W  prak-
tyce jest to jednak nieco 
bardziej złożone. Utrzy-
mywanie sztywnego po-
działu utrudniałoby 
w  wielu obszarach co-
dzienne funkcjonowanie 
fi rmy. Realizacja zadań 
odbywa się przy bliskiej 
współpracy wszystkich 
podmiotów i przeciętny 
użytkownik zazwyczaj nie rozpoznaje, 
kto go obsługuje. 

A jaką swobodę działania mają służby 
IT w spółkach podległych PGNiG Ter-
mika, czyli na przykład w poszczegól-
nych elektrociepłowniach? 
Planowanie zadań i rozwoju usług leży 
po stronie Termiki, a ich realizacja zleca-
na w całości lub części spółce serwisowej. 

Czy w praktyce jest to dzisiaj w ogóle 
możliwe? 
Oczywiście, na co dzień sytuacja nie jest 
taka prosta, bo bez IT wiele obszarów fi r-
my nie mogłoby w ogóle funkcjonować. Ze 
względów bezpieczeństwa taki podział 
jest jednak znacznie korzystniejszy niż 
sztywne powiązanie IT z OT. W prakty-
ce natomiast coraz trudniej oddzielić oba 
światy. Jeszcze kilka lat temu inne tech-
nologie stosowane były w OT, inne w IT. 
Obecnie stosowane rozwiązania są coraz 
bardziej zunifi kowane. Technologie IT 
wkroczyły do świata automatyki na tyle 
szeroko, że oba światy coraz mocniej się 
przenikają i konieczna jest współpraca za-
równo na poziomie technologicznym, jak 
i organizacyjnym. 

Na ile wykorzystywane w  Termice 
systemy funkcjonują w sposób scen-
tralizowany, a na ile zostały osadzone 
w środowiskach lokalnych?
W  obszarze IT praktycznie wszystkie 
systemy są scentralizowane. Z racji te-
go, że nasze przedsiębiorstwo działa 
na stosunkowo ograniczonym geogra-
fi cznie obszarze – który obejmuje aglo-
merację warszawską, śląską oraz kilka 
innych miejsc – znacznie prostsze jest 
utrzymywanie centralnie zarządza-
nych systemów, niż ich rozproszenie. 
Jedynie systemy, które służą wspiera-
niu automatyki przemysłowej zostały 
mocniej rozproszone, a wynika to z po-
trzeby utrzymywania ich jak najbliżej 
jednostek produkcyjnych. Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Nie szukamy 

„Staramy się poszukiwać możliwości adaptacji istniejących rozwiązań, aby ich utrzymanie mogło 

być wspierane przez możliwie dużą liczbę fi rm trzecich” – mówi Piotr Ratajczak, kierownik 
Wydziału Informatyki w PGNiG Termika. 

Opłacalność 
rozwiązań
w formie subskrypcji
jest czasami 
dyskusyjna.

prostych, szybkich  
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Czy do obsługi procesów produkcyj-
nych korzystacie także z narzędzi ana-
litycznych?
Tak, dysponujemy narzędziami do wizu-
alizacji czy planowania produkcji. Funk-
cjonują one w  sposób scentralizowany, 
co pozwala naszym służbom wsparcia 
produkcji na pełniejsze planowanie pra-
cy urządzeń wytwórczych. Na przykład 
elektrociepłownie na terenie aglomera-
cji warszawskiej współpracują ze  sobą 
dostarczając mieszkańcom tzw. ciepło 
systemowe z  kilku punktów. Predykcja 
produkcji, a w konsekwencji jej fi zyczna 
realizacja musi być skoordynowana mię-
dzy zakładami. Pozwala to na efektywniej-
sze wykorzystanie maszyn. 

W jakim zakresie korzystacie ze stan-
dardowych, dostępnych na rynku 
rozwiązań, a na ile rozwijacie je we wła-
snym zakresie? 
Staramy się wykorzystywać w miarę stan-
dardowe aplikacje i systemy. W pojedyn-
czych przypadkach rozwijamy własne 
rozwiązania – tam, gdzie standardy ryn-
kowe są niedopasowane do naszych po-
trzeb, ewentualnie gdy zakup gotowych 
narzędzi jest dla nas nieopłacalny pod 
kątem kosztów wdrożenia i utrzymania. 
Obecnie rynek aplikacji i systemów infor-
matycznych zapewnia szeroki zakres wy-
boru. Staramy się poszukiwać możliwości 
adaptacji istniejących rozwiązań, aby ich 
utrzymanie mogło być wspierane przez 
możliwie dużą liczbę fi rm trzecich. Obec-
nie trudno znaleźć na rynku wykwalifi ko-
wanych specjalistów IT do zatrudnienia 
u siebie. Można jednak znaleźć zewnętrz-
ną fi rmę informatyczną, która posiada od-
powiednie kadry. Korzystanie z jej usług 
gwarantuje możliwość rozwoju systemów 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

wraz z wymogami rynku. 
Czasami jednak dla fi rmy 
o takim profi lu jak nasza 
pozostanie z  daną tech-
nologią na dłużej jest ko-
rzystniejsze niż ciągły jej 
rozwój czy zmiana.

Jakie są najważniejsze, 
strategiczne kierunki 
rozwoju ICT w spółce? W jakim kie-
runku będą dalej rozwijane systemy 
i narzędzia informatyczne? 
To trudne pytanie i odpowiedź nie jest 
oczywista. Specyfika funkcjonowania 
naszej spółki jest ściśle związana z pro-
duktem, jaki wytwarzamy. Inwestycje 
w obszar wytwórczy są kosztowne i pla-
nowane na wiele lat eksploatacji. To z kolei 
przekłada się na skokowy rozwój naszych 
systemów teleinformatycznych. Czas ten 
jednak obecnie skraca się coraz bardziej 
wraz z każdą nową inwestycją. Co kilka 
lat zmieniają się technologie i praktycz-
ne planowanie jest co najmniej trudne. 
Rolą pionu ICT w naszym przypadku jest 
raczej dynamiczne odpowiadanie na po-
trzeby produkcyjne niż realizacja długo-
terminowego planu rozwoju. 

A w obszarze biurowego IT? 
Tu sytuacja jest nieco prostsza. Staramy się 
realizować plan modernizacji naszych sys-
temów do najnowszych rozwiązań. W nie-
których obszarach zmiany są wymuszane 
przez zmieniający się rynek. Przykładem 
jest tu spadek inwestycji w obszarze apli-
kacyjnym związany ze zmianą modelu 
zakupu licencji na ich subskrypcję. Oczy-
wiście opłacalność takich rozwiązań bywa 
dyskusyjna, ale producenci oprogramowa-
nia szybciej lub wolniej zmieniają swoje 

strategie sprzedażowe na taki model. To 
wymusza na nas zmiany w funkcjonowa-
niu IT. Jeśli to możliwe, sięgamy po takie 
rozwiązania nieco później niż reszta ryn-
ku ze względu na to, że w naszym wypad-
ku stabilizacja pewnych rozwiązań jest 
bardziej oczekiwana niż podążanie za no-
wościami. Nie oznacza to, że nie testuje-
my nowych rozwiązań i możliwości, ale 
na ich wdrożenie decydujemy się dopie-
ro, gdy mamy pewność, że są stabilne.

Jakie narzędzia i systemy planujecie 
wdrożyć w najbliższym czasie? 
Najbliższa przyszłość to rozwój narzę-
dzi do pracy zdalnej oraz sukcesywne 
przechodzenie na nowe systemy do za-
rządzania produkcją i jej wsparciem. Pro-
wadzimy intensywne prace w obszarze 
bezpieczeństwa teleinformatycznego za-
równo w obszarze ICT, jak też OT. To bar-
dzo ważne dla nas wyzwanie w kontekście 
sytuacji geopolitycznej. Realizujemy wła-
śnie pewne zmiany w systemach łączno-
ści, a przed nami prawdopodobnie zadania 
związane z połączeniem Grupy PGNiG 
z Grupą Orlen. Spodziewamy się inten-
sywnych prac nad łączeniem naszych sys-
temów teleinformatycznych. 

PIOTR RATAJCZAK 
jest kierownikem Wydziału Informatyki w PGNiG 
Termika. To menedżer IT z  ponad 25-letnim do-
świadczeniem w zarządzaniu zespołami IT. Posiada 
praktyczne umiejętności we wdrażaniu projektów 
z zakresu szeroko pojętych technologii teleinforma-
tycznych. Entuzjasta nowoczesnych technologii. Pry-
watnie mąż i ojciec trójki dzieci. Miłośnik motocykli 
i nurkowania.

 rozwiązań
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Wacław Iszkowski 
Autor w latach 1993–2016 był 

prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

w firmach: Oracle, DEC Polska, 2SI, 
EDS Poland, TP Internet. Obecnie 

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Produkty 
z „AI inside” 

są szczególnie 
tajemnicze. 

Wpoczątkach pracy dla amery-
kańskiej korporacji, pewne-
go dnia usłyszałem: „Wacław, 

you have problems all the time!”. Aż mną 
wstrząsnęło – ja mam problemy? Nie – 
ja mam rozwiązania, a tylko informuję 
CEO, że mamy problem i proponuję go 
tak i tak rozwiązać. Żeby wyjaśnić to nie-
porozumienie rozpocząłem poszukiwa-
nia. Najpierw w słownikach, a następnie 
pytałem o możliwe przyczyny anglistów 
(anglistki też). Niektórzy nie rozumie-
li, dlaczego się mnie w fi rmie czepiają 
i machali na to ręką. Z kolei inni starali 
się jednak znaleźć jakieś wytłumaczenie. 
Przy czym wszyscy odwoływali się do 
znanego z lotu Apollo 13 zdania: „Hou-
ston, we have a problem” (w rzeczywi-
stości astronauta Swigert przekazał: 
„.we’ve had a problem here”). Amery-
kańscy kosmonauci, kiedy padło to zło-
wieszcze zdanie, jeszcze nie wiedzieli, 
jakie będą skutki zmniejszenia napięcia 
na głównej magistrali B i czy wrócą na 
Ziemię zgodnie z planem NASA. 

Wreszcie doszedłem w czym ten „pro-
blem” jest problemem. Znaleziona prze-
ze mnie w angielsko/amerykańskim 
leksykonie defi nicja słowa „problem” 
brzmi: „a thing that is diffi  cult to de-
al with or to understand”, a w polskim 
„trudna sytuacja, z której należy znaleźć 
jakieś wyjście, lub poważna sprawa, któ-
ra wymaga przemyślenia i rozstrzygnię-
cia”. Jak widać, w angielskim problem 
jest sprawą poważniejszą i należy go 
używać tylko w rzeczywiście poważnych 
przypadkach. Ja powinienem przekazy-

wać łagodniejsze „issue”, czyli „an im-
portant topic that people are discussing 
or arguing about”, a po naszemu „kwe-
stia” – „sprawa wymagająca rozstrzy-
gnięcia lub załatwienia”. 

Wiedząc to, nie miałem już więcej ty-
lu problemów, a tylko „issues”. A pre-
zentując amerykańskim biznesmenom 
polski rynek komputerowy, mówiłem: 
„Jak Polacy będą mówili Wam o proble-
mach, to spokojnie, bo są to tylko issues, 
ale jak powiedzą, że jest katastrofa lub 
krzykną ‘curva’, to wtedy faktycznie ma-
cie problem” („When Poles tell you abo-
ut problems, don’t worry, because these 
are only issues, but if they say that there 
is a catasrophe or shout curva, then you 
really have a problem”).

Dlaczego w ogóle o tym wspominam? 
Przeglądając moje ostatnio publikowa-
ne w CRN-ie felietony, ze zgrozą stwier-
dziłem, że większość z nich opisuje moje 
problemy teleinformatyczne: a to z insta-
lacją drukarki, a to z odtwarzaniem sys-
temu, z bankomatem, z samochodem, 
z systemem obsługi autorów oraz 
z ePUAP-em… Faktem jest, że sobie jakoś 
radzę i te problemy (issues) rozwiązuję z 
sukcesem. Poza tym opisuję je w tych fe-
lietonach nie po to, aby się chwalić, jaki to 
ze mnie ( jeszcze) informatyczny kozak. 

Większość z Was, czytelników CRN-a,
jest producentami, dystrybutorami, dea-
lerami lub konsultantami i wdrożeniow-
cami oprogramowania oraz sprzętu 
cyfrowego. W Waszych rękach, przygo-
towujących te produkty do użytkowania 
przez klientów, są one posłuszne i po-

stale masz
   problemy!  
Niestety instrukcje (manuale) opisują tylko prawidłową obsługę i rzadko 

pomagają zrozumieć oraz opanować możliwe fanaberie produktu. Czasem 

podany sposób obsługi jakiejś funkcji jest irracjonalny.
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Wacław,  
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prawnie działające. Testując je, nie wczy-
tujecie im „idiotycznych” danych czy też 
„szkodliwych” warunków środowiska. 
Jednak wielu klientów, użytkowników 
tych produktów, dopiero je poznaje i nie 
ogarnia jeszcze pełnej ich funkcjonal-
ności i logiki działania. W efekcie spo-
tyka się z nieoczekiwanymi reakcjami  
i błędnym działaniem. Niestety instruk-
cje (manuale) opisują  tylko ich prawidło-
wą obsługę i rzadko pomagają zrozumieć 
oraz opanować możliwe fanaberie pro-
duktu. Czasem podany sposób obsługi 
jakiejś funkcji jest irracjonalny. Podam 
dwa przykłady z brzegu. 

Przykład pierwszy: „Gdy samochodu 
nie można zatrzymać w zwykły sposób  
i nie można przestawić dźwigni prze-
kładni w położenie Neutral, to wtedy 
obiema stopami należy wcisnąć pedał 
hamulca i wyłączyć układ hybrydowy 
przytrzymując przycisk rozruchu przez 
co najmniej 2 sekundy lub szybko naci-
snąć go co najmniej 3-krotnie” (!?). 

Przykład drugi: „Jeśli iPhone nie odpo-
wiada i nie daje się wyłączyć, a następnie 
włączyć, spróbuj wymusić jego ponowne 
uruchomienie. Naciśnij i szybko zwolnij 
przycisk zwiększania głośności. Naciśnij 
i szybko zwolnij przycisk zmniejszania 
głośności. Naciśnij i przytrzymaj przy-
cisk boczny. Gdy na ekranie pojawi się lo-
go Apple, zwolnij przycisk boczny” (!?). 

Pozostaje szukać pomocy w grupach 
wsparcia w internecie lub wołać Was (co 
może, zależnie od SLA, przynosić Wam 
dodatkowy dochód). Tak czy inaczej, 
warto jest stale przykładać się do ulep-
szania oferowanych produktów tak, aby 
były coraz bardziej przyjazne dla użyt-
kowników, również dla Waszego dobra – 
będziecie mieli wtedy mniej problemów  
i bardziej zadowolonych klientów.

Ta ostatnia rada ma i będzie coraz wię-
cej mieć znaczenie dla produktów z „AI 
inside”. W tym przypadku dla użytkow-
ników są one bardziej tajemnicze w swo-
ich funkcjonalnościach, niż te zwykłe. 
Wyposażone w oprogramowanie „głę-
boko się samo-uczące” na podstawie 
wczytywanych ogromnych ilości danych, 
zmieniają w czasie swoje algorytmy 
działania i każda kolejna sesja może po-
kazywać inne wyniki. Użytkownicy mu-
szą się z tym oswoić i akceptować takie  

działanie. Trudniej jest też im zoriento-
wać się czy nieco odmienne niż dotych-
czas działanie jest wynikiem jakiegoś 
błędu, czy po prostu poprawnej samo-
-modyfikacji algorytmu. 

Również dla Waszego serwisu wy-
krycie przyczyny błędu z potoku 
wykonywanych zadań może być szcze-
gólnie trudne. Dodatkowo użytkownicy,  
w przypadku braku akceptacji wyni-
ków – decyzji generowanych przez dany 
sztucznie inteligentny produkt (np. wy-
raźny brak równouprawnienia w decy-
zjach wobec pewnej grupy osób) – mogą 
żądać modyfikacji w samo-uczącym się 
algorytmie, a w skrajnych przypadkach 
nawet odszkodowania od projektantów 
i programistów tego produktu za straty 
moralne,  fizyczne oraz finansowe. I na-
wet związki zawodowe chciałyby znać  
„parametry, zasady i instrukcje, na któ-
rych opierają się algorytmy lub systemy 
sztucznej inteligencji, które mają wpływ 
na podejmowanie decyzji, a które mogą 
mieć wpływ na warunki pracy i płacy, do-
stęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, 
w tym profilowanie” (cytat z projektu 
zmiany ustawy o związkach zawodo-
wych). Czy ta kwestia nie stanowi dla 
Was problemu? 

To tyle z mojej strony poza tym, że te-
raz – w grudniu mijającego 2022 – ży-
czę Wam, Drodzy Czytelnicy CRN-a, 
w nowym 2023 roku dni „without pro-
blems, but issues only!”, co wujek Goo- 
gle przetłumaczył na „bez problemów, 
ale tylko problemy”. No cóż, chyba się 
nie zrozumieliśmy…  
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„Co byście zrobili w takiej sytuacji?” – pyta Piotr Mrzygłód, doświadczony 
Interim Manager, i przechodzi do rzeczy: „Historia jest krótka, lecz zatrważająca. Na warsz-
taty otwarte, z budowania marki za pomocą archetypów Junga (które właśnie uruchomiłem) 
zapisał się chłopak (nazwijmy go Janek). Janek pracuje w marketingu w średniej wielkości firmie 
IT. Warsztaty są raz w tygodniu i trwają 3 godziny. Janek, chcąc być w porządku wobec szefa, 
powiedział mu, że wykupił sobie takie szkolenie (za własne pieniądze) i chciałby uprzedzić, że 
w każdą środę przez najbliższych 5 tygodni od godziny 12:00 do 15:00 będzie się szkolił”. Niestety, 
szef zabronił Jankowi uczestniczyć w warsztatach i zasadne staje się pytanie: co w takiej sytuacji 
powinien zrobić Janek? Naszym zdaniem wyciągnąć z tego lekcję, że najpierw warto uzgodnić coś 
z szefem, a potem za to coś płacić. A poza tym, tak czy inaczej, pomyśleć o zmianie pracy… 

LINKEDIN PARK   

CO MIESIĄC SPRAWDZAMY, 
o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Artur Kurasiński, autor newslettera Technofobia, zastanawia się, czy chaos 
i spadek wartości Twittera i Facebooka to sygnał, że media społecznościowe się 
kończą. Zwraca przy tym uwagę, że „media społecznościowe były obietnicą lepszej dysku-
sji, wymiany zdań i po prostu łączenia ludzi na całym świecie. To, co dostaliśmy (albo ina-
czej – na co pozwoliliśmy) jest zupełną odwrotnością i naszym przekleństwem: algorytmy 
serwisów społecznościowych premiują ilość nad jakość, krzykliwość oraz brutalność wy-
powiedzi. Zamiast sieci społecznościowych (social-networks) dostaliśmy media społecz-
nościowe (social media), które sprzyjają fake newsom, przyzwalają na hejt i agresję oraz 
polaryzują odbiorców. Nie sprzyja to ani wymianie zdań ani budowaniu wspólnej ‘agory’, 
na której możemy wszyscy dyskutować. Tym samym stworzyliśmy wspaniałe miejsce dla 
wszelkiej maści influencerów, fałszywych guru czy przeciwników nauki, ale skutecznie od-
straszyliśmy tych, którzy chcieli podzielić się ze swoją wąską grupą odbiorców ciekawymi 
informacjami. (…) Twórz więcej żebyś byłwidoczny! Twórz bez sensu, bez opamiętania, ale 
zalewaj swój profil contentem”. No cóż, oby dla jak największej liczby menadżerów i specja-
listów IT oazą spokoju i wiedzy w chaosie infosfery były kolejne wydania CRN-a. 

Jakub Skałbania postanowił 
podzielić się spostrzeżeniem, że 
„fascynują” go firmy, które wczoraj 
chwaliły się występem na kon-
ferencji Microsoftu, podkreślając 
zalety Dynamics i Power Platform, 
a dziś chwalą się obecnością na 
Salesforce Live i podkreślają zalety 
SFDC. W opinii Chief Growth Officera 
w Netwise to rozdwojenie jaźni. 
„Zastanawiam się, co myślą klienci ta-
kich firm, skoro wiedzą, że tym firmom 
jest w zasadzie obojętne co sprzedadzą, 
byle sprzedali i coś wcisnęli klientowi. 
A to wpadnie przychód z Microsoftu, 
a to z Salesforce’a. Rozumiem jeszcze 
firmy konsultingowe agnostyczne od 
technologii, że mogą znać obie, ale 
wtedy nie sprzedawać obu. Znać, żeby 
lepiej doradzić. Ok. Ale w przypadku 
integratorów jak można wierzyć ko-
muś kto mówi, że Dynamics najlepszy 
wczoraj, skoro dziś Salesforce najlep-
szy?”. Wypada przypomnieć przysło-
wie, że kto się zna na wszystkim, ten 
się nie zna na niczym. Z drugiej strony, 
dopóki klienci nie mają z tym proble-
mu, dopóty byśmy się nie czepiali. 
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Szymon Janiak, Managing Partner w funduszu Czysta3.vc, komentuje 
rozpoczęcie sezonu na tzw. quiet quitting. „Już niebawem w wielu funduszach skoń-
czy się kasa i pojawi się pytanie: Co dalej? To ciekawy moment w cyklu życia VC, bo nie 
ma już pieniędzy do wydawania i teraz trzeba sprzedawać spółki, żeby zarobić na chleb. 
W wielu przypadkach w tym tzw. okresie dezinwestycyjnym kończy lub znacząco się 
zmniejsza (np. o połowę) budżet na utrzymanie funduszu, czyli głównie na wynagrodze-
nia. Po 4–5 stabilnych latach trzeba coś wymyślić. Te zespoły, gdzie partnerzy mają inne 
źródła utrzymania, np. własne firmy lub są po większych exitach, mogą spać spokojnie. 
Natomiast ci, którzy weszli na całego bez dodatkowych zabezpieczeń, mogą mieć problem 
z płynnością i będą musieli dorabiać. Część „awansuje” na pozycje zarządcze we własnych 
spółkach portfelowych, inni skupią się na consultingu, a wielu innych będzie uprawiać 
quiet quitting. Niby będą w VC, ale tylko duchem, bo tak stanowi umowa, bo tego wymaga 
partner publiczny. W rzeczywistości będą gonić za kasą dla siebie, bo do zwrotów jeszcze 
daleko. Zresztą z tymi zwrotami (carried interest) w większości funduszy będzie jak z yeti 
– wszyscy o nich słyszeli, ale żaden inwestor ich nie widział”. 
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„Media 
społecznościowe 
się kończą”

Rafał Markowicz, 
Professional Scrum Trainer 
w Scrum.org, przyznał, że często 
spotyka ludzi, którzy przekonani 
są, że zwinność polega na użyciu 
metod zwinnych. „Sięgamy po 
Scrum czy inne XP i jesteśmy zwinni! 
Oczywiście używamy tych metod 
w sposób ’specyficzny’, bo przecież 
wiadomo, że jesteśmy ‘specyficzni’. 
Posłużmy się analogią: kupię maszynę 
do pisania Hemingwaya i zacznę na 
niej pisać na stojąco, co spowoduje, 
że stanę się ikoną pisarstwa. Bzdura? 
W myśl tej logiki powyżej, tak właśnie 
powinno się stać i to nawet jeślibym 
naparzał w klawisze kilofem, zamiast 
palcami (bo jestem ‘specyficzny’). 
Tymczasem zwinne działanie nie 
polega na posłużeniu się jednym 
narzędziem, dogiętym na siłę do bie-
żącego stanu spraw, żeby nie trzeba 
było za dużo pozmieniać. Oznacza 
umiejętność wykorzystania narzędzi 
(różnych) świadomie i efektywnie tak, 
by skutecznie nadążać za zmiennością 
środowiska, w jakim funkcjonujemy”. 
No cóż, jak to mawiał klasyk: cza-
sami im mądrzej, tym głupiej, więc 
uważajmy, żeby nie przekombinować. 
P.S. Hemingway swoje powieści pisał 
ołówkiem.

Leszek Ślazyk, redaktor naczelny portalu Chiny24.com, zadał retoryczne 
pytanie: „słyszeliście Państwo o firmie ZheJiang Leapmotor Technologies Co., 
Ltd?”. I nic dziwnego, że od razu przechodzi do wyjaśnienia, że chodzi o firmę, która 
wskoczyła do pierwszej trójki startupów sprzedających najwięcej aut elektrycznych 
w Chinach. „W sierpniu sprzedała 11 039 modelu T03. O nim pewnie też Państwo nie 
słyszeliście. O C01 i C11 zapewne też nie. A słyszeliście Państwo o XPeng, NIO, WuLing, 
Hozon, LiAuto, BYD i wielu, wielu innych? Wiecie Państwo, że chińskie auta elektryczne 
to 68 proc. rynku światowego samochodów EV? I nie są to tanie podróbki, które zyskują 
rynek dzięki niskiej cenie pozwalającej zaakceptować niedoskonałą jakość. T03 w wersji 
podstawowej kosztuje 79 500 RMB (około 55 735 zł). C01 i C11 od 180 000 do 290 000 RMB 
(około 126 193 do 203 312 zł)”. Co ciekawe, „chińskie auta, chińskich marek, bez hałasu 
wchodzą na rynki Europy, Australii, Japonii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych”, podczas 
gdy „Tesla, utraciwszy pozycję lidera tego sektora branży motoryzacyjnej w Chinach, pod-
jęła decyzję o obniżeniu cen swoich aut dla tutejszych klientów”. Czyżby wszyscy chcieli 
zająć najlepsze pozycje rynkowe przed wejściem na rynek gamechangera w postaci Izery…? 
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Wtytule tego felietonu zdecydowa-
łem się użyć języka francuskie-
go – języka, którego kompletnie 

nie znam i przyznam, nie za bardzo lubię. 
Zrobiłem to w opozycji do powszechnej do-
minacji języka angielskiego, w którym tytuł 
brzmieć by musiał „Polish love”, od czego 
tylko krok do „polish love”, czyli miłości wy-
polerowanej. A to mogłoby skutkować tym, 
że co druga z osób zazwyczaj otwierających 
w magazynie CRN mój tekst, tym razem by 
tego nie zrobiła. Czyli jest to nic innego, jak 
chwyt marketingowy z mojej strony obliczo-
ny na przyciągnięcie większej liczby czytelni-
ków. A może czytelniczek? Wiadomo wszak 
powszechnie, że jak o miłości, to tylko po 
francusku.

I jeszcze drugie wyjaśnienie. Tytułowa mi-
łość w moim felietonie reprezentować będzie 
poza samą sobą inne silne i pozytywne uczu-
cia, jak zaangażowanie, odpowiedzialność 
za innych, bezinteresowność, altruizm etc. 
O nich chcę pisać właśnie teraz, gdy wyda-
je się, że po pierwsze świat zwariował i nie 
te wartości są postrzegane jako najlepsze 
i oczekiwane, jako najistotniejsze. Po drugie, 
ich brak w przestrzeni publicznej, zarówno 
w obszarze polityki, biznesu, jak i relacji mię-
dzyludzkich jest wedle mnie przyczyną aktu-
alnego wzburzenia, niepewności, czy wręcz 
strachu, które odczuwamy wszyscy. 

Inspiracją do poruszenia tego tematu było 
wystąpienie p. Tuska na konwencji ruchu Ini-
cjatywa Polska. Przemowa ta w czasie zbiegła 
się z oskarżeniem jego syna o wzięcie łapów-
ki od handlujących rosyjskim węglem i sprze-
dających Rosjanom polskie tajemnice. Tusk 
postawił w niej śmiałą tezę, że bardzo gór-
nolotnie mówiąc, aktualna kampania przed 
następnymi wyborami jest prowadzona jako 
starcie dwóch potężnych żywiołów: Miłości 
i Nienawiści. Kto reprezentuje wedle niego 
który, nie muszę chyba wyjaśniać. A także, że 

wbrew przekonaniom sił nienawiści co do te-
go, że trzeba atakować tych, których przeciw-
nik kocha, bo to jest najsłabszy element, jest 
dokładnie na odwrót. To znaczy, że liczenie 
na to, że miłość, w tym przypadku ojca do sy-
na, zaowocuje, gdy będzie zaatakowana, naj-
większymi stratami po stronie napadniętego, 
jest błędem. De facto jest odwrotnie, o czym 
pisał św. Paweł w liście do Koryntian, a który 
to passus tak często można usłyszeć podczas 
ceremonii zaślubin. 

Z tej okazji popatrzyłem, jak to jest z prak-
tykowaniem miłości i  innych cech kardy-
nalnych oraz naruszeń dekalogu przez 
polityków reprezentujących siły Miło-
ści i Nienawiści. Mam pobieżne, ale nieza-
chwiane wrażenie, że im komu bliżej do 
ołtarza w sensie przenośnym, czyli daje się 
spotkać w Toruniu w okolicach kontrolowa-
nych przez „ojca dyrektora”, im komu bliżej 
do katedry oliwskiej ( jeszcze niedawno) lub 
katedry wawelskiej (na nowo i ciągle), to mu 
dalej od imperatywu miłości, tablic mojże-
szowych czy owoców Ducha Świętego. 

Słuchać hadko ( jak mówili nasi przodko-
wie) o tych, co unieważniają swoje katolic-
kie małżeństwa po 20 latach pożycia. O tych, 
które nie wiadomo z kim i który raz są za-
mężne, a kto jest ojcem ich córek. O tych, 
co są karani za przemoc w rodzinie, albo 
o tych, co ciągną za samochodem na linie 
uwiązanego żywego psa. Dziwne jest to, że 
wśród nich nie obowiązuje polityczny roz-
kład równomierny, czyli że są rozrzuceni 
jednakowo gęsto we wszystkich partiach. 
Ciekawe, że skupiają się w swojej większo-
ści wokół jednego ośrodka. I jest to ośrodek, 
który nie emanuje jakąś wielką miłością ro-
dzinną, jacyś bliźni jawią się dla niego jako 
mordy zdradzieckie i podli ludzie (bo czym 
jest „gorszy sort” i kim są podli ludzie). Na-
wet prawa słabszych – kobiet i zwierząt 
– też nie cieszą się w nim wielką estymą. 

Lepszą skuteczność daje nie ten, który po trupach i nie licząc się z okolicz-

nościami osiąga cele, ale ten, który realizuje zadania rozwijając w zespole 

cechy określane zazwyczaj jako miękkie.

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Czy mnie pogięło
i nie mogę uciec 

od polityki? 
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Jaka cecha 
dowódcy jest 

najlepsza  
dla realizacji 

celu? 

Może więc Tusk ma rację z tym podziałem 
na siły Miłości i Nienawiści? Może odwrotnie 
niż w fizyce, cząsteczki o tym samym ładun-
ku się nie odpychają, a przyciągają? Może tu 
bardziej potwierdzają się prawdy i przysło-
wia ludowe, jak „szuka swój swego”, albo „jak 
wpadłeś we wrony to kracz jak i one” i inne 
typu „kruk krukowi oka nie wykole”? 

Zapytać ktoś może, po co o tym piszę? Czy 
już całkowicie mnie pogięło i nie mogę uciec 
od polityki? Przecież to czasopismo biznesu 
IT i inny ktoś może zapytać, czy to ma w ogó-
le jakieś znaczenie, jakie polityk reprezentu-
je wartości emocjonalne, rodzinne, etyczne, 
jeśli jest skuteczny, potrafi utrzymać władzę 
i wywołuje u innych strach? A może właśnie 
postawa moralna ma znaczenie dla innych 
sfer naszego bytowania, jak zarządzanie, do-
wodzenie, rozwój i efektywność? Odpowia-
dam, że jestem przekonany i głęboko wierzę 
oraz mówi mi to moje doświadczenie, że ma 
i to wielkie. 

Dlatego z ogromną frajdą wysłuchałem 
trzech minut prezentacji osoby, która współ-
pracując z oddziałem „fok” armii USA, czyli 
elitarnej jednostki skupiającej żołnierzy bę-
dących w US Force crème de la crème (wszak 
dziś rządzi francuski), realizujących zada-
nia super specjalne. Wnioski o charakterze 
wskazówek rekrutacyjnych, które wynikają 
z tej współpracy nie są zaskakujące, ale istot-
ne. Odpowiadają na pytanie jaka cecha do-
wódcy jest lepsza dla realizacji celu: czy jego 
dążenie za wszelką cenę do wykonania za-
dania, czy raczej umiarkowana presja na re-
alizację, ale z towarzyszącą jej umiejętnością 
tworzenia pełnego zaufania pomiędzy sze-
fem a podwładnymi oraz atmosfery zrozu-
mienia i wiary w siebie. 

Uogólniając, lepszą skuteczność daje nie 
ten, który nawet po trupach i nie licząc się 
z okolicznościami osiąga cele, ale ten, który 
realizuje zadania bazując i rozwijając w ze-
spole cechy określane zazwyczaj jako miękkie. 
Ich obecność w oddziale gwarantuje jego dłu-
gookresowy (a nie jednorazowy) sukces oraz 
 minimalizację strat w ludziach i sprzęcie. 

Wydaje się, że nie tylko ja mam takie do-
świadczenia. W październikowym numerze 
CRN-a opublikowany został wywiad udzie-
lony redakcji przez jednego z menadżerów 
kiedyś wiodącego, a dziś średniej wielkości 
integratora i twórcy software’u, w którym 
opisał, co i  jak musiał zrobić, aby wypro-
wadzić firmę na spokojne wody. W świetle  

informacji płynących z oddziału „fok” sta-
je się jasne, dlaczego kilku osobom rekru-
towanym w przeszłości na stanowiska CEO 
tej spółki przez najlepszych rekruterów uda-
wało się to na poziomie katastrofy. HR’ow-
cy zatrudniali osoby, które wydawało się, że 
dawały gwarancję sukcesu poprzez swo-
je nazwiska, prezentowane na piśmie kom-
petencje czy wieloletnie doświadczenie 
w  koncernach międzynarodowych. Pole-
gli z kretesem, jeden po drugim i trzecia po 
drugiej (bo brały w tym zamieszaniu udział 
też kobiety). Dopiero człowiek, który wiele 
lat przepracował w tej spółce i który, śmiem 
twierdzić (a nie znam go osobiście), kocha tę 
firmę i walczy o nią z powodów pozafinan-
sowych, jak o kogoś bliskiego, osiągnął cel. 

Dlaczego on, a nie poprzednicy? Odpo-
wiedź jest bardziej  złożona, ale uczucia 
i zaufanie są głównymi z czynników jego 
sukcesu. Pewnie jest trochę słabszym baje-
rantem niż niejeden z jego poprzedników, 
na pewno nie ma parcia na salony, bo go się 
tam nie widuje, nie ma ogromnego doświad-
czenia w korporacjach, ale ma zrozumienie 
i szacunek załogi. Jak w „Rozmowach kon-
trolowanych”: jest najlepszy, bo jest gorszy. 
Dlaczego w rzeczywistości tak to bywa? Wy-
jaśnień udziela generał Zambik, grany we 
wspomnianym filmie przez Mariana Opanię. 

Nie lekceważmy zatem uczuć. I tych po-
zytywnych i  tych negatywnych. Kreujmy 
i wzmacniajmy takie, na których nam zale-
ży, a które mogą stanowić niematerialne ak-
tywo firmy czy zespołu. Używajmy nawet 
w walce i to walce konkurencyjnej, często 
na śmierć i życie mniej słów obraźliwych, 
inwektyw, a przede wszystkim tego, co po-
tępia VIII przykazanie. Dlaczego? Bo jest to 
użycie czegoś na kształt i o skutkach broni 
atomowej: a wiatr może się zmienić i radio-
aktywne substancje i pył spadną na odpala-
jącego ładunki nuklearne. Możesz przegrać, 
ale jeśli zrobisz to w dobrym stylu, pozosta-
nie o Tobie jakieś wspomnienie, jakiś żal, mo-
że trochę współczucia i nieco szacunku. Jeśli 
zrobisz to w kiepskim stylu używając potę-
pionych i zabronionych narzędzi czy metod 
odrażających, pozostanie po tobie infamia, 
potępienie i przekleństwo. Wybór jest Twój. 
Dlatego mam radę, oczywiście po francusku: 
l’amour est bon pour tout. A po polsku kolej-
ny lepiej:
Lepiej mów „love”, niż „cholera”,
Zwłaszcza jak ci świat doskwiera. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Cały czas mam świeżo w pamięci bio-

grafi ę Steve’a Jobsa pióra Waltera 
Isaacsona, choć przeczytałem ją już 

kilka lat temu. Twórca potęgi Apple’a dał wol-
ną rękę autorowi, dzięki czemu poznajemy 
prawdziwego człowieka z krwi i kości. Steve 
Jobs z jednej strony jest przedstawiony jako 
świetny mówca i genialny znawca ludzkiego 
charakteru, który potrafi  manipulować ludź-
mi. Z drugiej strony jawi się jako narcystyczna 
osobowość, o skrajnych stanach emocjonal-
nych, nie szanująca pracowników i raniąca 
bliskich. Szczególnie utkwił mi w pamięci 
fragment opisujący Jobsa leżącego na szpi-
talnym łóżku i pouczającego pielęgniarkę 
jak należy wkładać wenfl on. 

Wspominam o tym, gdyż odnoszę wraże-
nie, że następcy Jobsa podążają jego ścieżką. 
Co gorsza, zamiast dobrych wzorców, po-
wielają te złe. Próbują nas pouczać jak żyć, 
odnoszą się z lekceważeniem do swoich pod-
władnych, którym nie udało się zgromadzić 
fortun, nie doceniając ich pracy i pragnień. 
Jednym słowem, wszystko wiedzą najlepiej. 

Chyba wszyscy mamy świeżo w pamięci 
kontrowersyjne, wręcz butne wypowiedzi 
profesora Janusza Filipiaka, ale to – jak ma-
wiają politycy – „mały miś”. Większe misie są 
jeszcze bardziej zuchwałe. Taki na przykład 
Elon Musk wyzywa na na Twitterze prezy-
denta Rosji Władimira Putina na pojedynek, 
w którym stawką ma być… Ukraina. Kilka 
miesięcy później oznajmia, że Rosjanie anek-
towali Krym, ponieważ półwysep jest dla 
nich równie ważny, jak Hawaje dla USA. Być 
może nie wszyscy wiedzą, ale Musk w 2001 r. 
odwiedził Moskwę, gdzie został mocno upo-
korzony przez Rosjan. Celem jego wizyty 
był zakup… odnowionej rakiety balistycznej. 
Rosjanie go wyśmiali i Musk wrócił do USA 
z niczym i właśnie wtedy zdecydował, że bę-
dzie od zera budować własną rakietę. 

Tesla oraz SpaceX wytworzyły wokół Mu-
ska aurę nieomylnego menadżera, który ni-
czym Midas, wszystko co tknie, zamienia 
w złoto. Jednak najnowsza historia Twitte-
ra pokazuje coś zupełnie innego. Specyfi cz-
ny styl zarządzania, pycha i seria wygłupów 
sprawiły, że od serwisu odwróciło się wielu 
dużych reklamodawców. Dochody topnieją, 
a Musk przyznał, że fi rmie grozi bankructwo.

Z kolei Mark Zuckerberg – bóg mediów 
społecznościowych, zaczął budować dla 
nas wszystkich nowy wirtualny świat, zwa-
ny metawersem. Niestety (a może na szczę-
ście?) idzie mu to jak po grudzie. W efekcie na 
bruku wylądowało 11 tysięcy pracowników 
Meta, a „czarodziej” bezradnie rozkłada ręce. 

Przez pewien czas organy regulacyjne na 
całym świecie dwoiły się i troiły, aby zapobiec 
praktykom monopolistycznym Zuckerberga. 
Tymczasem niewykluczone, że wszystko za-
łatwi wolny rynek. Akcje Meta spadły w tym 
roku o 70 proc., a produkty fi rmy mogą być 
w  nieodległej przyszłości wyparte przez 
konkurencję. Przykładowo, TikTok niedaw-
no poinformował o planach zatrudnienia ty-
siąca inżynierów do swojego nowego biura 
w Mountain View… 

Jakby na to nie patrzeć, niewymuszone 
błędy poważnie podkopały wizerunek gigan-
tów z Doliny Krzemowej. Największe ame-
rykańskie koncerny technologiczne łącznie 
straciły na giełdzie ponad 2 biliony dolarów, 
co nie pozostaje bez wpływu na fortuny Mu-
ska oraz Zuckerberga, które stopniały nie-
mal o połowę. Niestety, to nie oni ucierpieli 
najbardziej, lecz drobni ciułacze i zwalnia-
ni pracownicy. Naturalnym staje się pyta-
nie: co dalej? Jednej z odpowiedzi udzielił 
na łamach The Wall Street Journal Phil Li-
bin, CEO All Turtles: „teraz nadszedł czas na 
inwestowanie w realny świat”. I trudno się 
z tym nie zgodzić. 

Jeszcze do niedawna takich ludzi jak Elon Musk czy Mark Zuckerberg trakto-

wano jak biznesowe bóstwa. Wydarzenia z ostatnich miesięcy przyczyniły się 

jednak do obalenia mitu wszechwiedzących i wszechmocnych menadżerów.

CHŁODNYM OKIEM
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